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Ηθτωττε filosofiske ståndpunkt,

af

P. J. H. LEANDEB.

Sednare Afdelningen.

Efter undersökningen af den exakte realismens bestämmande af varats begrepp,

eller af det varande, sådant det måste tänkas i och för sig, hafva vi att gran

ska honom med afseende på den andra af de förut på den sanna metafysiken
ställda fordringarna, att fattaiskenet dess fulla bestämdhet. Först uppfyllan

det af denna fordran skall kunna gifva tillräcklig anvisning till skenets förkla

ring. Fastän det egentliga íixerandet af skenet tillhör methodologien och när

mast den första af de methodologiska undersökningarna, så utbreder sig såle

des vinsten deraf öfver hela metafysiken. Liksom sjelfva fordran att fatta

skenet i dess fulla bestämdhet är såsom sådan methodologisk, så visar sig

äfven vinsten af hennes uppfyllande närmast såsom formel och methodologisk

i uppställandet af utgångspunkterne och methoden för det metafysiska tänkan

det. Men till det yttersta ηπα skall likväl denna vinst enligt det nyss sagda,

såsom ock bekräftas af det föregående, vara τω, nemligen skenets förklaring.

Hvad ontologien i reelt afseende vinner, är i enlighet med det föregående ett

sådant bestämmande af det varande, att det kan fattas såsom grund för skenet.

Omedelbart i sammanhang med detta bestämmande förekommer äfven i onto

logien en börjande förklaring af det relativa, och såvida äfven af skenet, i den

till denne del af metafysiken hörande lösningen af inherensens problem. Det

Lunda Univ. [ΜΒΜ. Tom. II. 1
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fullständigare utförandet af förklaringen från objektiv och kognoscitiv sida utgör

vinsten i de återstående delarne af metafysiken. Det år klart, att, då betrak

telsen af den Herbartska metafysiken från nu angifne synpunkt på grund af

det sagda måste sträcka sig öfver hela omfånget af den metafysiska undersök

ningen, också _denna betraktelse måste leda till afgörande såväl af de frågor

med afseende på Herbarts filosofiske ståndpunkt, hvilkas besvärande vi funnit

lämpligt öfverlemna åt den fullständiga granskningen af hans metafysik, som

af värdet af den metafysiska reform, han åsyftat.

Af de båda speciellare synpunkter, livarilrån rnetafysiken med afseende på

uppfyllandet af fordran att rätt fatta skenet, enligt det nyss sagda, låter betrakta

sig, nemligen den methodologiske och formelle samt den reelle, att vara en

förklaring af skenet, utgå vi från den sednare, emedan granskandet af denna

förklaring, då hon utgör yttersta syftet för nämnda fordrans uppställaiide, äfven

'till en del och medelbarligeii måste blifva en granskning af metafysiken ur for

mel synpunkt. Vår närmaste fråga är derföre om beskaffenheteii af Herbarts

förklaring af skenet, eller om beskaffenheten af verldsförklaringen på den exakte

realismens ståndpunkt. Såsom förklaring af erfarenheten och såsom tillika

varande en synthetisk vetenskap skall metafysikeii uppvisa den verklighet, som

låter fatta sig såsom komplement till den omedelbart gifna, eller de genom

erfarenheten gifna sig sjelfva motsägande begreppens ”fyllnadsbegreppf” genom

synthes med hvilka de förra blifva tänkbara. Sedan dessa fyllnadsbegrepp

blifvit framställda i begreppen om de genom relationernas method såsom en

mångfald fordrade och genom den ontologiska analysen' af det varande till sin

qvalitet på negativt och »formelt sätt bestämda s. k. reala väsendena, hafva vi

funnit sjelfva verldsförklaringen bestå i bestämmandet af hela erfarenheten såsom

en mångfald af relationer mellan sådana väsen. Med afseende på den synecho

logiska redogörelsen för det objektiva skenet och den eidologiska förklaringen

af den positiva kunskapen såsom erfarenhetskunskap, och med detsamma såsom
iajbildamde, när de sammanställas med distinktiolien mellan form och innehåll i

erfarenheten, uppstår visserligen inom denna en skilnad mellan ett objektivt och

subjektivt moment. Men i förhållande till den ohjektive charakteren af Herbarts

allmänna uppfattning af erfarendeten, då innehållet deri, fastän omedelbarligen refe

reradt till själen såsom summan af hennes sjelfhibehållelser, likväl icke förklaras

ur själen såsom ett förnilnmande väsen, eller såsom ett subjekt, utan såsom ett
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visst realt väsen, blir sålunda den mera allmänna metafysiska uppfattningen af

det gifna den nämnda, att-det utgöres af relationer mellan för oss till sin qva

litet obekanta reala väsen. Under det distinktionen mellan innehåll och form

i erfarenheten genom de den använda metafysiken grundläggande delarne af

den allmänna låter begagna sig för skiljandet mellan ett subjektivt och objek

tivt moment inom det @Για förutsätter åter från mera allmänt metafysisk syn

punkt samma distinktion för sin förklaring tvenne, såsom det synes, från

hvarandra väsendtligen skilda relationer_ mellan reala väsen, hvilka vi i det

föregående lärt känna i det s. k. verkliga skeendet och det objektiva skenet,

i följd hvaraf det fastmera blifver erfarenhetens former, åtminstone såvidt de

äro rumförhållaiiden, som höra till skenets verld och såsom sådana sägas vara

till endast för en åskådare, under det deremot innehållet, såsom ett verkligt

skeende hos ett realt väsen, såvida hör till det verkliga och, fastän icke på

något sätt förändrande väsendets sanna qvalitet, likväl skall hafva sin grund i

och till sin beskaffenhet bestämmas af denna 'Ο. [Η likväl icke heller det

verkliga skeendet skall affieiera väsendena sjelfva såsom sådana, eller de sanna

qvaliteterna, så finner Herbart ingenting, som hindrar att beteckna äfven detta

såsom objektivt sken, nemligen i förhållande till ett subjekt, som kunde antagas

känna de sanna qvaliteterna Η, och det är klart, att den skenbara niotsägelsen

mellan de angifna betraktelserna af distinktionen i erfarenheten inellan innehåll

och form beror på möjligheten att dervid utgå från olike synpunkter. I enlig

het med det föregående hafva vi att fästa oss vid den mera allmänt inetafysi

ske, enligt hvilken hela erfarenheten, eller öfverhufvud allt relativt, på något

sätt låter fatta sig såsom sken, och som för erfarenhetens förklaring utgår från

dc båda nämnda formerna af relation mellan reala väsen, det verkliga skeen

det och det objektiva skenet, eller - såsom den sista relationen från kogno

scitiv synpunkt kan betecknas -- det formella, afbildande vetandet. Vår

fråga kan derföre, närmare bestämd, äfven sägas vara, huruvida dessa relatio

ner. hänförda till erfarenheten, eller huruvida innehåll och form i erfarenheten

medgifva en realistisk förklaring eller, bestämdare, den realistiska förklaring,

som af Herbart blifvit försökt.

') Se lzsta Afdeln., införd i Lunds Univ. Årsskrift. Tom. I. ss. 71, 72; H. W. W.

IV, ss. 130, 156 m. fl.

') Se auf. st. s. 250.
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Såvidt den exakte realismen skall utgöra ett beriktigailde äfven af den

idealistiska íilosofien, är det klart, att han i månge punkter skall förete en

charakter, hvaraf äfven denna utmärkes. Om nu också förklaringarna af de

ifrågavarande båda relationerna icke ytterst drifva till en idealistisk ståndpunkt,

så visa sig likväl dessa relationer, åtminstone vid en mera allmän betraktelse,

såsom hänförliga till desse punkter vid fråga om den exakte realismen. Hvad

beträffar erfarenhetens former, såvidt de höra till det objektiva skenet, eller

utgöra särskilda rumförliållanden, såsom särskilda figurer eller gestalter, afstånd

och -- emedan tiden ingår såsom en faktor i rörelsen, hvilken af Herbart

refereras till rummet - äfven tidssainmaiiliang, så skola de visserligen, såsom

den eller den bestämda formen, vara oberoende af subjektet, som förefinner

dem såsom gifna. Men å andra sidan kunna de icke vara predikater åt de

reala väsendena sjelfva, utan såsom albildande, vare `εἰΒ ω realt väsens enhet

eller sammanträdandet och åtskiljandet al' sådana enheter, bero på ”bildernes

sanimanträtfande i den dem afspeglande intelligensenf” Eller m. a. o. enär de

skola vara förhållanden mellan reala väsen, men icke i sjelfva de enskilda leden

för förhållandena ega sin grund, så kunna de förklaras endast genom den till

sats från subjektets sida, som är gifven i det intelligibla rummet s). I samma

mon som Herbart föranledes att framhålla rumförhållantlenas egenskap af sken,

eller fenominalitet, i samma mon synes han sålunda drifven till en blott sub

jektiv uppfattning af rummet såsom vilkor för de ifrågavarande erfarenhets

formernas möjlighet. Vända vi oss till den andra relationen mellan vâsendena,

så skall hon, vare sig hon betraktas under den allmänna formen af verkligt

skeende eller sådan hon såsom ett visst sådant år gifven i erfarenhetens inne

håll, lika så litet som det objektiva skenet vara ett predikat åt de reala väsen

dena sjelfva. För att likväl kunna förklaras, förutsätter denna relation, såsom

vi funnit, såsom vilkor för sin möjlighet en motsats mellan reala väsen och

sammanvara af sådana. Men såväl det ena som andra af dessa vilkor synes,

åtminstone vid en allmännare betraktelse, vara likaså subjektivt, som det intel

ligibla rummet för en sådan betraktelse visar sig. Hvad sammanvarat beträffar,

så synes först och främst kunna sättas i fråga, huruvida icke detta är detsamma

som eller förutsätter det intelligibla rummet. Men i alla fall synes det bero

3) Se ΔΗ. 1, s. 85; H. W. W. IV, s. 249.
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på samma sammanfattande tänkande, somförutsättes för rummet. Ät mot

satsen mellan reala väsen synes åter en endast subjektiv betydelse kunna till

erkälinas, när man tager i betraktande, att Herbart såväl fordrar, att detta

andra vilkor för det verkliga skeendet icke skall vara ett realt predikat åt

väsendena sjelfva, utan, såsöm han säger, falla emellan dem, som också beteck

nar detsamma såsom de reala väsendenas tillfälliga uppfattningssätt, då dessa

anföras ena sidan såsom vilkor för en förbindelse mellan reala väsen, eller

för uppfattningen -af deras sammanvara såsom eu relation, och å den andra

såsom ett metafysiskt hjelpbegrepp för uppfattningen af väsendenas motsats.

När nu de tillfälliga tippfattningssättens betydelse äfven uttryckes dermed, att

de äro medel att jemföra de reala väsendena med hvarandra, så synes det,

som berodde sjelfve motsatsen mellan dessa, och sålunda Πάει den ifrågavarande

relationen, blott på en jemförelse, eller som vore hon intet annat än en sådan,

hvarvid väsendenas tillfälliga uppfattningssätt och deras sammanvara eller sam

manfatttiing vore att fatta blott såsom olika uttryck eller vilkor från olika sidor

för samma relation eller jeinförelse. Men klart är vid de nu antydda uppfatt

ningarna af de båda nietafysiska hjelpbegreppen, de s. k. tillfälliga nppfattnings

sätten och det intelligibla rummet, såväl att hvardera af de ifrågavarande rela

tionerna skulle utom sjelfva membra relationis äfven förutsätta ett tredje dem

emellan såsom sjelfve grunden för förhållandet, som också att detta tredje

endast kunde vara det jemförande eller sammanfattande subjektet sjellt. Men

i sådant fall skulle också den Herbartske ståndpunkten antingen i grun

den vara rent idealistisk eller blott en föga modifierad form af den Kant

ske, sådan denne, framträdande i Kants kunskapstheoretiska undersökningar,

varit den positive utgångspunkten för den efterföljande idealismen inom nyare

filosofien.

Vi inleda undersökningen om Herbarts uppfattning af de ifrågavarande

relationerna och om deras deraf beroende vetenskapliga betydelse med betrak

telsen af det väsendenas sammanvara, som såväl skall vara ett vilkor för det

verkliga skeendet som gifvet genom samma sammanfattande tänkande, som

förutsättes för det intelligibla rummet. Vore detta sammanvara @Η såsom

sådant en rumbestämning, som förutsatte det intelligibla rummet, så skulle

tydligen den första af de i den metafysiska verldsförklaringen framställda rela

tionerna mellan reala väsen, eller det verkliga skeendet, sjelf förutsätta den
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andra, eller det objektiva skenet. Detta år emellertid så litet Herbarts mening,

att han tvärtom har den alldeles motsatta uppfattningen, då han, såsom vi

sett, låter det objektiva skenet vara en art af verkligt skeende hos menni

skan '). Att Herbart vid den speciellare förklaringen af rörelsen refererar

sammanvarat, såväl som icke-sammanvarat, till rummet, är onekligt, då väsen

denas sammanvara betyder, att det ena befinner sig i det andras rum, eller

att de äro tillsammans i en punkt. af rummet, och ioke-sammanvarat får bety

delsen af afstånd samt såsom sådant förestálles under olika modifikationer.

Uppfattningen af sammanvarat såsom förutsättande det iutelligibla rummet synes

äfven ligga till grund för vissa enskilda iittryck hos Herbart, såsom betecknin

gen af det seduare såsom möjligheten af och formen för väsendenas samman

fattning s), eller förklaringen, att sammanvara är i det iutelligibla rummet vilkor

för kausalitet, likasåväl som i det sinliga θ), ο. s. v. Men deremot finnes

åtskilligt annat, som talar emot denna uppfattning. l detta afseende må först

erinras, att de antydda enskilda uttrycken hos Herbart förekomma i samman

hang med den närmare förklaringen af rörelsen, och att denna förklaring utgår

från förutsättningen af det iutelligibla rummet såsom redan färdigt, då det

visserligen skall fattas såsom ett kontinuum, likasåväl som det sinliga eller

psychologiska rummet, medan det åter till sitt ursprung skall bero på inotsat

sen mellan sammanvara och icke-sammanvara, eller på den kontinuerade öfver

gångeii i tanken från det ena till det andra, och såvida sjelft kan sägas för

utsätta sammanvarat, i stället för att förhållandet skulle vara det omvända. I

sammanhang med detta bestämmande af det iutelligibla rummets ursprung före

kommer äfven Herbarts protest mot uppfattningen af hans ruinskonstruktion

såsom rörande sig i en cirkel, eller hans förbud att vid samma konstruktion

underskjuta bestämningar från den vanliga ruinföreställiiingen, som ännu icke

blifvit konstruerade '), äfvensom hans uttryckliga förklaring, att man icke be

höfver tänka rummet, för! att i och för sig såsom sådana tänka våsendenas

sammanvara och icke-sammanvara ε). Slutligen erinra vi i sammanhang med

den förut antydda orimligheteti vid bestämmandet af förhållandet mellan det

^) Se Afd. 1, s. 86. f) Jfr auf. st. s. 205 m. Π.

δ) Se ΑΜ. 1, s. 85; H. W. W. IV, ss. Ό Se Afd. 1, s. 'Η,

252, 258. U) Jfr H. W. W. IV, s. 208.
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verkliga skeendet och det objektiva skenet, som skulle följa af den ifrågavarande

Π identifikationen af sammanvarat och det intelligibla ruinmet, att Herbarts redo

görelse för förhållandet mellan inherenseii och förändringen synes gifva vid

handen, att sjelfva behofvet att. fatta väsendena såsom varande i rummet skall

inställa sig först vid lösningen -af det sednare problemet för förklaringen af

rörelsen, som för förändringen skall förutsättas, under det deremot inherefiiseii,

som visserligen såsom sådan förutsätter sammanvara af flere väsen, icke af

denna redogörelse kan antagas leda till rummets konstruktion.

För att nu försöka bestämma sammanvarat såsom ena sidan varande

det formella vilkoret för det verkliga skeendet, utan att ä den andra sjelft

förutsätta rummet, erinra vi, huru Herbart först kommer dertill. Då han i

methoden för relationerna först uppställer fordran af ett sainmaiwara af reala

väsen och att detta skall vara något annat än en blott summa, är det sålunda

klart, att dess allmänna betydelse är den af relation eller förhållande dem emel

lan. Vidare gifver, öfvergången till framställningen af det verkliga skeendet

vid handen, att genom detta begrepp det fordrade sammanvarat skall vinna

sin förklaring. Den allmänna betydelsen af sammanvarat, om vi fästa oss vid

Herbarts första uppställande af detta begrepp, är således den af relation, eller,

närmare bestämdt, af kausalförhållande mellan reala väsen, hvarrned äfven

enskilda förklaringar af honom öfverensstämnia, i sammanhang hvarmed icke

sammanvarat skall Βοηάει,ιιττ väsendena icke stå till hvarandra i relation eller

kausalförhållaiide θ). Μαι klart är, att vi med denna betydelse af sammanvarat

deri blott erhålla det ena declarandum af de båda, som nu äro i fråga, eller

just den första relationen mellan reala väsen, hvars förklaring skulle vara

gifven derigenom, att sammanvarat fattas såsom ett vilkor derför jemte väsen

denas motsats eller tillfälliga uppfattningssätt såsom det andra. Alt Herbart

vid den allmänna förklaringen af iiiherensen hufviidsakligeii betraktar samman

Ό .κι Η. W. W. III, s. 24: Beide Bebauptungen, dass die Wesen für eínander sein

oder nicht für eínander . . . Im ersten Fall sind sie zusa-nzrnen, im andern nicht zusa-rnmen. -

IV, s. 157: Sie (väsendena) könnten auch recht fiiglich nicht zusamrnen sein. Und da

das Zusammen weiter nichts bedeutet, als dass ein jedes .Μάι .ιά!τει εάιάΖι μια” Με ιιιιάσπ:,

so heisst dies so viel, als: es kann auch recht füglich statt finden, dass sie Μάι Μάι! gegen

einamlm' im Widerstande befinden. - Anf. st. 166: Was hiess denn ursprünglich: A und

B sind zusammen? Es hiess: sie sind im Causa-lverlaältníss. . . Sie können also auch nicht

zusammen, das heisst, für einander nicht fvorhanden sein.



Ι. 8.

varat från den angifne allmänne synpunktenaf relation och i enlighet dermed

för dennas förklaring hufvudsakligen framhåller de tillfälliga uppfattningssätteii

såsom vilkor för hennes möjlighet, är onekligt. Men lika obestridligt är, att

den speciellare betraktelsen af samma problem utgår från uppfattningen af

sammanvarat såsom ett andra vilkor för inhereiis och verkligt skeende, som

således kan skiljas från det sednare. Från denne synpunkt bestämmes sam

· manvarat såsom ett vilkor i vårt tänkande för antagandet af våsendenas sjelf

bibehållelse, men utan någon egen betydelse i och för sig '), eller såsom ett

formelt vilkor för det verkliga skeendet 2), som i väsendenias niotsats eller till

fälliga uppfattningssått då eger sitt inateriella vilkor eller uttryck. Närmare

bestämmes såväl det ena som andra af dessa vilkor, då Herbal-t refererar de

tillfälliga uppfattningssátten till väsendenas hvad, och sammanvarat till deras

vara, för att med afseende på hvartdera af dessa båda momenter vid fråga om

väsendets begrepp uttrycka niöjligheteii af verkligt skeende a). Betraktelsen' af

väsendenas sammanvara' från den synpunktcn, att det är ett vilkor för det

verkliga skeendet, utan att likväl sammanfalla med det intelligibla rummet eller

vara en runisbestämnilig, som förutsätter detta, leder således till den uppfatt

ningen deraf, att (Μ. i viss mening är i förhållande till båda ett prius i tanken,

eller en förutsättning för dem i vårt tänkande, med den skilnad, att det i ena

fallet måste suppleras af vâsendenas motsatser eller tillfälliga uppfattningssátt,

och i det andra blott fasthållas i sin motsats till icke-sainmanvarat. Försåvidt

frågan 'om de båda iörutnåmnda relationernas, det verkliga skeendets och det

objektiva skenets, betydelse af objektiva eller blott subjektiva beror på bety

delsen af vâsendenas sanimanvara, kan hon således afgöras gemensamt för

ι) Η. W. W. IV, s. 157: . . . dass in der Reihe unseres Denkens der Begrifl' des

Zusammens die Bedingung unserer Annahme der Selbsterlialtung ist; dei-gestalt dass, sobald

Μι· (Με Ζιιεε.τιπιιοιι der VVesen einmnl voranssetsen, dann auch in der Reihe unseres Denkens

die Selbsterhaltung eines jeden als .nothwendige Folge auftiått., an sich aber hat das blosse

Zusammeii gar keine eigne Bedeutung.

2) H. W. W. I, s. 263: . . . θεεοι1εϋ.€2ο sind nun an sich nicht reale Prädicate der

XVesen; daher ιιιιιεε'ποο!ι eine for-male Bedingung, das Zusammen mehrerer Wesen, hinzu

kommen, daniit die Gegensätze einen realen Erfolg haben können.

:ή Η. W. W. III, s. 23: Ihre (sjelfbibchållelsens) Voraussetzung ist die Störung; welche

in Rücksicht des Was der Wesen die Möglichkeit zufilliger Ansichten von der beschriebenen

Art, in Rücksicht des δού”. aber noch das Zusammen selbst erfordert.
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båda. Litan att ännu öfvergå till denna undersökning, erinra vi blott, för att

försätta oss på Herbarts egen ståndpunkt, att den nyss framställda förklaringen

af sannnanvarat icke omedelbart berättigar till antagandet, att detta enligt Her

barts egen åskådning skulle göra ilågoildera relationen till subjektiv, eller leda

till ett sammanfattande subjekt såsom ett tertium i förhållande till sjelfva mem

bra relationis, livari de hade sin sammanhållande enhet. Såsom hänförande

sig till väsendenas vara, är nemligen sammanvarat, eller sammanfattningen, det

sammanfattande tänkandet, visserligen blott en viss art att sätta, nemligen då

fråga är om flere reala väsen, men synes då också, likaså litet som varat såsom

sådant, när°det -refereras till ett enda väsen, böra enligt Herbart tänkas förut

sätta en sättande, eller /ϋο·οι·Σ»ι›π‹ι›ιτἰε, utan, likasåväl som varat, i första hand

hänföra sig till ett saft, nemligen just de flere reala väsendeila. För att sain

manvarat, eller det sammanfattande tänkandet, enligt Herbart skulle åt de ifrå

gavarande relationerna gifva en idealistisk eller en egentligen subjektiv charak

ter, :näste det på något sätt utgöra det sammanfattande väsendets eget' ”hvad,”

eller sanna qvalitet. t. ex. _ såvidt detta väsen är menniskan _ såsom en

”ursprunglig inrättning” tillhöra det menskliga medvetandet. Härmed hafva vi

äfven angifvit ett af föreinålcll för den speciellare undersökningen med afseende

på dessa relationers betydelse. För öfrigt synes, liksom betydelsen af det

objektiva skenet eller det intelligibla rummet ytterst beror af sammanvarats

betydelse, denna sednare lättast kunna inses genom en betraktelse just af det

objektiva 'skenet eller det intelligibla runnnet, emedan det förnämligast är vid

bestämmandet af defsednare begreppet, som begreppet sannnanvara kommer

till tals.

Då vi i det föregående ifrågasatte, huruvida icke det objektiva skenet

måste εεε blott subjektiv betydelse, llade vi anledningen dertill i Herbal-ts

framhållanile af det intelligihla rummets ursprung genom det sammanfattande

tänkandet, för att kunna gifva en blott fenomenel betydelse åt rumförhållan

dena. Genom betraktelsen af sammanvarats begrepp hafva vi sökt angifva

ett sätt att från Herbarts egen 'ståndpunkt se saken, utan att genom detta

ursprung för det intelligibla, rummet råka ut för en idealistisk eller egent

ligen subjektiv förklaring. Att Herbart då också lika litet vid uppställan

det af sammanvarat såsom vilkor för det verkliga skeendet kan anse sig

äfventyra en sådan, är i och med detsamma klart. För att emellertid äfven

Lunds Univ. Årsskrílï. Tom. Il. 2
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med afseende på den sistnämnda relationen inellan reala väsen söka försätta

oss in i Herbarts egen åskådning, återstår oss att- undersöka hans uppfattning

af det andra villgoret för sainma relation, nemligen väsendenas motsats eller

tillfälliga lippfattningssätt. Huru än detta vilkor eller förhållandet mellan de

möjliga särskilda beteckningarna derför må vara att liäriiiare bestämma, så kan

likväl den objektive charakteren af det verkliga skeendet sjelft tydligen icke

medgifv-a idealistiska förklaringar af dem. Visserligen skall detta skeende icke

afiiciera väsendena sjelfva och såvida, vara för dem fullkomligt fränmiande. Men

å andra sidan skall det likväl vara grundadt i och till sin τοε!τεΞΐοι1Μετ bero

på deras qvaliteter, hvilket just anföres såsom en nota cliaracferistica-för detta

slags skeende i förhållande till det s. k. skenbara, som för sin inöjligliet för

utsätter rummet och ”icke emottager någon bestämning med afseende på sitt

begrepp af de sanna qvaliteterna” ^). Klart är också, att en idealistisk förkla

ring af det verkliga skeendet skulle röra sig i en för Herbart sjelf svårligen

fördold cirkel, enär, såsom förut blifvit funnet och amnärkt, förnimmandet sjelft

ytterst skall vara att fatta såsom ett verkligt skeende hos själen, såsom ett till

sin qvalitet för oss obekant realt väsen. Återgå vi nu till det ifrågavarande

materiella vilkoret för det verkliga skeendet, så blifver det i enskilda hos Her

bart förekommande förklaringar bestämdt såsom motsats mellan de reala väsen,

mellan hvilka det kan ega rum, hvarvid tillfälliga uppfattningssätt bestämmas

såsom ett medel hos subjektet att fatta denne motsats Π. Lika berättigade

som dessa förklaringar måste vara att i allmänhet uttrycka Herbarts mening,

lika erforderligt synes likväl ett närmare bestämmande af den vara. Det all

^) Jfr ΜτΙ. 1. s. 72; H. W. W. IV, s. 156.

δ) Πι· ΛΗ. 1, ss. 69-71; H. W. W. I, s. 263: . . . von dem an sich iinerkennbaren,

einfachen Was der Wesen ΙΩΝ: sich so viel bestimmen, dass dasselbe nicht bloss bei verschiedeneii

verschieden sei, sondern dass es auch conträrc Gcgensätzc bilde. Diese Gegensätze sind nun

an sich nicht reale Prädicate der Wesen; daher muss noch eine formale Bedingung, das Zusam

men mehrerer Wesen, liinzukommen, damit die Gegeiisätze einen realen Erfolg haben können

. Damit man im Denken die Begriiïe hievon gehörig auseinander setzen könne, sind

zweierlei Hülfsbegrifie nothwendig, erstlich von ztqfälligcn Ansichíen, zweitens vom intelli

giblen Raum. - III, s. 166: . . . . des Gegensatzes ihrer (de reala väsendenas) Ωι1ε.ΙΜ.

του, welchen Gegensatz der Zusclianer sich durch- zhfállige Ansichten deutlich inaeht. -- Här

med öfverensstämmer förklaringen af det verkliga skeendet såsom ett bestående mot en negation

och uppfattandet af dess olika modifikationer såsom till sin möjlighet beroende på. möjlighe

ten af en olika modifierad motsats mellan väsen.
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männa, som af dem måste upptagas, är bestämmandet af det ifrågavarande vil

koret, hvad beträffar väsendenas qvaliteter, såsom motsats dem emellan, och

att väsendenas tillfälliga ilppfattniiigssätt blott i methodologiskt afseende kunna

betecknas såsom vilkor för det verkliga skeendet, nemligen såsom ett medel

hos oss eller i allmänhet hos en intelligens θ) att fatta en sådan motsats. Be

hofvet af ett närmare bestämmande af denna förklaring visar sig åter i betrak

tande af Herbarts allmänna, ofta frambållna, uppfattning af motsats, eller negation,

“såsom icke varande, hvad han kallar ett realt predikat, eller en s. k. absolut

bestämning, utan gifven såsom sådan genom en relation, eller - närmare

bestämdt -- @ποστ en sammanfattning i tänkandet, eller en jemförelse l). Skola

vi med afseende på denna uppfattning af motsats i allmänhet söka bestämma

den förut framställda uppfattningen af det verkliga skeendet från materiel sida, så

synes Herbarts tankegång vara ungefär följande. För möjligheten af den ”för

-nekning,” som i väsendenas sammanvara, såsom ett kausalförhållantle, måste

ega rum, lörutsättes motsats dem einellan. Men i och för sig äro väsendena

icke motsatta. Motsatsen kan endast falla emellan dem, eller, endast 'när den

ena qvaliteten jemföres med den andra, kunna de fattas såsom motsatta. Den

jemförelse mellan väsendena, som i detta fall erfordras och gör tillfyllest, är

deras tillfälliga uppfattningssätt. Betydelsen af de sednare, när de bestämmas _

såsom ett nietafysiskt hjelpbegrepp, eller ett medel hos oss att fatta väsende

nas motsats, är dei-före icke blott att vara _det sätt, hvarpå vi göra oss reda

för väsendenas motsats, utan äfven att vara i visst afseende en förklaring af

denne. Eller, m. a. o., när det ifrågavarande vilkoret för verkligt skeende

bestámmes såsom motsats mellan väsen, så är dermed antingen ingen förkla

ring af samma skeende gifven, utan blott ett annat uttryck, nemligen från ma

teriel sida, för denna relation mellan väsen, eller är det en förklaring af en

relation genom något, som, sjelft relativt, å sin sida behöfvei- förklaras, och

hvars förklaringsgrund skall finnas i väsendenas tillfälliga uppfattningssätttl).

ε) απ Η. W. W. III, s. 23.

l) Jfr Μό. 1, εε. 11, 64; H. W. W. IV, ss. 133, 134 m. Η. st.

f) Jfr H. W. W. IV, s. 133: Keins (senteraclt eller sensation, som enligt anf. st. s.

135 ελα!! vara det bästa analogon till det enkla reala väscndet) besteht aus Iheilen; aber

jedes, 'ø-'crglichen mit dem andern, erlaubt die Unterscheidung - nur nicht die Trennung _

dessen, was dem andern gleich und entgegen sei. - Auf. st. s. 141: Die zufálligen Au

. 2,
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Den liufvudsakligen kritiske punkten vid fråga om det verkliga skeendet från

dess materiella sida utgöres således af de s. k. tillfälliga uppfattningssätten, och

liufvudfrågan blir, huru Herbart med fasthållande af den förutnämnda objektiva,

eller _ hvilket från hans ståndpunkt är detsamma _ realistiska, uppfattnin

gen af det verkliga skeendet, skall kunna bestämma dessa såsom förklarings

grund för motsatsen mellan väsendenas qvaliteter. Men derjemte föranleder

det sagda äfven andra frågor. Sålunda, då de s. k. tillfälliga uppfattningssšittell

tydligen sjelfva icke äro annat än en relation, åtminstone mellan de, reala

väsendena och det jemförande subjektet, kan man fråga, om icke förklaringen

ändå innebär en cirkel eller en petitio principii, eller om icke den sålunda

uppställde förklaringsgrunden, såsom sjelf varande en relation. å sin sida behöf

ver en förklaring. Slutligen, då tillfälliga uppfattningssått skola vara ett för

logiken okändt begrepp, kan man möjligen äfven fråga, hvarföre icke det slags

jemförelse, som kan sägas ligga i den logiska uppfattningen af en motsats,

här kan rekommenderas. För att i korthet antyda Herbarts svar på dessa

frågor, är det klart, att han med afseende på den sista endast kan anse sig

behöfva ΜΜΜ till de reala väsendenas enkelhet och den här ifrågavarande

motsatsens egenskap af att vara s. k. konträr°) motsats, då deusamme iiaturligerl

icke skall kunna angifvas efter vanlig logisk analogi, som icke låter de konträrt

motsatta begreppen vara s. k. enkla begrepp. Hvad beträffar den andra af

nyss framställda frågor, så blifver hon i sjelfva verket af Herbart besvarad dels

i och genom besvarandet af den först framställda, dels genom åberopande af

de tillfälliga uppfattningssättens betydelse att vara för de reala väsendena sjelfva

fullkomligt' yttre och främmande. Hvad' slutligen beträffar den första frågan,

så sammanfaller för Herbart hennes 'besvaande med uppvisandet af de s. k.

tillfälliga llppfattningssättens methodologiska nödvändighet och giltighet. De

tillfälliga uppfattningssättens methodologiska betydelse torde åter enligt Herbart

kortast kunna uttryckas sålunda, att de, fastän icke tillhörande logiken, likväl

sichten sind nur die Ausdrücke, welche die Wesen annehmen müssen, um verglcirhbar zu

werden; aber indem wir durch ihre Hülfe zwei Wesen vergleiclzen, finden wir sogleich, dass

in der Vergleíchung sich mancherlei Puncte darbieten, worin Störung und Selbsterhaltung

ihren Sitz haben können. -- III, s. 23: . . . Störung (Μο!.ε·ειί8), welche in Rücksicht des

Was der Wesen die Möglichkeit zufäHiger Ansíchten . . . selbst erfordert.

°) Se ofvan s. 10, not. 5.
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äro ett vetenskapligt konstateradt förhållande inellan begrepp Ο, hvars nöd

vändighet för den metafysiska demonstrationen närmast är betingad genom

relationernas method, såsom hvars ”förlängning” de tillfälliga uppfattningssätten
i kunna betraktas 2), eller som ”befaller” deras användande s). De förutsättnin

gar, hvarifrån denna förklaring utgår, äro för det första den allmänna, att

sjelfva tviflet på möjligheten att genom våra begrepp, eller vårt nödvändiga

tänkande, bestämma det utom oss varande reala, som vi måst antaga, sedan

alla försök af en annorlunda beskaffad förklaring af det relativa niisslyckats,

är i sig' en ren orimlighefl). Derjeiiite beror samma förklaring på Herbarts

ή Η. W. W._IV, s. Μ: ΗΜ· (Μό fråga om líltfäll-zïga uppfattningssätt) ist ein Ver

liältniss unter Begriñen, das man in den kategorischen, hypothetischen und disjuiictiveii Formen

nicht daistellen kann. Dieses iferhältniss ist kein Gegebenes der Anschauung, kein Product

der Schwårmerei, kein Stoff fiir Prunkreden, keine Zuflucht des Empirismus. Sondern es ist

ein wissenscliaftlicli klarer und durch hinreichende Proben belegter Gedanke, dessen die Specu

lation nicht entbehren kann, obgleich sie weit entfernt ist, auf Πω ΜΜΜ zu beruhen.

η se Δω! 1, 8. 114.

?ή δε.ΔΗ. 1, s. 59.

') Jfr H. W. NV. I, s. 221: Es ist nämlich offenbar, dass . . . alles auf denvon dem, Was Ist, ankommt, welcher conseqvent soll festgehalten wei-den. . . . Diese Con

seqvens int, Denken, was kann sie helfen, um das aasser dem Denken, πω” uns vorlntndene

Seiende sclbst, zu erkennen? Warum sollte das, was war-haft und an sich Isf, sich nach

unserer subjektiv nothwendigen Vorstellungsart richten? - Die ganze Erwiederung ist eine

Gegenfrage: Wie kann man sich ε2ηία!|ωι Ζασ8επ, είπε ΜΜΜ Παρε ε1ω/:αισε1/επ? Der

Fragende unternimmt, sich vorztlstcllen, dass etwas sei. welches von unserer nothwendigen

Vorstellungsart abweiche: er unternimmt also, in sein rig-nes Denken díejenige falsche Vor

stellungsart wirklích aufzunehønen, welche-er sich so eben verboten liatte. Dazu gebraucht

er den Vorvrand, von Dingen zu reden. die unabhängig vom Denken vorhanclen sein könnten;

während es eben so ungereimt ist, Möglichkeiten anzunehmen, die ΗΜ· Πιιιπϋ8ΙἱοΙ1Βεἱτει1 sind

erkannt worden. als Dinge an sich zu sehen ohne Augen und zu fiihlen ohne irgend ein

Organ des Fühleiis. - Demnach muss ein für allemal bemerkt werden, dass die Gültigkeit

und reale Bedeutung dessen, was wir über das Seiende in einem nothwendigen Denken Vest»

setzen, gar nicht kann bezweifelt werden, weil der Zweifel nichts anders ist, als ein Versuch,

sich dem nothwendigen Denken zu entziehen. Wir sind in unsern Begriffen völlig einge

schlossen; und gcrade ΜΜΜ, ΜΒ” wir es sind, entscheiden Begrilfe über die reale Natur

der Dinge. Wer dies für Idealismus hållt (wovon es ganz und gar verschieden ist), der

muss wissen, dass nach seinem Sprachgebrauclie es kein anderes System giebt als Idealis

mus. _- ΑΜ. π. ε. 223: Ψασ·ασκ 1συνάεπ πω» . . . Βἰπ_σ;ε απ sich behauptet? Vermöge

einer Reihe von Schlüssen aus dem Gegebenen. Wie aber, ασεπ” υ·ίε!!είε|ιύ άσσο 1εο?ιΖά.9.9ε

πω Products des Denkens, mithin jane Dinge an sich, Gedankcndínge wären? - Das sind
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åsigt om den vetenskapliga iiietliodeii, att hvarje vetenskap förutsätter, utom

den logiska, äfven en för sig egendomlig method, i enlighet hvarmed Herbart,

tvingad, såsom han antyder, af relationernas method, använder för den meta

fysiska demonstrationen de s. k. tillfälliga uppfattningssätteii såsom ett ur

begreppen sjelfva framgående förhållande dem emellan, som skall såsom sådant

vara konstateradt i de mera specielle vetenskaperne, isyiinerliet de mathematiske.

Sedan vi i det närmast föregående sökt visa Herbarts realistiska uppfatt

ning af det verkliga skeendet och de utvägar till hennes fasthållande, han kan

anse sig hafva, göra vi, innan vi öfvergå till granskningen af Herbarts verlds

förklaring, ett tillägg till det sagda, för att med ledning af detta iiärniare

bestämma förhållandet mellan det verkliga skeendet och den andra relationen

mellan enkla väsen, som vi funnit i det s. k. objektiva skenet. Det är klart,

att det förhållande af genus till species, som skall ega rum mellan dessa båda

relationer, äfven enligt det föregående kan så uttryckas, att det verkliga skeen

det är ett allmänt förhållande mellan reala väsen, hvarifrån Herbart vid verlds

förklaringen utgår, under det att det objektiva skenet, 'såsom för sin niöjligliet

förutsättande det intelligibla rnmmet, såvida är en relation mellan ett särskildt

slag af reala väsen å ena sidan, nemligeii de intelligenta, eller sådana, till ΜΗ

kas sjelfbibehållelse under en viss form hör ett sanimaiifatttinde tänkande under

det intelligibla rummets form, samt antingen likartade eller olikartade väsen å

den andra sidan. Klart är då också. att, under det verkligt skeende med

Herbarts sätt att se saken hvarken kan medgifva en idealistisk eller blott

subjektiv förklaring, så vidt hvarken det materiella eller formella vilkoret der

för skall medgifva en sådan, förklaringen af det objektiva skenet, fastän icke

idealistisk i förhållande till llerbarts ståndpunkt i det hela, likväl från denne

måste kunna, om också blott i ett visst afseende oeh med vissa inskränknin

gar, betecknas såsom subjektiv, för att dermed utmärka särskildt. denna relations

sie ganz unfehlbar; es ist gar nicht Μη; und nicht angemessen, dieses bloss zweifelnd

auszudrücken; vielmehr verräth der Zweifel hier, mehr als irgendwo, den Anfinger. Alles,

was die Skepsis wollen kann, ist ihr im voraus zugegeben. Damit aber fallen die Schlüsse

nicht um, die auf ein von uns unubhäiigiges Reales geführt haben; nimmt die Überzeugung

von diesem Realen hinweg, so kommen alle die alten Ungereimten wieder, welche zu den

schon angestellten Untersuchungen getrieben und genöthigt ΜΒΜ; sie treiben nnd nöthigen

noch einmal, und man muss den schon betretenen Weg zu demselben Ζω» ιιοοιι ειιιιιιειΙ 8ειιιι.
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fenomenella betydelse. Den ifrågavarande subjektiva betydelsen skulle nemligen

ligga deri, att det iutelligibla rummet blott vore. såsom Herbart säger, ett

tanketing, d. v. s. icke i sammanvarat, sådant som det, på samme gång det i

en viss mening förutsättes för rummet, äfven skall vara det formella vilkoret

för det verkliga skeende-t, utan just i den motsats mellan sammanvara och icke

sammanvara, eller öfver-gång i tänkandet från det ena till det andra, som skall

utgöra det iutelligibla runnnets egentliga ursprung. liiskräiikiiingarna vid fråga

om det objektiva skenets subjektiva betydelse skulle åter ligga för det första

deri, att det tänkande, hvars form det iutelligibla rummet vore, icke utgjorde

det tänkande väsendets egen qvalitet såsom sådan, eller att det iutelligibla rum

met icke är att fatta såsom en viss ursprunglig beskaffenhet hos det menskliga

medvetandet eller i allmänhet hos någon särskild intelligens, utan tillhör alla

intelligenser, närmast en sådan, som kände väsendenas sanna qvaliteters),

såsom formen för deras sammanfattande tänkande, eller såsom deras .9απωτιααι

ΜΜαπάε af' flere reala väsen, samt vidare deri, att, såsom vi funnit, det intelligibla

rummet blott är möjligheten af sammanfattning, under det den bestämda samman

fattningen, åtminstone närmast, beror på rörelsen genom den för livarje väsen

egendomliga hastigheten och riktningen θ). Slutligen följer af det sagda, att, utom

hvad beträffar den formelle och methodologiske synpunkten, äfvensom inflytan

det af Hcrbarts uppfattning af det varande i och för sig. hans verldsförklariiig

ytterst måste bedömas genom undersökning af det verkliga skeendets begrepp.

Då vi nu gå att undersöka, huruvida den realistiska uppfattning af det

relativa, som vi sökt från Herbarts ståndpunkt motivera, låter fasthålla sig,

eller, bestämdare, huruvida det relativa låter förklara sig genom de förutnämnda

relationerna mellan reala väsen, vända vi oss först till det objektiva skenet,

emedan vi antagit oss genom en betraktelse deraf' lättast skola kunna fatta

betydelsen af det sammagvara eller det sammanfattande af flere väsen, hvilket

på samme gång skall vara en förutsättning för det iutelligibla rummet, som

det är det formellapvilkoret för det verkliga skeendet, enär det objektiva skenet

fór sin möjlighet förutsätter det iutelligibla rummet, vid hvars bestämmande

samnianvarats begrepp hnfvudsakligen kommer till behandling. Den kritiska

frågan med afseende på Herbarts ställning till idealismen hafva vi i det före

') H. W. W. I, s. 289. °) Se Μό. 1, ss. 83, 85.
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gående, hvad lieträlfai- nämnda sainmanvara, funnit vara, huruvida detta kon

seqvent enligt Herbart låter fatta sig annorlunda än såsom i visst afseende

varande det sammanfattande väsendets egen qvalitet, eller hvad Herbart, med

afseende på Kants förklaring al' erfarenhetens former, skulle beteckna såsom

en ursprunglig inrättning hos detta väsen. Den konseqvens, som i förhållande

till Herbarts uppfattning af det intelligibla rummet skulle drifva honom till en

sådan uppfattning af flere väsens sammanvara, skulle tydligen allmännast kunna

sägas vara gifven deri, att han icke kunnat, såsom han åsyftat, referera rum

met till de reala väsendena eller dessa till rummet, eller att han icke konse

qvent kan undgå att fatta ruinmet sjelft såsom en sådan beskaffenhet. För

att närmare bestämma kriterierna på denna konseqvens samt i och med det

samma äfven föreniålet för vår utidersökning, hvad beträffar det s. k. intelli

gibla runnnet, hafva vi att erinra oss det charakteristiska vid fråga om detta.

Sin betydelse skall det intelligibla rummet enligt det föregående erhålla genom

sitt förhållande till det sinliga. Detta sednare är psyehologiskt och, om intet

annat rum vore tänkbart, skulle Herbart sålunda icke vilja bestrida, att rum

met vore en ursprunglig beskaffenhet i medvetandet, åtminstone det inensk

liga. Då nu det intelligibla rummet icke skall vara en sådan beskaffenhet,

så ligger dess betydelse i förhållande till det sinliga i allmänhet i att vara

dettas förutsättning i begreppet, hvarigenom det skall blifva möjligt att undgå

uppfattningen äfven af detta såsom en i det psycbologiska medvetandet inne

boende form, eller i allmänhet att visa, att rummet enligt sitt begrepp icke

är en sådan. Då nu emellertid det intelligibla rummet i sitt resultat är såvida

likartadt med det sinliga, att det är ett kontinuum med tre dimensioner, liksom

det, såsom vi funnit, vid all förklaring med tillhjelp af' dess begrepp förutsättes

såsom en så beskatfatl till hands varande form i tänkandet eller medvetandet,

så kan dess skilnad från det sinliga endast sökas dess ursprung och upp

komst. I detta afseende skall då det intelligibla rummet visa diskretionen,

eller, enligt Herbarts terminologi, det ”fasta” såsom den primära bestämningen

i sitt begrepp, d. v. s. - med afseende på förklaringen af den fasta linien

såsom diskret, att hon är mellan tvenne punkter ändligt delbar _ att det

intelligibla rummet i fixe punkter eger bestämda gränser för delbarheteu, eller

-- från en annan sida - att desse punkter äro det i tanken första vid fråga

om rummets begrepp. och, såsom en följd liäraf, att de särskilda, rummet
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såsom ett koutinuurn konstituerande, mathematiska hufvudbestäiniiiiigarna i tanken

föregå rummet sjelft, äfvensom i inathematisk ordningsföljd den ena den andra,

så att, såsom vi sett, punkten är i begreppet prius i förhållande till linien, linien

i förhållande till ytan, o. s. v., i stället för att vid fråga om det sinliga rummet

såsom ett kontinuuni, och sålunda äfven vid fråga om det intelligibla rummeti

dess resultat, förhållandet är tvärtom, att punkten såsom βη gräns för linien, eller

såsom en relation mellan linier, förutsätter dessa, o. s. v. "). Det år klart, att

frågan, huruvida rummet är blott psychologiskt och fenomenelt eller äfven hänför

.ligt till en väsendtlig verklighet, från en viss sida kan sägas bero derpå, huruvida

diskretioneii eller kontinuiteten, eller _ i sednare fallet rättare - både diskre

tion och kontinuitet i lika bemärkelse S), är dess primära bestämning, då an

tagandet af rummets objektivitet alltid kouseqveiit, emedan det sammansatta

förutsätter' det enkla, måste leda till eller förutsätta en atomistisk uppfattning

af det verkliga. Klart är också, att Kant vid sin psychologiska förklaring af

rummet fattade det såsom ett ursprungligt kontinuuni, eller såsom till sitt be

grepp varande enhet af kontinuitet och diskretion, såsom tydligast torde visa

sig vid hans framställning af apprehensionens synthesis i åskådningen, hvarföre

vi måste erkänna, att Herbart vid sin protest mot denna Kants uppfattning

just vändt sig mot ett sådant moment i den Kantska förklaringen af rummet,

mot hvilket han från sin ståndpunkt hade att rikta sig. Slutligen inse vi äfven

af det sagda, att vi i frågan, huruvida rummet af Herbart blifvit uppvisadt

såsom ursprungligen varande diskret, hafva erhållit det i förhållande till hans

egen syuechologiska terminologi mest adeqvata uttrycket för vår fråga, om

Herbart kunnat undgå uppfattningen af rummet såsom en ursprunglig beskaf

fenhet i det meuskliga medvetandet, eller för frågan om det förutnämnda sam

mauvarats betydelse, såvidt grunderne för afgörandet af denna skola hemtas

från beskatfenheten al' det intelligibla rummet. Hvad beträffar 'granskningen af

Herbarts rumtheori, så blir, med anledning häraf och enligt_ nyss förut angifna

kriterium på rummets ursprungliga diskretion, hennes uppgift att tillse, huru

") Jfr Μό. 1, ε. 'Ϊθ.

ή ΜΜΜ ἀἰεΒτοτἱοιι blott betyder söndring, och kontinuitet således, såsom hennes motsats,

närmast blott sammanhang eller enhet, inses lätt, att, hvad Herbart kallar kontinuum, eller

det "flytande," i sig förenar båda dessa bestämningar och genom denne motsats är behäfiadt

med alla de inotsägelser, som i dess begrepp uppvisas.

Luna.. Πτιἱν. ΑΠ..κωα. Τ”. n. s
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vida de särskilda rumbestäinningarna förutsättas för rummet, eller huruvida

Herbart, utan att röra sig i en cirkel, eller förutsätta rummet, kunnat åt dem

gifva betydelsen just af rumbestäinningar. Fullständigare låter denna uppgift

bestännna sig med afseende derpå, att läran om det intelligibla rummet har

formen just af en konstruktion. Såsom sådan åsyftar hon att med ett visst

begrepp, eller en viss tanke, som icke refererar sig till rummet, såsom utgångs

punkt och med tänkandet såsom organ _ enär vetenskapen icke ursprung

ligen kan betjena sig af något annat _ i detta rum framställa en allt fullstän

digare bild af företeelsens verld 9). Men klart är då, att man vid en fullstän

digare granskning af denna konstruktion har att tillse, icke blott huruvida

Herbart kunnat genom tänkandet komma öfver från den första rumbestämningen

till den andra o. s. v., utan äfven huruvida han på tänkandets väg kunnat

komma till en första rumbestämning och öfverhufvud från ett tänkt kunnat

komma öfver till en bild.

Vända vi oss nu till Herbarts konstruktion af det intelligibla rummet, så

hafva vi funnit det egendomliga för detta med afseende på ursprung och upp

komst i dess första dimension, eller den s. k. fasta linien, hvilken, såsom

”sjelfständig” linie samt i och med detsamma såsom ett diskretuin, icke tillhör

det sinliga rummet. För vårt ändamål att granska det intelligibla rummet blott

med afseende på dettas specifika betydelse, eller skilnad från det sinliga, anse

vi derföre tillräckligt att fästa uppmärksamheten på denna linie, under det vi

med afseende på den återstående konstruktionen inskränka oss till några få

anmärkningar af mera methodologisk betydelse, eller för att belysa vår gransk

ning af den fasta linien. De konstitutiva bestämningarne med afseende på

denna hafva vi funnit deri, att hon är rät, (åt tvenne motsatta håll) oändlig

samt utgöres af υέιΖ lwarandra liggande punkter eller orter. Men liksom vi

anse det för oss öfverflödigt att ända till slutet följa Herbarts konstruktion af

det intelligibla rummet, så finna vi det icke heller för vårt ändamål nödigt att

steg för steg granska konstruktionen af den fasta linien, eller att direkt göra

hvar och en af dessa hennes bestämningar till föremål för undersökning.

Hvad vi deremot, i enlighet med det nyss förut sagda, anse oss böra under

söka, är, huruvida Herbart kunnat komma till de nämnde beståndsdelarne af

Π δε Μό. 1, ε. 69.
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linien såsom sådane, eller betraktade hvardera för sig såsom första rumbestäm

ningar, punkter eller orter, och vidare, huruvida han kunnat komma till en

mångfald eller oändlig mångfald Μ' sådane punkter såsom niomenter af en

fast linie.

Öfvergå vi nu till den förra af dessa iindersiikiiingar, så skall, enligt hvad

vi funnit, ortens begrepp vara konstrueradt i och genom samme tanke, som

utgör synechologiens utgångspunkt. Utgår nian nemligen vid rumkonstruk

tionen från tanken: tvenne väsen äro tillsammans, men de kunna iifveii vara

icke tillsammans, så skall orten vara gifven omedelbart i och med denna

möjlighet af sammanvara genom den med hvartdera enkla väsendet förenade

enkle bilden af det andra, hvari sannna möjlighet uttalar sig. Fullständigare

uttryckt, innebär enligt det föregående svaret på frågan ρω ortens uppkomst,

att punkten eller orten, vid fråga om tvenne väsens icke-sammanvara, icke

gifves enkel, utan dubbel, emedan möjligheten af sammanvara är tvåfaldigt för

handen, i det man kan taga till utgångspunkt derför både det ena och det

andra väsendet, ehuru denna fullständigare redogörelse för ortens genesis i

tänkandet icke lemnar någon ny eller särskild bestämning vid fråga om hennes

allmänna begrepp, då denna tvåfald blott tillkännagifver, liksom hon beror derpå,

att man vid ortens begrepp, eller i allmänhet vid fråga om rummet, har att

göra med sammanvarat, eller relationen, blott från den formella sidan såsom

det förutnämnda formella vilkoret (das vorläufiye Zusanunenfassen) för det

verkliga skeendet, eller såsom det ännu obestämda sättet, hvarpå väsen kunna

sättas, för att vara i kausalförhållande l). Såsom runibestämning är punkten

eller orten, enligt det sagda, den ett enkelt väsen vidhängande enkle bilden af

ett dermed icke sammanvarande annat enkelt väsen. Till sitt allmänna begrepp

såsom konstruerad i och genom sjelfve tanken, hvarmed synechologien börjar,

är åter orten tvenne väsens under tillståndet af icke-sammanvara såsom möj

ligt tänkta sammanvara. Vår fråga vid undersökningen af möjligheten af denna

konstruktion är derföre, huruvida det under icke-sammanvarat såsom möjligt fattade

sammanvarat kan tänkas under formen af en med ett ifrågavarande väsen

såsom utgångspunkt for detta tvenne icke sammanvarande väsens möjliga sam

manfattande förenad bild af det andra väsendet. hvilken åt detta ”erbjöde” en

ή Πι· Μό. 1, s. Τό, Η. Ψ. Ψ. Π, σε. Ιθ8, Μ!).
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punkt, 1ινοι·οετ') det kunde med det förra sainmanfattas. Fastän orten, såsom

möjligt sammanvara, måste fattas såsom ett sammanvara och såvida förutsätta

detta begrepp, så är det dock under tillståndet af icke-sainmanvara, som

väsendena skola tänkas såsom möjligen varande tillsammans, hvarföre orten

enligt sitt allmänna begrepp mäste fattas såsom en modifikation af såväl icke

sammanvara som sammanvara och såvida, i öfverensstämmelse med Herbarts

allmänna förklaring af rummet, kunna sägas bero på motsatsen mellan dessa

båda, i och för sig till rummet icke hänför-liga, begrepp. I sjelfva verket är

icke-sammanvarat af de båda begreppen det i egentligaste mening i förhållande

till orten i tanken föregående, hvarur hon, såsom en modifikation af båda,

uppkommit eller blifvit konstruerad, emedan man, för att tänka tvenne icke

sammanvarande väsen såsom möjligen varande tillsammans, förut måste tänka

icke-sammanvarat. Hvad vi emellertid af det sagda finna, är nödvändigheten

att för afgörandet af vår fråga taga i betraktande* betydelsen af både samman

varat och icke-sammanvarat. Någon annan förklaring af dessa begrepp från

den synpunkten, att de icke skola vara rumbestämningar, än den allmänna,

som ligger i beteckningarna relation och relationslöshet, har Herbart icke gif

vit s). Af de båda momenter, som ligga i begreppet relation, nemligen imma

nens, eller identitet, att det ena väsendet ingår i det andra såsom bestämning,

och uteslutning, eller motsats, är det tydligen det förra positiva, 'som i första

hand skulle vara uttryckt i Herbarts sammanvara, när detta förklaras genom

begreppet relation, enär dess motsats, icke-sammanvarat, i betydelsen af rela

tionslöshet skall uttrycka frånvaro af all immanens. Att ett väsen står i rela

tion till ett annat, skulle således från Herbarts ståndpunkt i första hand betyda,

att det är en bestämning deri. Såvidt det möjliga sammanvarat fattas såsom

ett sammanvara, måste det äfven fattas såsom en relation. Skilnaden mellan

det förra och det sednare kan då endast bero på betydelsen af ordet niöjlig

1) Πι· Η. Ψ. Ψ. III, s. 26; IV, ss. 160, 169.

a) Visserligen har Herbert äfven för sammanvara. och icke-sammanvara användt beteck

ningar-na ihvartannatvara och vidlwartannatvara; men då dessa. lika mycket äro lånade

från den vanliga rumfóreställningen, som de förra. uttrycken, och blott åsyfta att framhålla,

att icke-sammanvarat icke innebär distans, betrakta vi dem, åtminstone tillsvidare och i för

hållande till beteckningarna relation och relationslöshet, mindre såsom förklaringar af än

såsom andra uttryck i stället för orden sammanvara och icke-sammanvara.
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het. Att möjlighet hos Herbart endast kan fattas i s. k. logisk bemärkelse af

blott tänkbarhet, eller motsägelselöshet, följer såväl af hans allmänne ståndpunkt

som, i ifrågavarande fall, äfven deraf, att det är under tillståndet af icke-sam

manvara, d. v. s. under fullkomlig frånvaro af all immanens, som väsendena

skola tänkas vara möjligen tillsammans. Möjligt sammanvara kan således för

' Herbart endast betyda tänkbar relation. Den andra betydelsen af möjligt sam

manvara, i fall möjligheten fattas såsom s. k. reel möjlighet, skulle vara, att

väsen, hvilka såsom sådana, eller enligt sitt liegrepp. stå till livarandra i rela

tion, eller bestämma hvarandra, ännu icke utvecklat denna relation _ eller

ännu icke bestämma hvarandra _ till den grad, som ligger i deras begrepp.

Men lätt inses, att det möjliga sammanvarat i förra fallet, eller när väsendena

under tillståndet af icke_-sammanvara fattas såsom möjligen sammanvarande,

lika litet som i det sednare kan tänkas hafva formen af en bild på förut

angifna sätt. Hvad som tänkes vid det efter Herbarts uppfattning möjliga

sammanvarat, är enligt det sagda blott, att det icke strider mot väsendenas

begrepp att bestämma hvarandra. Hvad som derföre tänkes vid det väsen,

som fattas såsom utgångspunkt för relationen, och hvad detta kan tänkas

”erbjuda” det väsen, som dertill refereras, kan icke vara bilden- af sistnämnda

väsen, utan endast motsägelselösheten i uppfattandet af det sjelft såsom det

der eger det andra väsendet till sin bestämning. M. a. o., enligt sjelfva be

greppet möjlig, eller tänkbar, relation är det väsen, som refereras till det andra,

en miülig, eller tänkbar, bestämning i detta, och icke en dermed på ett blott

yttre sätt tillfogad bild af det förra väsendet. Men liksom det sålunda lätteli

gen bör inses, att man icke nr sjelfva begreppet möjlig, eller tänkbar, relation

kan komma till hennes bestämmande såsom en vid ett väsen vidhältad bild af

det andra väsen, som dertill refereras, så bör det äfven vara lätt att finna,

hvarpå det beror, om något dylikt vid fråga om ett medvetande, sådant som

det menskliga, möjligen skulle inträffa, nemligen på detta medvetandes oför

måga att tänka det individuella eller. så att säga, på individuelt sätt. Men i

detta afseende måste då anmärkas, att för ett sådant medvetande i ifrågavarande

fall icke allenast det väsen, som refereras, utan äfven det, hvartill det refere

ras, såsom detta bestämda individuum på något sätt måste vara till såsom

föreställning, och alltså såsom bild, och att detta inträffar icke mindre, när

relationen fattas såsom verklig, än när han tänkes såsom blott rnäjlig, äfven
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som vid fråga om den i reel bemärkelse möjliga, likasåväl som vid den blott

tänkbara. Att denna förklaring af den bild, som vid det förutnämnda refere

randet möjligen skulle kunna komma i fråga, icke är den af Herbart för hans

bild åsjfftade, är klart icke allenast af det nu sagda, enligt hvilket det Herbart

ska beviset för bilden skulle vara både hvad man kallar en för vid bevisning _- _

enär det skulle leda till erkännandet, att hvarje realt väsen, äfven om det icke

såsom sådant vore ett inbilladt väsen, likväl för menniskan hade formen af en

bild, redan i och med detsamma hon talade derom, och en s. k. för trång

demonstration _ enär, hvad Herbart visat, icke, såsom han åsyftat, skulle

gälla för hvarje intelligens, utan blott för en så beskaffad som den menskliga,

utan det följer äfven deraf, att denna förklaringär allt annat än en deduktion

eller konstruktion af den ifrågavarande bilden i och genom tanken: tvenne

väsen äro icke tillsammans, men de kunna äfven vara tillsammans. Såsom

konstruerad i och genom denne tanke skulle bilden liksom tänkas fram deri.

Men ett är, enligt hvad vi sökt visa, det i samme tanke tänkta eller begripna,

och ett annat de bilder, af hvilka han möjligen kan vara beledsagad. Att han

i och för det menskliga medvetandet kan åtföljas af sådane, beror nemligen

icke på tanken sjelf såsom sådan, eller såvidt han är tanke, utan på detta

medvetandes beskaffenhet. Med det i tanken tänkta, eller begripna, hafva der

före desse bilder, eller den bild, som möjligen skulle motsvara den af Herbart

åsyftade, intet att skaffa.

Det är klart, att Herbart, då han icke kunnat ur och medelst tänkandet

konstruera orten, på något sätt ur fantasien upptagit henne, och då naturligen,

såvidt icke hela läran derom skall vararent fantasteri, ur den vanliga rum

föreställningen. Naturligt synes då äfven vara, att icke-sammanvarat, hvarur

orten uppkommit, redan i och för sig refereras till rummet, nemligen sålunda,

att de båda icke sammanvaraiide väsendena redan såsom icke sammanvarande

utgöra eller beteckna tvenne punkter eller orter, då Herbarts genetiska förkla

ring af den ifrågavarande rumbestämningen naturligen på sin höjd skulle kunna

göra anspråk på att vara en framställning af hennes aktualisation i det mensk

liga medvetandet såsom inträdande i och med niedvetaiidet om ett par icke.

sammanvarande väsen sjelfva. Det synes nemligen vara obegripligt, huru de

ifrågavarande bilderne skulle kunna vara orter, om icke de väsen, med hvilka

de äro förenade, redan såsom icke-sammanvaraiide det ena med det andra
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framställde ett par orter, eller det synes vara obegripligt, huru dessa väsen

först genom de vid dem häftande bilderne skulle kunna sägas vara hvartdera

på ett visst ställe, såvidt icke genom desse bilder för inedvetaiidet blott aktua

liserades ställen, som, oberoende af dem, voro gifna redan genom icke-sainman

varat såsom sådant. Vi få tillfälle att återkomma till det här sagda, sedan vi

undersökt, huruvida Herbart kunnat konstruera den diskreta linie, som skall

vara rummets första diniensiori.

Genom oniöjligheten för Herbart att ur tänkandet konstruera den första

rumbestämningen, punkten eller orten, kunde vi visserligen anse hans rumkon

struktion bryta stafven öfver sig sjelf. För att likväl dels_ieke synas hafva _

egnat denna konstruktion alltför ringa uppmärksamhet, dels vinna mera insigti

cliarakteren af den synecliologiska demonstrationen, inlåta vi oss, under anta

gande, att i sjelfve utgångspunkten för rumkonstruktionen orten blifvit gifven,

äfven i undersökningen, huruvida Herbart kunnat komma till en mångfald eller

en oändlig mångfald af orter, eller punkter, såsom momenter af en s. k. fast

linie. l enlighet med diskretionens betydelse, att punkterne äro det primära i

förhållande till linien, sammanfaller, såsom vi funnit, uppvisandet af den fasta

linien med uppvisandet af hennes uppkomst på det sättet, att vid vexlingen i tan

ken mellan väsendenas sammanvara och icke-sammanvara de under icke-sam

manvarat uppståndne bilderne eller punkterne qvarblifva i tänkandet såsom icke

sammanvarande, sedan de väsen, med hvilket hvardera förut var sammanfattad,

från att tänkas vara icke tillsammans tänkas såsom sammanvarande ή. Vår fråga,

om Herbart i den s. k. fasta linien kunnat konstruera rummets första dimension,

sönderfaller derföre med afseende på detta sätt för hennes uppvisande i tvenne

särskilda frågor, nemligen för det första, huruvida han kunnat visa nödvändigheten

af sjelfva vexlingen i tänkandet mellan sammanvara och icke-sammanvara, hvari

genom han kommit till sjelfva fordran af en oändlig mångfald momenter såsom

^) Jfr H. W. W. IV, s. 160: Die leeren Bilder dürfen nicht verloren gehen; sie sind

der eigentliche Gegenstand unserer Betrachtung . . . . ΑΜ”. ετ. ε. ΓΗ: Dies (att man för

gäter de tomma bilderne) ist der erste Grund, weshalb nicht jeder von Selbst auf unsre

Construction kommen wird. Die leeren Bilder seheinen höchst unbedeutend; hinternach aber

gerâth, wegen dieser Vernachlässigung, die Lehre vom Raum dergestalt in Vervirrung, dass

man sie gar nicht mehr mit den Vorstellungen des Realen in Verbindung zu bringen

weiss . . .
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den fasta liniens beståndsdelar, och vidare om nödvändigheten af de ifrågava

rande bildernes qvarstående i tänkandet blifvit bevisad.

Hvad först beträffar nödvändigheten af vexling i tanken mellan samman

vara och icke-samnianvara af väsen, så hehöfva vi icke länge dervid uppehålla

oss. Denna nödvändighet skall, såsom vi i det föregående funnit, bero på

tillfälligheten för vasendena sjelfva af såväl sammanvara som icke-sammanvara,

emedan denna tillfällighet icke skall kunna stå tillsammans med väsendenas

nppfattande under blott den ena af dessa former, utan drifva till oupphörlig

öfvergång från den ena till den andra. Vi anmärka härvid för det första, att,

om också af tvenne livaiandra motsatta bestämningar den ena i ett visst fall

inåste kunna sågas vara tillfällig, i och med detsamma som den andra skall

kunna vara det, emedan den tillfälliga bestämningen kan tänkas vara såväl icke

förhanden - och hennes motsats såvida vara förhanden --- som förhanden

varande, så har likväl Herbart såväl i den följande rumkonstruktionen, som

med afseende på det redan färdiga rummet, äfven utgått från förutsättningen

af icke-sammanvarat såsom varande för väsendena sjelfva antingen mindre till

fälligt än sammanvarat eller alls icke tillfälligt. Så skola, :när det tredje

och fjerde väsendet tagas till hjelp för konstruktionen, dessa tänkas såsom icke

varande tillsammans med de båda förut antagna, för att sålunda bättre uttrycka

väsendenas sjelfständighet 5). Vidare utgår förklaringen af rörelsen såsom vårt

misslyckade försök att sammanfatta vissa väsen från förutsättningen, att icke

sammanvarat, såsom varande det ”naturliga” uttrycket för väsendenas sjelfstän

dighet Ό, icke är för dessa tillfälligt. Om nu också den olika uppfattningen

af icke-sammauvarat vid synechologiens början och under hennes fortsätt

ning kan förklaras genom möjligheten att åt detta ord gifva tvenne betydelser,

i det att det ene gången blott uttrycker vårt sättande af väsendena såsom icke

varande i relation och den andre gången fattas såsom det negativa uttrycket

för den positiva formella bestämningen på den sanna qvaliteteii af absolut

position, så visar dock det sagda en brist på harmoni mellan de särskilde

grunderne för den synechologiska förklaringen, hvarmed deras anspråk på

vetenskaplig nödvändighet icke kan stå tillsammans. Men äfven om vi bortse

från nu antydda motsägelse i den syfnecliologiska denionstratioiieii, så inses

δ) Se Afd. 1. ss. 77, 79. θ) Se Απ!. 1, s. 85.
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likväl lätt, att den ifrågavarande vexlingen i tanken mellan' sammanvara och

icke-sammanvara icke på förutnämnda sätt låter förklara sig. Såvidt nemligen,

såsom nyss antyddes, en bestämnings tillfällighet blott innebär, att hon utan

motsägelse kan tänkas såväl vara icke förhanden som förhanden, så ligger i

sammanvarats och icke-sammanvarats tillfällighet blott, att hvartdera på samme

gång, som det fattas såsom varande förhanden, också utan motsägelse kan

fattas såsom icke varande förhanden, och tvärtom, men icke nödvändigheten

att alternerande tänka det såsom varande förhanden och såsom icke varande

förhanden, eller att alternerande tänka sammanvara och icke-sammanvara.

Fästa vi oss nu icke vid omöjligheten för Herbart att visa nödvändigheten

af den fordrade vexlingen mellan sammanvara och icke-sammanvara, för att

slutligen öfvergå till frågan om de under icke-sammanvarat uppståndne bilder

nes förutnämnda qvarblifvande i tänkandet, så hafva vi i det föregående funnit

Herbart såsom skäl för detta qvarblifvamle anföra den omständigheteu, att vid

en förändring allt, som icke af förändringen träffas, måste förblifva, såsom det

förut var Π. För att pröfva giltigheteii af påståendet om det ifrågavarande

qvarståendet af bilderne, måste vi emelltid sammanställa detsamma med sjelfva

begreppet bild, såsom detta af Herbart i förevarande fall blifver bestämdt. Till

sitt allmänna begrepp skall enligt en nyss föregående undersökning hvarje bild

vara möjligheten af sammanvara under tillståndet af icke-sammanvara, eller _

med afseende på bestämmandet af det möjliga sammanvarat såsom möjlig rela

tion --- hvarje bild är ett realt väsen, fattadt såsom möjlig bestämning hos ett

annat realt väsen. Äfven en annan iiödvändig. d. v. s. till sjelfva begreppet

bild hörande bestämning hafva vi i det föregående funnit i bildernes qvalitativa

likhet. eller qvalitetslöshet i förhållande till hvarandra, beroende derpå, att man

vid bilderne såsom ”tomme tankar” abstraherat från den qvalitativa skilnaden

mellan de enkla väsendena. Under det den förra bestämningen närmast, såsom

af det föregående lätt inses, angifver hvad bilden, eller orten, är med afseende

på ursprung och uppkomst, så iittrycker den sednare åter omedelbart en

beskaffenhet hos bilden, eller orten, just såsom bild. eller såsom rumbestäm

ning. Under det vi i den närmast föregående betraktelsen af' bilden, då vi

undersökte hans uppkomst, icke hade anledning att fästa oss vid den sednare

Π δε ΔΗ. 1, ε. ΐ3,
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bestämningen, anse vi oss vid den nu inledda undersökningen böra för mera

fullständighets skull utgå från båda de genom ifrågavarande bestämningar gifnc

synpunkterne för hans betraktande. Fästa vi oss då först vid förklaringen af

bilden med afseende på hans uppkomst, så måste vi mot Herbart för det för

sta anmärka, att det strider mot begreppet bestämning, att af tvenne väsen

det ena kan vara en bestämning hos det andra i samma bemärkelse. som det

sjelft_ har detta till sin bestämning, emedan derigenom skilnaden 'mellan det

bestämda och bestämningen skulle försvinna. Vidare erinra vi, att det strider

mot begreppet möjlighet, eller mot förhållandet mellan möjlighet och verklighet,

att en bestämning hos ett väsen är på samme gång en möjlig och verk-lig

bestämning, eller - för att äfven på ett annat sätt uttrycka denna anmärk

ning - om det i förändringens begrepp ligger, att på något sätt vara en

öfvergång från möjlighet till verklighet, så följer af samma begrepp, att, hvad

som i första hand måste träffas af förändringen, just är det möjliga, eller att,

om vid förändringen, d. ä. det verkligas inträdande, något icke kan qvarstå

eller förblifva, såsom det var, så är det just det möjliga. På grund af den

första anmärkningen måste vi förneka, att vid den öfvergång från icke-sam

nianvara till sammanvara, som vi i det föregående funnit ske, derigenom att

väsendet A träder S) till B, den med A förut förenade bilden af B kan φωτ

stå såsom söndrad, enär han alls icke finnes till efter valet af sättet för öfver

gången, emedan detta val betyder, att det nu, eller vid deneifrågavarande öfver

gången från möjlighet till verklighet, är A, som skall vara den möjliga bestäm

ningen hos B, då B icke på samme gång kan vara en möjlig bestämning hos

A. På grund af den andra anniärkningen måste vi åter bestrida, att i det på

icke-sainmanvarat följande sammanvarat skulle finnas utom de båda väsendena

A och B äfven det tredje moment, hvarpå för den följande konstruktionen

hufvudvigten faller, nemligen bilden af A, emedan sammanvarat af A med B

just är det verkliga, hvars möjlighet förut genom denne bild var angifven,

eller emedan A icke kan på samme gång vara en verklig och möjlig bestäm

ning hos B. - Men likasålitet som de ifrågavarande bilderne, betraktade med

afseende på sättet för sin uppkomst, kunna tänkas qvarstående såsom icke

Ü) Obs. De från tid och rum liinade uttrycken äro enligt Herbart i förevarande fall

blotta medel för framställningen.
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sammanvarande efter inträdandet af väsendenas sammanvara, lika så litet leder

betraktelsen at" dem såsom qvalitetslöse till iiödväiidigheten af detta qvarblif

vande. För att kunna tä/nkas såsom sålunda qvarblifne, måste de kunna genom

tänkandet åtskiljas från hvarandra. Men klart är, att, sedan man abstraherat

från all qvalitativ, eller specifik, d. v. s. från all för tänkandet, eller begripan

det, möjlig skilnad dem emellan, är det blott en tavtologisk sats att säga, att

de för tänkandet, eller begripandet, icke äro skilda, utan sammanfalla till ett.

Huruvida detta skulle följa ur Herbarts egen ofvan angilna uttydning af den

s. k. principium identitatis indiscernibilium, att begrepp, för att vara olika,

måste skiljas med afseende på sina föremål θ), kunna vi icke efter sjelfva orda

lydelsen af denna uttydniiig afgöra. Likväl har Herbart, huru han än in

abstracto för sig bestämt iiyssnämnde s. k. taukelag, dock i den följande rum

konstruktionen gjort en partiel användning af densamme, då han vid öfvergån

gen till konstruktionen af rummets andra dimension tager ett tredje väsen till

hjelp, men anser sig icke beliöfva uttrycka de förut antagna båda väsendenas

möjliga sammanvara dermed genom tvenne bilder, utan blott genom en enda,

emedan man vid bilderne abstraherat från väsendenas qvaliteter ή, och vidare

då han låter alla de oändliga tidslinierna sammanfalla till en enda på grund af

abstraktionen från det skeende, som uppfyller dem 2). I förhållande till denna

partiella tillämpning af den nämnde logiske lagen, synes bildernes ifrågavarande

qvarhållande fullkomligt godtyckligt, eller måste denna tillämpning åtminstone

innebära ett indirekt och omedvetet erkännande, att bildernes qvarhållande icke

är ur deras Μφερρ inotiveradt, d. ä. att det icke är en funktion af tänkandet

såsom sådant. Ett sådant erkännande måste Herbart äfven anses hafva uttalat,

då han vid angifvandet af den fasta liniens arithmetiska betydelse låter den

logiska uppfattningen, _d. v. s. tänka/adel, af summanderne, eller de .enskilda

leden, subsumera dem under ett alllmänt begrepp ή, ό. v. s. i dem fatta endast

deras allmänna begrepp, hvari de således sammanfalla till ett. Att här till

Herbarts försvar åberopa, att den synechologiska methoden, såsom specielt

metafysisk, är en annan än den logiska, men likväl likaså vetenskaplig som

denna, skulle förfela sitt syfte, då synechologien i ifrågavaude fall icke allenast

η ε» ω. 1, ε. Μ. π δε π. w. W. ιν, ε. ass.

I) se m. 1, ε. στ. · η δε ω. 1, ε. π.

4.
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skulle i methodologiskt afseende förete något nytt, som logiken icke gifver,

utan dertill komma i strid med logiken, såsom ställande på tänkandet en for

dran, hvars uppfyllande strider mot dess logiska beskaffenhet. Lika ifrigt som

Herbart söker inprägla åsigteii om den logiska methodens otillräcklighet för den

speciella vetenskapliga demonstrationen, lika allvarligt varnar han nemligen å

andra sidan att bjuda logiken trots ^). Men vare sig vårt påstående om omöj

ligheteii att i tänkandet åtskilja, eller i tänkandet qvarhålla, de ifrågavarande

bilderne kan bestämmas såsom en konseqvens ur Herbarts egen allmänne

logiske ståndpunkt eller icke, så framgår dock, såsom vi antydt, dess riktighet

ur sakens egen natur, att likhet till begreppet är identitet, eller ur det mensk

liga tänkandets egen lieskaffenhet att vara mer eller mindre generelt. Antin

gen kunna desse bilder alls icke qvarhållas, hvilket är det egentliga resultatet

af deras betraktaride med afseende på ursprung och uppkomst, eller också är

deras qvarhållande en funktion af fantasien, hvilket kan vara ett indirekt resul

tat af betraktelsen af dem såsom en qvalitetslös mångfald. Men i intetdera

fallet har Herbart konstruerat den ifrågavarande linien såsom en fast, eller

diskret, linie. Såsom åtskiljbara endast i och medelst fantasien, tillhöra de

fastmera naturligen den vanliga rumföreställningen _ eller rummet, sådant det

för föreställningen är gifvet _ sådane de qvarstå i denna, sedan man bortsett

från hvad som fyller rummet, såväl som från den blotta soliditeten, ytan och

linien. Utom med afseende på det redan färdiga rummet skulle de, såsom

upptagne från fantasien, äfven kunna åtskiljas med afseende på tiden, hvilket

också, strängt taget, är af Herbart utsagdt, då han förklarar ordningstalet för

bildernes enda åtskilnad s). Men klart är, att Herbarts rumkonstruktion från

denne sednare synpunkt skulle röra sig i en cirkel, likasåväl som från den förre,

vare sig man tager i betraktande, att den fasta linien skall vara icke allenast

rummets första dimension, utan äfven tidens grundval, eller också att tiden,

såsom en faktor af rörelsen, enligt Herbart, strängt taget, måste förutsätta

rummet, i och med detsamma som detta förutsättes för rörelsen.

Under det såväl iindersökningeii, huruvida Herbart kunnat komma till

punkten, eller orten, såsom den första runibestämningen, som äfven den, huru

vida han kunnat uppvisa en mångfald sådane punkter såsom momenter af en

') Jfr H. W. W. I, μ. ?θ. ° ') Η. W. W. IV, s. 164.
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ε. k. fast linie, visat, att han 'icke kunnat, utan att förutsätta rummet, åt de

fastställda bestämningarna gifva betydelse just af rumbestämningar, såvidt han

Μ!. deras upptagande ur fantasien och åtskiljande medelst fantasien naturligen

måste anses referera dem till den vanliga rumföreställningen, så har den förra

undersökningen derjemte visat både omöjligheten för Herbart att ur ett tänkt

konstruera rummet. eller rumbestämningen, såsom en bild och medelbarligeii

äfven orimligheteii af sjelfva försöket af en sådan konstruktion, såvidt vårt

uppvisande af nämnda omöjlighet låter sluta, att något annat icke kan tänkas,

eller beqripas, än endast tankar, eller begrepp. Under det vi med antydande

af denna orimlighet närmast åsyfta att mot Herbart rikta en metliodologisk

anmärkning, så visar den förutnämnde cirkeln i Herbarts förklaring af rummet

icke allenast en methodologisk brist i hans synecliologi, utan äfven omöjlighe

ten för denne vetenskap att fastliålla den realistiska uppfattning af det objek

tiva skenet och det intelligibla rummet, som vi i det föregående sökt finna hos

Herbart, enär denne cirkel, enligt hvad vi funnit, från Herbarts synechologiske

ståndpunkt just är kriteriet på rummets ursprungliga kontinuitet. och dermed

äfven aprioritet i det menskliga medvetandet. l samma mon som en förklaring

af det intelligibla rummet skall anses vara af Herbart presterad, i sainma mon

måste hon fastinera konseqvent fattas såsom idealistisk. Eller, då rummet icke

kunnat visas vara uppkommet ur motsatsen mellan sammanvara och icke-sam

manvara, eller ur vexlingeii i tanken dem emellan, utan lörutsättes för de

särskilda rumbestämningarria, så är det i förhållande till den synecliologiske

ståndpunkten, enligt hvilken kriteriet på rummets ursprungliga diskretion, eller

betydelse för det reala, skall ligga i uppvisandet af dess så beskaffaile uppkomst,

icke subjektivt, eller ett tanketing, i den af Herbart fastställda betydelsen af att

vara blott en form för den sjelfhibehållelse hos ett visst realt väsen mot andra

väsen, som skulle vara gifven i intelligensen, eller tänkandet, utan just i bety

delsen af en ursprunglig beskaffenhet hos ett medvetande, hvilket derföre, eller

för att kunna ega en ursprunglig beskaffenhet, sjelft såsom medvetande måste

tänkas såsom ursprungligt, eller såsom ett varande. Möjligen kan dock betrak

telsen af det verkliga skeendet, hvaraf, såsom vi funnit, det objektiva skenet

ytterst skall vara att fatta såsom ett särskildt species, gifva ett annat resultat

med afseende på samma sken, såväl som med afseende på det intelligibla rum

met. Hvad beträffar sammanvarat, så måste det visserligen för det första, om
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vi lägga runikonstruktionen till grund för detta begrepps bestämmande, ideali

stiskt uppfattas, i och med detsamma som rummet sjellt erhåller en idealistisk

förklaring, vare sig det för öfrigt kan fasthållas såsom i något afseende varande

en förutsättning för rummet, eller det sjelft inåste reduceras till en rumbestäm

ning, för hvilken rummet förutsättes. Men vidare är klart, att antingen måste

både sammanvarat och icke-sanimanvarat af Herbart ursprungligen refereras

till rummet, om också intetdera af dessa begrepp äro såsom bestämningari

rummets begrepp från början aktuella i det menskliga niedvetandet, eller också

blifver såväl' det ena som det andra, då Herbart icke kunnat prestera någon af

rumföreställningen oberoende förklaring af dessa ord, som kunnat läggas till

grundför rumkonstruktionen, något rent af ofattbart. Underskjutaiidet af den

vanliga rumföreställniiigen, ifall vi förutsätta, att Herbart redan i iitgåiigspuiik

ten för rumkonstruktionen gjort sig skyldig till ett sådant, visar sig såväl

enligt läran om orten, som enligt läran om de i tanken qvarståeiide tomme

bilderne, närmast hafva egt rum med afseende på begreppet icke-sammanvara,

liksom samma läror, under den gjorda förutsättningen, visa, att den allmänna

bestämning i rummets begrepp, som genom icke-sammanvarat skulle vara

uttryckt, är bestämningen diskretion. Sammanvarat, såsom redan enligt sin

etymologiska betydelse innebärande enhet och sammanhang, skulle åter såväl

på grund häraf, som såsom motsatt icke-sammanvarat, när det ursprungligen

refereras till rummet, uttrycka dettas egenskap af kontinuitet. Den enda veten

skapliga betydelse, hvarpå Herbarts rumkonstruktion, i enlighet med denna

förutsättning af en ursprunglig relation till rummet i bestämningarna samman
vara och icke-sammara, skulle kunna göra anspråk, vore då, såsom förut blif- I

vit antydt, att visa rumföreställningens aktualisation i det menskliga medvetandet,

hvarvid de reala väsendenas betydelse, ifall de annars icke sjelfva såsom sådana,

oberoende af tänkandet, skola vara i ruinmet, eller ifall annars rummet skall

vara ett tanketing, icke skulle ligga deri, att, genom tänkandet af en flerhet

sådana, i tänkandet eller medvetandet en form uppstode, som det icke förut

egde, utan blott att förmedelst dem, eller genom deras ”sammanfattande”

rummet såsom 'en i det sammanfattande medvetandet ursprunglig bestämning

bragtes till medvetenhet. Att diskretionen dervid först för medvetandet skulle

framträda, i enlighet hvarmed Herbart äfven skulle hafva något skäl för bestäm

mandet af icke-sammanvarat, eller vidhvartannatvarat, såsom rummets elenieiit,
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är förklarligt deraf, att ruiiiniet blott såsom ett koiitinuuin icke är verkligt, då

enligt lagen för den psycliologiska utvecklingen, att bero på abstraktioii och

reflexion, eller på distinktioii, rummets, eller rumförestålliiingeiis,aktualitet sam

manfaller med medvetandet om särskilda bestämda ruin, eller särskilda bestämda

rumförliållanden. alltså i första hand med medvetandet om ruiiimets diskretion.

Under det vi med det sist sagda åsyftat, icke att i Herbarts riiinkonstriik

tion iiilägga, eller deråt vindicera, en vetenskaplig betyfdelse, soin Herbart sjelf

icke deråt gifvit, utan blott att med afseende på betydelsen af den allmänna

uppgiften för en sådan konstruktion uttala en konseqvens i förhållande till den

förutsättning af en ursprunglig relation till rummet i begreppen saniniaiivara

och icke-sammanvara, livartill undersökningen af Herbarts lära om det intelli

gibla rummet drifvit oss, afsluta vi denna iindersiíkning med ett försök att

visa, huru Herbart skulle kunnat från sin ståndpunkt idessa bestämningar

inlägga en sådan ursprunglig relation, utan att sjelf anse sig för dem förut

sätta rummet, eller behöfva tänka rummet såsom ett ursprungligt kontinuuiii.

Af förutsättningen, att sainmaiivarat och icke-saiiiiiianvarat redaii ursprungligen

referera sig till rummet, följer, såväl att Herbarts mest adeqvata förklaring af

dessa ord måste anses vara gifveii i uttrycken i- orli vid-hvartannatvara, som

att dessa uttryck måste tagas i den från riiniföreställningen lånade bemär

kelsen af de allinännaste enligt Herbart s. k. ”lägeförliållandenf” gemenskap

och icke gemenskap i rummet, och att Herbart vid förklaringen af saminan

varat och icke-sammanvarat genom begreppen relation och relationslöshet dels

åsyftat en mera generel och obestämd förklaring, dels iinderskjutit förutsätt

ningen af gemenskap i rummet och frånvaro af sådan gemenskap såsom

formerna för verklig relation och verklig frånvaro af relation. Såsom lånadt

från den vanliga rumförcställniiigen, eller såsom uttryckande gemenskap i rum

met, inåste tydligen ordet ihvartaniiatvara, eller kontinuitet, enklast sägas uttrycka

föreställningen om punkten, eller tvenne ihvarandra varande väsen måste enklast

föreställas såsom en punkt, och vidhvartaiinatvara, eller diskretion, föreställnin

gen om tvenne särskilde punkter, hvilka icke äro åtskilde af någonting mel

lanliggaiide, sådane den ensamme och de vid hvarandra belägne särskilde

pnnkteriie ingå i den vanliga rumföreställiiingen och qvarstå i medvetandet

såsom residua af denna, sedan man abstraherat från allt annat, som i lieiiiie

ingår. Antager man nu, att punkten såsom sådan kan föreställas, eller i före
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ställningen fixeras, endast i och genom en dylik abstraktioii, så erkänner man

visserligen i och med detsamma också, att punkten, som föreställes, är lånad

från rumföreställningen, eller att sammanvarat och icke-sanimanvarat, såsom vi

förklarat dessa ord genom uttrycken i- och vid-hvartannatvara, förutsätta rum

föreställningen eller rummet, såvidt något i samma bemärkelse, som det kan

kallas ett abstraktum. äfven måste erkännas förutsätta eller referera sig till det,

hvarifrån det är abstraheradt. Annorlunda synes dock saken med nödvändig

het skola presentera sig, om man autager, att de särskilda rumbestämningarna,

och då i första hand punkten, äro i begreppet prins i förhållande till rummet

sjelft. Om punkten i detta fall också icke fattas såsom ett i egentlig bemär

kelse sjelfständigt, t. ex. såsom hvad man kallat ett ens metaphysicum, så

måste han dock för sin möjlighet och verklighet visa sig såsom oberoende af

en abstraktion från den vanliga rumföreställningen, eller såsom icke lånad från

denna, utan i förhållande till henne sjelfständig. Hvad nu Herbart beträffar,

så hafva vi hos honom funnit just det sistnämnda antagandet, att de särskilda

rumbestämningarna förutsättas för rummet sjelft, när detta fattas i sin egentlig

het, och icke sådant det i följd af den psychologiske mechanismen visar sig,

och att punkten, såsom naturligt är enligt denna åskådning, utgör den till

begreppet första rumbestämningen, sjelfständig i förhållande till de öfriga, fastän

sjelf å- sin sida uppkommen, nemligen genom tänkandet af väsendena sjelfva,

som befinna sig i punkterne. lnlägger man nu i rummet sjelft de tre dimen

sioner, som tillhöra dess begrepp, och fasthålles punktens enkelhet under

antagandet af hans nu angifna sjelfständighet, så synes afiirmerandet af punk

ter, eller af de genom dem uttryckta lägeförhållaiiden, kunna stå tillsammas

med negerandet af deras vara i rummet, eller af deras relation till rummet.

Af hvarje punkts enkelhet och sjelfständighet i nyss angifna bemärkelse och

af rummets egenskap att såsom sådant vara ett kontinuum nicd tre dimensio

ner synes likaledes följa, att tvenne liredvid livaraiidra varande punkter visser

ligen äro utom hvarandra, men utan någon distans, eniedan detta begrepp

innebär begreppet om ett mellanliggande tredje, hvilket åter i detta fall sjelft

endast kunde vara en punkt. Fastän antagandet af punktens ofvan angifna

sjelfständighet, eller af de särskilda rumbestämningarnas prioritet i begreppet

i förhållande till rummet sjelft, för Herbart, enligt hans synechologiske stånd

punkt, står och faller med möjligheten att ur dem konstruera rummet, så synes
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det likväl vara förklarligt, huru han. sedan han antagit denna prioritet och

möjligheten af en dylik konstruktion, under det han derjemte i det egentliga

rummet förutsatte de i rumbegreppet gifna trenne diniensioiierna, å ena sidan

kunnat upptaga ihvartannatvarat och vidhvartannatvarat i samma bemärkelse

som de skulle ega såsom lånade från den vanliga rumförcställningen, utan att

å andra sidan anse dem hemtade derifrån, eller utan att anse sig behöfva tänka

rnmniet, för att kunna tänka sammanvarat och icke-sainmaiivarat såsom sådana.

Då den egentligen kritiske punkten vid fråga om det objektiva skenet i

förlrållaiide till den Herbartski- ståndpunkten såsom eitakt realism just är bety

delsen af det intelligilila rummet såsom vilkor för möjligheten af detta sken,

anse vi oss efter undersökningen af samma rum icke behöfva ingå i en spe

ciellare granskning af denna relation mellan reala väsen, sådan hon i öfrigt

blifvit af Herbart bestämd. Vi tillägga till det sagda blott ett par anmärknin

gar med anledning deraf och såsom konklusioner dernr. Sålunda är klart,

att, om Herbart också skulle hafva kunnat konstruera rummet, han likväl

icke skulle hafva vunnit det egentliga syftet för denna konstruktion, eller för

klaringen af . rörelsen. Hvad beträffar den allmänna förklaringen, att rörelsen

är för de reala i rnmnict likaså naturlig, som hvilan. så kan hon, såsom

beroende derpå, att hvarken rum eller rörelse är ett s. k. realt predikat för

väsendena sjelfva, utan för dem fullkomligt tillfälliga “), på sin höjd innebära,

att rörelsen icke i de reala väsendena sjelfva kan hafva sin grund och att

hon är till mäilígheten genom rummet gifveu, likasåväl som hvilan på ett ställe.

Också har Herbart, såsom vi funnit, försökt en speciellare förklaring af rörel

sen i hennes bestämmande såsom vårt misslyckade försök att sammanfatta de

reala våsendeiia. Men dels kommer, såsom förut blifvit antydt, denna förkla

ring i strid med den förutsättning af sammanvarats och icke-sammanvarats lika

stora tillfällighet för väsendena sjelfva, från hvilken rumkonstruktionen utgår,

så att antingen skulle Herbart. hvad på denna förutsättning ankommer, kunna

konstruera rummet, men då icke förklara rörelseii,'eller också förklara rörelsen.

men då icke konstruera rummet, dels visar sig, äfven med bortseende från

denna inotsägelse i den synecliologiska deduktionen, den ifrågavarande förkla

ringen af rörelsen otillfredsställande. Huru det än må förhålla sig med icke

ε) θε Μό.. 1, εε. 82, 83.
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sannnanvarat, skall nemligen sainmanvarat, såsom en relation, enligt Herbart

likväl alltid vara för väsendena sjelfva tillfälligt eller likgiltigt. Men klart är då,

att det i ingen mon kan tänkas ifarasätta eller aflicicra deras sjelfstšindighet.

såsom sådan, eller att man icke i denna kan finna någon grund för att låta

dem draga sig ur de förbindelser, -hvari de af oss sättas. Men af oinöjliglie

ten att förklara rörelsen följer äfven för Herbart omöjligheten att komma till

en förklaring af erfarenhetens former. försåvidt dessa skola fattas såsom rum

förhållanden, som väsendena genom sina rörelser gifva sig, liksom äfven af

förändringen i inskränkt bemärkelse, såsom vexling af accidenscr, eller 8δ80ΠΙ'

vexling i anseende till erfarenhetens innehåll, såvidt denna vexling äfven skall

förutsätta rörelse af reala väsen. Klart är nu visserligen å andra sidan, att

uppfattningen af rummet såsom en ursprunglig bestämning i det menskliga

medvetandet likaså litet niedgifver dess uppställande såsom förklaringsgrund för

rörelsen. Dei-emot drifver samma uppfattning till fordran att bestämma de

nämnda erfarenhetens former såsom speciellare former af samma medvetande,

som genom den idealistiska förklaringen af rummet framträder såsom den reella

enheten i erfarenheten, eller såsom grunden för den relation inellan väsen,

som af Herbart blifvit betecknad såsom objektivt sken. Hvad beträffar rörelsen

och förändringen; så kan visserligen granskningen af det intelligibla rummet

likaså litet leda till ett direkt resultat med afseende på dessa begrepp, som

med afseende på rummet sjelft och de särskilda rumförhållandena. Till ett

indirekt bestämmande af de nämnda begreppen, eller till en fordran med

afseende på detta bestämmande, kan dock samma granskning anses hafva fört.

Vi erinra i detta afseende, att, likaså litet som Herbart i sin synechologi kon

seqvent kan undgå erkännandet af rummets aprioritet i det menskliga medve

tandet, ΜΑΜ litet, eller ännu mindre, kan han undgå detta erkännande med

afseende på tiden, då tiden förutsättes redan för det första steget på runnnets

konstruktion, eller för den första öfvergången från icke-sammanvara till sam

manvara, eller tvärtom, liksom vi funnit Herbart sjelf förutsätta tidsföreställnin

gen för möjligheten af den enda åtskilnad, som han fastställer mellan de förut

nämnde tomme bilderne, nemligen deras ordningstal. Men klart är, att tiden,

såsom formen för elterhvartaiinatvarat, för att begagna Herbarts terminologi,

eller för vexling, icke är ilågot annat än rörelse och förändring in. abstracto,

hvaraf vi, titan att för tillfället ingå i någon undersökning om förhållandet
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mellan dessa båda af Herbart åtskilda begrepp, måste sluta, att deras förklarings

grund närmast måste vara gifven i det menskliga medvetandet, likasåväl som

de ur rörelsen och förändringen icke förklarliga formerna i erfarenheten.

Innan vi öfvergå till undersökningen af det verkliga skeendet, bemöta vi

för sammanhangets skull några anmärkningar, som man möjligen med stöd af

vissa bestämningar hos Herbart skulle vilja göra mot vår granskning af det

intelligibla rummets konstruktion. Med afseende på den cirkel i beviset, hvar

för vi anklagat samma konstruktion. skulle man sålunda möjligen vilja anmärka,

att Herbart sjelf erkänt omöjligheten att, med den en gång förhandenvarande

psychologiske mechanismen, vid rumkonstruktionen undgå ett änticiperadt inskju

tande af rumbestämningar, som ännu icke blifvit konstruerade, men derjemte

förebygt allt för den synechologiska demonstrationen skadligt inflytande af den

sålunda nppkomne cirkeln just genom uppvisandet af dennes skenbarhet, eller

genom distinktionen mellan psychologi såsom lärande, Μ” man tänker, och

metafysik såsom visande, huru man nödvändigt bör eller ntåste tänka, äfven

om man saknar förmåga att så tänka Π. Vi svara liärtill för det första, att

den af oss anmärkte cirkeln beror just derpå, att Herbart icke visat nödvän

digheten att tänka så, som han försökt att tänka. eller nödvändigheten af de

bestämningar. som han fastställt. emedan detta bevisar, att dessa icke tänkas.

utan äro från fantasien upptagna. Derjeinte erinra vi, att det upphäfvande af

regeln: ultra posse nulla oblígatio, som ligger i nämnda charakteristik på

metafysiken till skilnad från psychologien, är inom vetenskapen - utan att vi

för tillfället behöfva undersöka hvarken giltigheten af det stöd för detta upp

häfvande, som Herbart söker hemta från det praktiska området, ej heller det

allmänna förhållandet mellan det theoretiska och praktiska gebitet med afseende

på distinktionen mellan böra och vara, eller kunna, - ett rent nonsens, enär

insigten, att något är nödvändigt, eller icke kan vara annorlunda än det är,

sammanfaller med dess tänkande, såvidt å ena sidan det tänkta, eller begripna,

är (logiskt) nödvändigt, och å den andra ingenting annat eger (s. k. logisk,

eller vetenskaplig) nödvändighet än just det tänkta, eller begripna. Då i följd

häraf det, som icke kan tänkas, icke är en tanke, utan, såvidt det ändå är

medvetet, en fantasi, och då vidare den använda vetenskapliga metafysiken,

7) Jfr Afd. 1, s. 75.
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enligt hvad vi förut funnit, skall från den allmänna hemta sjelfva principia

demonstrationis, så anmärka vi slutligen mot Herbart med afseende på förut

nämnda charakteristik af metafysiken, att han gör sig skyldig till orimligheten

att vilja gifva logisk nödvändighet åt det, som tillhör fantasieii, samt göra

något till ett tänkt, eller begripet, genom ett annat, som icke tänkes, eller

begripes. - Vidare torde man möjligen, då vi först sökt visa, att Herbart vid

fråga om icke-sammanvarat ursprungligen såvida underskjuter rumföreställiiingen,

som han ursprungligen deråt ger betydelsen af diskretioii, samt sedan slutit,

att äfven sammanvarat ursprungligen refereras till rummet såsom uttryekande

dettas ursprungliga kontinuitet, vilja anmärka, att, om vi också lyckats med

afseende på icke-sammanvarat visa en ursprunglig relation till rummet, det nämnda

slutet med afseende på sammanvarat likväl icke är riktigt eller i förhållande till

Herbarts ståndpunkt berâttigadt. Detta slut, skulle man nemligen möjligen erinra,

grundar sig derpå, att sammanvarat och icke-sammanvarat såsom motsatta hafva

något med livarandra gemensamt, hvaraf de äro olika specifikationer, eller att

sammanvarat måste vara en modifikation af rummet, derföre att dess motsats,

icke-sammanvarat, år en sådan. Men just denne grund för slutet eger' enligt

Herbart icke giltighet, såvidt Herbart fattar motsatsen inellail sammanvara och

icke-sammanvara såsom kontradiktorisk, enär han med afseende på detta slags

motsats icke finner nödigt att för de båda membra förutsätta ett tredje såsom

deras gemensamma geuusbestämning, hvarföre äfven en ursprunglig uppfattning

af icke-sammanvarat såsom diskretion icke gör det omöjligt för Herbart att

fasthålla rummet såsom ett ursprungligen diskret, σούι· han just beståmniei'

ieke-sammanvarat såsom rummets egentliga element. Utan att nu vid besva

randet af denna anmärkning undersöka sjelfva arten af motsats mellan begrep

pen sammanvara och icke-sammanvara, erinra vi blott för det första, att den

antydda uppfattningen af den kontradiktoriske motsatsen. hon må tillhöra

Herbart eller ieke, år i sig oriktig, såvidt annars den s. k. lagen för det

uteslutna tredje, hvilken just uttrycker den kontradiktoriske motsatsens beskaf

fenhet, skall erkännas ega giltighet, hvilket lätt visar sig vara omöjligt utan

bestämmandet af de båda motsatta såsom åtminstone möjliga olika specifikatio

ner af ett och samma högre begrepp. Under det vi i det följande få tillfälle

att bestämma den charakter, som den kontradiktoriske motsatsen just såsom mot

sats, i följd af den härmed antydda nödvändigheten att skilja honom från den



l. 37.

s. k. blotta disparatheteu, måste ega, anmärka vi vidare i sammanhang med

det sagda, att, fastän den nämnda uppfattningen af den kontradiktoriske motsat

sen uttalar sig hos Herbart, så ofta han skall gifva någon förklaring af samme

motsats 'ή. han likväl i tillämpningen icke är henne trogen, enär han erkänner

den nyssnämnde tankelagens giltighet, livarjemte vi särskildt erinra om ett i

det föregående framstäldt tillfälle, då Herbart begår en sådan otrohet, såvidt

annars begreppen vara och icke-vara enligt honom äro kontradiktoriskt mot

satta, nemligen då han sluter till det förra begreppets betydelse att blott

uttrycka en art hos oss att sätta bland annat äfven derifrån, att dess motsats,

icke-varat, blott är en ”tanke” 9). - Slutligen torde möjligen med afseende

på vår föregående granskning anmärkas, att hon på sin höjd kan ådagalägga,_

att Herbart icke på det sätt, som han försökt, har framnisat diskretionen

såsom den primära bestämningen vid fråga om rummets begrepp, men att

deraf hvarken följer, att rummet icke skulle vara ursprungligen diskret, ej

heller att Herbarts påstående derom blifvit vederlagdt, enär hans afsigt med

rumkonstruktionen endast varit att genom en med samma påstående öf'verens

stämmande förklaring af rummet liksom göra en praktisk tillämpning deraf,

men icke att bevisa dess theoretiska giltighet, hvilken han fastmera grundar

derpå, att kontinuiteten icke' är något gifvet, och icke heller till sitt begrepp

ursprungligt. Hvad denna anmärkning beträffar. må först erinras, att vår upp

gift vid ifrågavarande granskning icke varit att visa, att diskretioiien icke

skulle vara mera än kontinuiteten en bcstärnning i rummets begrepp, på annat

sätt, än detta låter sig göra oniedelbarligen eller medelbarligen genom kritik af

Herbarts föreställning om rummet. Derjemte erinra vi, att likasålitet som

Herbart genom sin rumkonstruktion visat, att rummet är ett ursprungligt

diskretum, likasålitet har han på nyss nämnda sätt bevisat det. Fråga vi nem

ligen, huru Herbart kan förneka kontinuiteten såsom ett gifvet, då han likväl

låter henne prediceras om tid och rum såsom psycliologiska fakta, så grundar

sig detta förnekande, såsom vi funnit, på påståendet, att ett sådant bestäm

mande af tid och rum i deras faktiskhet har sin grund i den en gång förhan

denvarande psychologiske mechanismen, och vidare på slutet, att det ”flytande”

förutsätter det ”fasta” Ο. Men tydligen innebär detta, att Herbart icke kan

') Se ΑΜ. 1, εε. 38, 83. ') δε Μό.. 1. ε. ?2; αν» ε. 26.

θ) θε ΑΗ. ], ε. δε!.
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förneka kontinuiteten såsom gifven, eller icke kan komma ifrån hennes faktici

tet enligt den omedelbara uppfattningen eller direkta analysen af det gifna.

Eller, m. a. o., hans förnekande af denna fakticitet är egentligen icke ett sådant

förnekande, utan blott en fordran af den omedelbara uppfattningens beriktigande,

eller ett påstående, att det gifna kan icke tänkas eller förklaras vara sådant.

som det oinedelbart visar sig. Men deraf följer åter. att Herbart icke kan från

det gifna såsom sådant hemta ett direkt stöd för sin åsigt om kontinuiteten

såsom icke varande något ursprungligt, utan, enligt det nyss sagda, endast

från uppvisandet af kontinuiteten såsom ett ur det diskreta såsom det första

och ursprungliga uppkomznet, äfvensom från det nämnda slutet med afseende

på*kontinuitetens begrepp. Visserligen har nu Herbart i sin psychologi försökt

visa, huru det psychologiska rummet äfvensom tiden uppkommit, men klart är,

att detta uppvisande ännu mindre än konstruktionen af det intelligibla rummet

kan göra anspråk på att theoretiskt bevisa diskretionens ursprunglighet i för

liållaiide till kontinuiteten, enär sjelfva försöket af detta uppvisande, enligt det

allmänna förhållandet mellan den allmänna och använda metafysiken, förutsätter,

att genom det intelligibla rummet det diskreta först blifvit uppvisadt såsom det

der måste tänkas såsom det ursprungliga. Gör nu, enligt hvad vi straxt ofvan

ponerat, det intelligibla rummets konstruktion icke lieller anspråk på att vara

ett egentligt bevis för Herbarts ifrågavarande åsigt. så förutsätter' sålunda denna

för sin riktighet ytterst det förutnämnda slutet med afseende på kontinuitetens

begrepp. För att med anledning deraf taga detta slut något närmare i betrak

tande, så anmärka vi för det första. att dess giltighet i allmänhet beror på

giltigheten af den förutsättningen, att kontinuitet, eller sammanhang, icke skulle

kunna tänkas under annan form än sammansättning (= Herbarts det ”flytandej”

delbara). Men derjemte anmärka vi, utan att för tillfället anse oss behöfva

ingå i någon undersökning af denna förutsättnings riktighet, att sainma slut.

såsom liggande till grund för påståendet-om rummets ursprungliga diskretion,

blir från Herbarts ståndpunkt en circulus in demonstrando. Hvad man nem

ligen dermed, att det sammansatta förutsätter det diskreta, har påstått, är tyd

ligen blott., att det. sainmansatta i och genom sjelfva formen af sainmaiisättning,

eller att det sammanhang, som denna form uttrycker, icke är något realt, utan

att det reala vid fråga om det sannnansatta är det enkla diskreta. Men sålunda

refererar man likväl sannnansättiiingen till det varande, och endast såvidt och
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·έ det afseende som hon kan ega real betydelse, ηχοι· det nämnda påståendet

giltighet. Hvad nu beträffar rummet, så är det såsom faktiskt gifvet formen

för sammansättning. Såsom sådan form uttrycker det både enhet, eller sam

manhang, och mångfald, eller diskretion å). Huruvida nu båda dessa momen

ter skola anses i lika bemärkelse konstituera dess begrepp, eller huruvida

diskretionen skall med afseende clerpå vara den primära bestämningen, beror

på, huruvida runnnet är fenomenelt i Kants mening eller eger betydelse för

det väsendtligt varande såsom refererande sig till detta. För Herbart kunde

åter en sådan betydelse af rummet ingalunda vara en axiomatisk sanning.

Tvärtom var hon för honom enligt hans förhållande till Kant just ett demon

strandum, och, först sedan han uppvisat henne, kunde derföre det ifrågava

rande slutet med afseende på ruinmet såsom ett kontinuum vara från hans

ståndpunkt berättigadt.

Bedöma vi det verkliga skeendet, för att nu öfvergå till granskningen af'

detta begrepp, efter det resultat med afseende på dess formella vilkor, hvar

till undersökningen af det intelligibla rummet fört, så skulle denna relation

mellan reala väsen icke aIlenast-förutsätta detintelligibla rummet, utan äfven i

intelligensen, eller närmast det. inenskliga medvetandet, ett tredje mellan de

reala väsendena såsom grunden för förhållandet dem emellan, enär vi måst

antaga. säväl att sammanvarat af Herbart ursprungligen refereras till rummet,

som. enligt de genom förutsättningarna för rurnkonstruktionen gifna kriterierna

för bedömandet af den Herbartske ståndpunkten, att detta blir en ursprunglig

beskaffenhet i det menskliga medvetandet. Möjligen kan dock betraktelsen af

det verkliga skeendet sjelft leda till ett annat resultat med afseende på sam

manvarats betydelse. Undersöka vi först, huru härmed förhåller sig, så kunna

vi endast ur den allmänne charakteren af det verkliga skeendet hemta grun

den för frågans afgörande, enär ingen vid behandlingen af detta begrepp före

kommande särskild förklaring af sammanvarat lemnar någon ledning. Men på

denne väg kommer man åter genast blott till bekräftelse af det resultat, hvar

2) Såsom äfven Herbart i sjelfva verket, trots all protest mot uppfattningen af konti

nuiteten såsom gifven, tillstär. Se H. W. W. IV, s. 155: Der Wahrheit nach bätte man

bekennen sollen, dass die Wissensehaft beiderlei Vorstellezngsarten in den »ιωα.%Μίο7ιοπ

Κϋρ/επ υ00°βπάε!, sowohl die vom Starren und Undurelidringlichen, als die andre vom

Fliessenden . . .



ι. Μ.

till betraktelseu af det iutelligibla rumniet fört, åtminstone i det afseeiidet, att

saminaiivarat såsom formelt vilkor för det verkliga skeendet af Herbart förut

sättes såsom samma kontinuitet uttryckande lägefiirhållande mellan reala väsen,

soiii då han vid riimkonstruktionen utgår från sainmanvarats motsats till icke

saminaiivarat. Klart är nemligen, att väsendena, redan såsoin bestämda genom

sina tillfälliga uppfattningssätt, stå i relation till hvarandra. Frågar man åter

då, hvarföre något mera behöfves för verkligt skeeiide, eller för att väsendenas

inotsatser skola hafva ”reala följder” s). så kan Herbart visserligen synas i

allmänhet härpå svara, att genom det materiella vilkoret den ifrågavarande

relationen blott är till migjligheten gifven, under det han först genom samman

varat kan fattas såsom ιιει·Μέρ relation Ο. Meii då detta icke kan betyda, att

väsendenas bestämdhet genom de tillfälliga uppfattningssätteii är blott en lägre

grad af en relation, soin i sainmanvarat skulle framträda under en högre

utvecklingsgrad eller också såsom motsvarande sitt begrepp, d. v. s.. i korthet,

då möjligheten hos Herbart icke kan betyda s. k. reel möjlighet, och då i följd
häraf den gemenskapiemellan väsendena. soiii sainmaiivarat skall uttrycka, icke

kan vara blott gradifelt skild från den. soiii ligger redan i de tillfälliga upp

fattningssätteii såsoiii en relation dem einellaii och soin. såsom niotsvaraiide

motsatsförhållaiidet iiiellaii begrepp. såvida utgår från uppfattning af väsendena

efter analogieii med begrepp. sa erbjuder sig iiigeii annan naturlig analogi för

uppfattningen af den genom sammanvarat uttryckta genieiiskaprii mellan väsen

dena än den genom rummet gifna. Under det en konseqvens för oss af vår

på detta sätt bekräftade uppfattning af samniaiivarat såsom ursprungligen varande

ett ε. k. lägeförhållaiide att det verkliga skeendet såsom sitt formella vilkor

förutsätter rummet, äfven om Herbart sjelf, såsom vi förut sökt visa, kan anse

sig hafva egt utvägar att undgå denna konseqvens, så återstår oss att tillse.

huruvida betraktclsen af det verkliga skeendet leder till bekräftelse af äfven

den andra konseqvenseii med afseende på uppfattningen af sainmanvarat, eller

rummet, att det är en ursprunglig beskaffenhet hos det inenskliga niedvetan

det, till hvilken ådagaläggaiidet af oinöjliglieten för Herbart att vid ruiiikon

struktionen uppvisa med afseende på rummet just den bestämning, nemligen

ursprunglig diskretion, hvari vid fråga om denna konstruktion kriteriet. på en

') H. W. W. I. s. 263. ') Jfr s:a s.; H. W. W. III, s. 24 m. πω.
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realistisk förklaring af rummet skulle vara gifven. Fästa vi oss då, vid betrak

telsen af det verkliga skeendet i nu angifna afseende, vid den objektivitet,

hvaraf det enligt det föregående skall charakteriseras, så kan tydligen härmed

från Herbarts ståndpunkt den nämnda konseqvensen med afseende på rummets

bestämmande icke stå tillsammans. Då vid behandlingen af det verkliga skeen

dets begrepp det formella vilkoret derför icke af Herbart genom någon särskild

bestämning blifvit förklaradt, återstår oss således för en speciellare undersök

ning af vår fråga endast att betrakta det verkliga skeendet, sådant det från

materiel sida blifvit förklaradt. Men besvarandet af samma fråga låta vi då

också ske i sammanhang med och med ledning af den granskning af det verk

liga skeendet sjelft såsom ett till den Herbartska verldsförklaringen hörande

begrepp, hvilken för närvarande är vår hufvuduppgift, enär för denna gransk

ning också nu, . efter betraktelsen af det verkliga skeendets formella vilkor,

endast återstår oss att. undersöka det inateriella.

Med afseende derpå, att det verkliga skeendet skall vara sjelfbilieliållelse mot

en negation, förutsätter det såsom sitt materiella vilkor iiegation eller motsats

mellan de väsen, mellan" hvilka det skall kunna ega rum. Men då motsatsen

sjelf beror på en jeinförelse, fordrar han sjelf såvida en förklaring, hvilken,

såsom vi i det föregående sökt visa, enligt Herbart endast kan vara gifven'

genom väsentlenas tillfälliga uppfattningssätt, som således äfven i visst afseende

kunna sägas vara det verkliga skeendets materiella vilkor. Vi hafva förut

äfven i korthet sökt angifva grunderne hos Herbart både för den nämnda upp

fattningen af motsats i allmänhet och för bestämmandet af väsendenas tillfälliga

uppfattningssätt såsom förklaringsgrund för den nu ifrågavarande motsatsen.

För att likväl tillräckligt fixera föreinålet för -närvarande undersökning, torde

ett fullständigare bestämmande i båda afseendena vara erforderligt. I brist på

direkta och bestämda förklaringar hos Herbart måste vi dervid hufvudsakligen

utgå från hans allmänna åskådning och allmänna förutsättningar med afseende

på det varande, betraktadt såväl i och för sig sjelft som såsom grund för det

relativa. Såsom allmän förklaring af väsendenas tillfälliga uppfattningssätt kunna

vi dervid betrakta Herharts bestämmande af dem såsom ”uttryck,'hvilka väsen

dena' måste antaga, för att kunna jemföras med hvarandra” Ξ). Hvad beträffar

5) Se H. VV. VV. IV, s. 141.
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skälet för Herbart att i en jeniförelse söka förklaringsgi-niuleri för motsats, så

hafva vi funnit det ligga deri, att motsats icke är ett realt predikat, eller all

_ männare, att ingenting är, i och för sig betraktadt, negativt, utan endast i

förhållande till eller i jemförelse med ett annat. Likväl är det vid denna för

klaring af motsatsen icke Herbarts mening, att genom jemförelsen de jemförda

väsendena skulle mottaga en qvalitet, eller en bestämning i sin qvalitet, som

de förut icke egdc, eller att hvilka väsen som helst, oberoende af sina qvali

teter, eller med hurudana qvaliteter som helst, skulle kunna fattas såsom på

det eller det sättet inotsatta. Hvad som beror på jemförelse är blott, att en

qvalitet är negativ, när den säges icke vara en annan qvalitet, emedan ingen

ting är i och för sig negativt. Således, när den allmänna formen af motsats

enligt Herbart, såsom vi funnit, utgöres af blott olikhet, eller skiljaktighet θ),

och enär således väsendena redan såsom qvalitativt skilda äro motsatta, så är

det, som i afseende härpå har reel betydelse, att hvarje väsen har sin bestämda

qvalitet _ eller denna är, för att begagna Herbarts terminologi, dess reala

predikat - emedan i ett annat fall väsendena icke skulle bilda en qvalitativ

mångfald. Men att hvarje väsens på det eller det sättet bestämda qvalitet är

olik alla andra väsens qvaliteter, eller är en annan än dessa - den negation,

· som ligger häri, är icke ett realt predikat åt väsendena, utan faller erizellan

dem, d. a. beror på en jemförelse. Af den allmänne motsats, som ligger i

väsendenas för inöjligheten af deras qvalitativa mångfald erforderliga skiljaktig

het, eller olikhet, är den för det verkliga skeendet erforderlige konträre mot

satsen blott en särskild modifikation, hvilket således medelbarligen äfven gäller

om alla de särskilda modifikationer af denne motsats, såsom lik och olik, stark

och svag motsats, hvilka vi i det föregående sett föl-utsättas för möjligheten

af ett mångfaldigt skeende. Då således ett bestämdt skeende förutsätter en

särskild bestämd motsats -mellan ett par ifrågavarande väsen, så är det reala

härvid deras bestämda qvaliteter, eller, en viss bestämd motsats kan endast ega

rum mellan väsen, som hafva de eller de bestämda qvaliteterna, som således för

samma väsen äro reala predikater. Men deremot skall den bestämda negation,

hvarmed ett på ett visst sätt hestänidt väsen nu negerar ett annat på annat

sätt bestämdt, såsom en modifikation af den allmänne motsatsen, som först tänkes

ß) se Afa. 1, ε. 38.
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vid en qvalitativ mångfald. falla emellan väsendena, eller bero på jemförelse.

Fastän således motsats i ett visst afseende enligt Herbart skall förklaras genom

en jemförelse, så kan han likväl i ett annat afseende sägas bero på de jem

fördas qvaliteter. Närmast torde man vid fråga om förhållandet mellan mot

satsens beroende på de jemfördas qvaliteter och på sjelfva jemförelsen komma

Herbarts egen åskådning genom att på detta förliållande öfverföra den distink

tion mellan möjlighet och verklighet, som han synes göra gällande med afseende

på förhållandet mellan den materiella och formella sidan af det verkliga skeen

det sjelft. Således, liksom denna relation mellan väsen fi-ån den förra sidan

blott är tänkbar, eller till möjligheten gifven, men först derigenom, att det

formella vilkoret tillkommer, verklig (har ”reala följder”), så skulle det mate

riella vilkoret för samma relation sjelft å sin sida för sin möjlighet såsom

denne bestämde motsats förutsätta bestämda qvaliteter hos ett par ifrågavarande

väsen och till sin verklighet först finnas till genom en jemförelse, eller så

skulle i allmänhet sjelfva tänkbarheten af en motsats, vare sig såsom blott

olikhet, eller såsom en kontrast "Ο, bero på tänkbarhetenaf särskild qvalitativ

bestämdhet hos de jemförda, men till sin verklighet såsom motsats, eller nega

tion, vara gifven genom jemförelse. Hvad återigen beträffar frågorna, huru

den nu ifrågavarande förklaringsgrunden, eller. jemförelsen, kan vara s. k. till

fälliga uppfattningssätt, samt huru de tillfälliga uppfattningssätten sjelfva skola

kunna förklaras, så har Herbart, då det logiska motsatsförhållandet här icke

kan fastställas, direkt besvarat dessa frågor endast genom uppvisandet af de

tillfälliga uppfattningssätteiis niethodologiska nödvändighet och giltighet. För

att förringa den sednare frågans vigt hafva vi derjemte låtit honom åberopa

de tillfälliga uppfattningssätteiis tillfällighet för väsendena sjelfva, som af dem

icke affieieras. Således, enligt hvad vi förut antydt, såsom en form för det

nödvändiga tänkandet äro de tillfälliga uppfattningssätten, eller den genom dem

gifna förklaringen, till sin reala betydelse, eller giltighet med afseende på det

reala, oåtkomlig för allt tvifvel. Såsom genom begreppen sjelfva gifna, eller

såsom tillhörande det nödvändiga tänkandet, behöfva de icke någon vidare för

klaring. Såsom en form slutligen för det nödvändiga, eller, om man så vill,

vetenskapliga, tänkandet äro de visserligen ickei logiken uppvisade, men likväl

η δε» Με. 1, ε. εε.
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i de specielle vetenskaperne tillräckligen konstaterade, för att på fóranledning

af relationernas method af den metafysiska demonstrationen kunna tagas i

tjenst. För att slutligen vid fråga om granskningen af det verkliga skeendet

från dess materiella sida bestämma föremålet för vår undersökning, så lialva vi

med anledning af det sagda att tillse, huruvida i allmänhet den negation, som

ligger i motsats, låter' förklara sig genom en jemförelse, och vidare om mot

satsen mellan de reala väsendena medgifver den förklaring, som Herbart för

sökt genom tillfälliga uppfattningssätt, d. v. s. huruvida dessa kunna ega den

methodologiska betydelse, som Herbart tillerkänner dem.

Mot Herbarts förklaring af motsatsen genom en jenilörelse anmärka vi, att

hon gör sig skyldig till en föl-blandning af s. k. formel och reel niotsats, eller

öfverflyttar på den sednare, kontrarieteten eller den kontradiktoriske motsatsen,

en charakter, som tillkommer endast den förre, den blotta disparatlieten, eller

skiljaktigheteil. Så riktig än den premissen är, att ingenting är i och för sig

iiegativt, såvidt dermed skall uttryckas, att det varande såsom sådant icke kan

vara negativt, eller att derom ingenting kan negeras, och att negationen, eller

det negativa, icke kan vara ett egentligt varande, likaså otillräcklig är han lik

väl å andra sidan för det slut, som Herbart derur drager, 'att negationen i

allmänhet skulle bero på en jemförelse. Hvad som är sagdt i ifrågavarande_

sats, eller hvad man derur kan sluta, är blott, att negationen innebär en rela

tion, eller är en relationsbestäniniilg, så att något i samma afseende, som det

är negativt, äfven står i förhållande till ett annat, liksom det omvändt enligt Her

bart gäller, att, hvad som står i relation, såvida äfven är negativt. Με" liksom

detta icke innebär, att negationen beror på eller har sin grund i en relation,

om man tager intrycken strängt efter orden, utan att hon är 'en relation, så

innebär det så mycket mindre, att negationen skulle bero på en jemförelse,

som dessa båda begrepp ingalunda kunna anses med hvaraudra fullkomligt

sammanfalla. Hvad nu beträffar den s. k. formelle motsatsen, eller den blotta

skiljaktigheten, så är visserligen klart, att den negation, som deri ligger, icke

eger giltighet med afseende på de skiljaktiga eller olika väsendena, i och för

sig betraktade, utan finnes såsom sådan blott i en jemförelse. Men dervid

måste märkas för det första, att grunden härtill är, att de blott skiljaktiga icke

hafva något med hvaraildra gemensamt, och vidare att, just i följd liäraf, jem

förelsen eger blott subjektiv betydelse, eller att den relation, som i jemförelsen
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kan sågas vara gifven, i det jemförande medvetandet eller subjektet förutsätter

en de särskilda membra relationis sammanhållande enhet såsom grund för för

liållandet. Hvad åter beträffar den s. k. reelle motsatsen, så måste han, såsom

beroende på de motsatta vàsetulenas egna bestämningar, i det de visa sig såsom

olika specifikationer af ett och samma, eller i det ett och samma ingår i dem

såsom gemensam bestämning, fastän i hvartdera på ett särskildt sätt specifi

eeradt, vara lika verklig, som de motsatta väsendena sjelfva. Då de i reel

bemärkelse hvarandra niotsatta, såsom genom sina egna bestämningar hvaran

dra olika, och just derigenom derjemtc till en del identiska, stå till hvarandra i

relation, liksom de skiljaktiga, såsom icke hafvande något med hvarandra ge

mensamt, icke stå i relation till hvarandra, så kan Herbarts förutnämnda fel,

att Μάϊο förblandat formeloch reel motsats, äfven sägas bestå deri, att han

icke betraktat inotsatsen sjelf såsom redan i och för' sig varande en relation.

Eller, för att med anledning af den principiella vigten af vår härmed mot

Herbart riktade aninärkiling, särskildt fïamlägga hennes hufvudmomenter, så

innebär hon för det första, att antingen skall den i motsatsen liggande ilegationen,

och såvida motsatsen sjelf, bero blott på en jemförelse, men då också hafva

betydelse endast för ett jemförande subjekt, d. v. s. medgifva en blott subjektiv

och således idealistisk förklaring, eller också måste, 'ifall motsatsen skall ega

objektiv betydelse _ och ännu mer, om han skall kunna på ett realistiskt

sätt förklaras - den i inotsatseii Ιι%ειιιόειιε8:ιιιοιιοιι ega betydelse för'de

motsatta väsendena sjelfva, eller vara ett ”realt predikat” åt dem, i hvilket

fall jemförelsen icke kan vara motsatsens förklaringsgrund, utan på sin höjd

blott det sätt, hvarpå han af oss fattas. Vidare innebär vår amnärkning,

att den blotta skiljaktigheten blott i subjektiv bemärkelse kan eharakteri

seras såsom motsats, och att all blott subjective giltig motsats är s. k.

blott disparatliet, under det den s. k. reelle motsatsen med gifver en objek

tiv förklaring, och all objective giltig motsats måste vara reel. Under det

negationen i båda fallen är blott en relationsbestäinning, men i det förra

relationen beroende på ett jemförande subjekt, som refererar ett par ifrå

gavarande väsen till livaraiidra, så måste hon i det sednare afïieiera dem

sjelfva såsom sådana, d. v. s., att iiegatioiien, såsom vi förut funnit, i detta

sednare fall måste vara ett realt predikat åt väsendena sjelfva, är detsamma

som att de genom sina egna begrepp' äro relativa. Slutligen följer af det
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sagda, att, då Herbart fordrar kontrarieteten såsom form för den det verkliga

skeendet betingande niotsatseii, så kan jemförelseii icke vara en förklaringsgrund

för den i denne motsats liggande ιιο]ἑειιἰοι1οι1, utan på sin liöjd blott sättet,

hvarpå denna af oss fattas, d. v. s. så måste denna iiegation, och såvida sjelfva

relationen, vara gifven genom de reala väsendenas egen natur såsom icke varande

' absolute positiva, utan endast relative, och derföre äfven relative negativa.

Möjligen skulle man vilja från Herbarts ståndpunkt bemöta vår uu gjorda

anmärkning med det inkastet, att hon på sin höjd kan ega giltighet med afseende

på den efter vanlig logisk analogi bestämde motsatsen, eller vid en logisk betrak

telse af motsatsen. Om också denna vid föreställningen om inherens bundna

betraktelse inåste fatta den s. k. reelle motsatsen såsom egande betydelse för

de motsatta väsendena sjelfva såsom sådana och i följd deraf åt iiegatioileiis

förklaring genom en jemförelse gifva blott subjektiv giltighet, så kan dock för

hållandet vara helt annorlunda vid fråga mn qvalitativt enkla väsen, som hafva

intet med livarandra gemensamt, och vid en så beskaffad jemförelse emellan

dessa, som tillfälliga uppfattningssätt. Det är klart, att giltigheten af detta

inkast helt och hållet måste bero på den åt de tillfälliga nppfattningssätten

tillerkånda methodologiska betydelsen, och att således granskningen af detsamma

sammanfaller med granskningen af denna. lnnan vi öfvergå till denna gransk

ning, göra vi med anledning af det mot oss ponerade inkastet ännu ett par

anmärkningar med afseende på Herbarts uppfattning af motsatsen. Sålunda år

klart, att detta inkast, såväl som uppställaiidet af tillfälliga uppfattningssátt

såsom medlet att fatta de reala väsendena såsom motsatta, innebär medgifvan

σωμα dessa, såsom qvalitativt enkla, för den lqqiska betraktelsen icke kunna

presentera sig annorlunda än såsom blott disparata, i öfverensstämilielse hvar

med vi förut slutit, att Herbart konseqvent endast kan bestämma den rena

disparatheten såsom den form, hvarunder en mångfald sua nature skall kunna

tänkas s). Vidare anniärka vi, att, då sjelfva fordran af en annan motsats för

förklaringen af verkligt skeende än den blotta disparatheten onekligen såvida

är rent logisk, som logiken icke i den blotta disparatheten kan erkänna ett

egentligt förhållande, så förefaller åtminstone vid första påseendet, iippfyllantlet

af denna fordran på annan än logisk våg, såsom konstladt och föga förtroende

ß) se Afa. 1, s. 136.
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väckande, så mycket mer, som de tillfälliga uppfattningssätten, såsom hos

väsendena skiljande mellan likt och olikt, ändå icke fullkomligt emanciperat sig

från den logiska analogien för uppfattandet af den reelle motsatsen.

Vända vi oss nu till Herbarts uppfattning af de tillfälliga uppfattningssätten

såsom ett inethotlologiskt lijelpiiiedel för metafysikeii, så är enligt det föregående

den förste kritiske punkten vid fråga om denna sjelfva den allmänna förutsätt

ningen, att vårt ”nödvändiga tänkande” gilvei' kunskap om det reala. Det andra

kritiska momentet hafva vi i det föregående funnit just i de tillfälliga uppfatt

ningssätteiis anspråk på inethodologisk bet_vdelse. eller närmare bestämdt, i deras

anspråk att vara ett, fastän icke genom logiken gifvet, likväl ”vetenskapligt klart”

begreppsförliållande, hvars iiödväiidigliet för den iiietafysiska demonstrationen

genom relationernas method skall inses. Hvad nu beträffar de tillfälliga upp

fattningssättens objektiva giltighet, så skall visserligen genom dem ingen kun

skap vinnas om de reala väsendenas qvaliteter såsom sådana, eller ingenting

upplysas med afseende på iiågot väsen, i och för sig hetraktadt. Men likväl

skall man finna möjligheten af ett förhållande dem einellaii, hvilket, fastän icke

afficieraiide sjelfva qvaliteterna, utan blott fallande emellan väsendena, dock,

just emedan det i följd af de tillfälliga uppfattningssättens methodologiska nöd

vändigliet kan antagas falla mellan vtisendena, och icke blott inom det jemfö

rande subjektet, måste ega real betydelse i samma afseende, som det är objek

tivt, d. v. s. likväl leda de tillfälliga uppfattningssätteii till kunskap om en

flerhet reala väsen med afseende på livarandra, eller i förhållande till hvar

andra, hvilken icke eger blott subjektiv giltighet, utan ”sammanträffar med tin

gens natur” ή. Såvida utgår derföre uppställandet af de tillfälliga uppfattnings

sätten äfven från den allmänna förutsättningen af möjligheten af kunskap om

det reala, eller, då Herbart antager, att reala väsen finnas- och att mellan dem

förhållanden ega ruin, så är uppställandet af tillfälliga uppfattningssätt af denna

allmänna förutsättning såvida en iiärniare bestämning, som det skall leda till

insigt i niöjliglieten af sjelfva grundförhållandet mellan väsendena, eller det

9) H. W. W. IV, s. 98. _

ή Πι· Η. Ψ. W. I, s. 264: Alle diese Hülfsbegriffe (itemlígcn tillfälliga uppfattnigs

sätt, det intelligibla rummet, tid, rörelse) . . . dienen . . . . zu Durchgängen für- das Den

ken, welches seinen eignen “leg verfölgen muss, um in den erkennbaren Hauptpuncten mil

der Natur der Dinge wieder zusairtnienzutreflen. - Jfr ΔΗ. 1, ε. ω.
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verkliga skeendet, såsom grundadt i deras qvaliteter, utan att “πιω” dessa.

Hvad nu beträffar sjelfva den allmänna frågan om den objektiva giltigheten af

vår nödvändiga kunskap, så kan det icke ingå i planen för närvarande under

sökning att till direkt behandling upptaga denna. Hvad vi deremot icke kunna

lemna utan afseende, är frågan, huruvida Herbart från sin ståndpunkt kunnat

uppvisa en sådan giltighet, d..v. s. -- med afseende på Herbarts uppfattning

af egentlig objektiv kunskap såsom kunskap om för oss yttre och främmande

reala väsen och med afseende på de af honom gjorda inskränkningarna vid

fråga om denne kunskap - om han kunnat visa sjelfva täukbarheten af sådana

väsen, eller i allmänhet att de finnas. och vidare giltigheten med afseende på

dem af de formella och negativa bestämningar, som vi med afseende på deras

qvaliteter funnit fastställda, och slutligen tänkbarheten af de förhållanden dem

emellan, som det theoretiska vetandet måste antaga och ”i enlighet med erfa

renhetens vinkar bestämma” Π. Hvad beträffar Herbarts uppfattning af den

positive kunskapen såsom albildande, så ligger deri, i förliållaiide till det nu

sagda, icke något η!! kritiskt moment i hans kunskapstlieori. enär denna den

positive kunskapens betydelse blott skall innebära, icke att han utgöres af eller

beror på från de utom oss varande väsendena afsöøzdrade, i själen inkomne,

bilder, emedan fråga icke är om kunskap om väsendenas qvaliteter, utan endast

att det positiva innehållet i. vår kunskap utgöres i allmänhet af blotta relationer

mellan väsen _ hvarigenom svårigheterna vid den vanliga impressionstheorieii

skola vara afhjelpta - och in specie af den relation, som vi funnit i det objektiva

skenet, hvilket i egentligaste mening såsom ett rumförhållande skall göra skäl

för namnet bilda). Hufvudfrågan med afseende .på den positive kunskapen

blifver derföre den om möjligheten af de fordrade relationerna mellan väsen,

nemligen dels* om de på det sätt, som Herbart försökt, låta förklara sig, dels,

såsom nyss ifrågasattes, om de till sin allmänna beskaffenhet äro tänkbara.

Taga vi einellertid något närmare i betraktande den llyss med afseende på

Herbarts ståndpunkt framställda och specificerade frågan om kunskapens objek

tivitet, så sluter Herbart, enligt hvad vi funnit, till nödvändigheten af en fler

het för oss yttre och fränimande reala väsen och af relationer dem emellan

α) δε ΑΜ. 1, ει. θ!).

Ό Πι· ΑΗ. 1, s. δω: Η. W. W. IV, ss. 317-322.
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från nödvändigheten att lösa de i vissa erfarenhetsbegrejip liggande inotsägel
serna. Frågan om sjelfva tänkbarlieten aflför oss yttre reala väsen har Herbart i

sjelfva verket icke särskildt uppställt eller direkt behandlat, sedan han ansett

antagandet af sådana ega vetenskaplig nödvändighet. Den generella frågan om

möjligheten af relationer, soin antingen i de enskilda leden för förliållandena

icke skola hafva sin grund, eller, om de också i dem hafva sin grund, likväl

icke skola afficitrra dem, eller göra dem relativa, har Herbart icke heller upp

ställt, utan blott fördrat sådana relationer samt sökt uppvisa och förklara vissa

bestämda så beskaffade. Det är af vår undersökning om Herbarts bestämmande

af motsatsen såsom beroende på en jemförelse klart, att iiämnda generella

fråga sammanfaller med frågan, om någon annan vetenskaplig method än den

logiska är tänkbar, enär af denna undersökning framgår, att den 'logiska upp

fattningen af en relation såväl måste genom beskaffenheten af de enskilda leden

för förliållandet vara betingad, som äfven just derföre afficiera dessa. Hvad

beträffar de med afseende på det varandes qvalitet fastställda foriiiella och

negativa bestämningarna, så hafva vi förut sökt visa, såväl huru Herbart kom

mit till dem, soin äfven hvad som vid dessa bestämningar från hans stånd

punkt' kan vara af mera kritisk iiatiir. Hvad särskildt angår frågan om deras

giltighet från Herbarts ståndpunkt, så sammanfaller denna fråga tydligen med den

förut uppställda om förhållandet mellan den ontologiska uppfattningen af väsen

det och den, till hvilken metliodologiens'fixerande af skenet skall föra, emedan

det isyniierliet är antagandet af det varandes mångfald, såsom denna af Herbart

i och för sig och såsom grund för det relativa bestäinmes, soin synes' vara svårt

att förena med de ifrågavarande bestänmingarna med afseende på det varandes

qvalitet. Men då sålunda Herbarts besvärande af frågan om kunskapens objek

tivitet ytterst beror på lians uppfattning af sjelfva det gifiia. betraktadt såsom

declarandum. och hans deraf betingade allmänne inetliodologiske ståndpunkt,

äfvensom i det speciella, sedan han antagit för oss yttre på ett visst sätt beskaf

fade väsen, iiegative och indirekt äfven på detta antagande. och då vårt linf

vudsyfle för närvarande är en granskning af Herbarts nietafysik med afseende

på hennes syftemål, att vara en förklaring af erfarenheten, så synes oss den

med anledning af de tillfälliga uppfattningssätteiis anspråk att leda till en

objective giltig kunskap iipjiställda frågan om den allmänna möjligheten af en

sådan kunskap från Herbarts ståndpunkt lämpligast böra behandlas i saminan

Lunds Univ. Årsskrift. Tom. II. 7
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hang med granskningen af hans metafysik ur specielt inethodologisk synpunkt

eller efter den speciellare granskningen af denne vetenskap i sammanhang med

de konklusioner med .afseende på Herbarts ståndpunkt så i ena som andra

afseendet, som ur denna speciellare granskning kunna dragas. Den fråga med

afseende på de tillfälliga uppfattningssätten, som i det :tät-varande sainmanhan

get för oss återstår att taga i betraktande, är derföre, huruvida de kunna för

svara den methodologiska betydelse, som blifvit dem tillerkäiid.

Såsom ett begreppsförlnållande skola de tillfälliga uppfattningssåtten vara

grundade i begreppen sjelfva ^), men derjemte skola de vara för dessa fullkom

ligt tillfälliga 'och likgiltiga, hvaraf Herbart äfven sluter, att de för hvarje be

grepp, eller väseu, kunna vara oändligt många. Såsom ett sådant begrepps

förliållande skola de vidare icke vara genom logiken gifna _ d. v. s., fastän

följder ur de ifrågavarande begreppen, likväl icke erhållas genom analys af

dessa, utan tillkomma till dem såsom något nytt s) - utan tillhöra de speci

elle vetenskaperne. Då vi nu gå att undersöka det egendomliga vid de s. k.

tillfälliga iippfattiiiiigssätteii. anmärka vi till en början, att Herbart i sjelfva

verket icke genom dem riktat den vetenskapliga demonstrationen med ett nytt

hjelpmedel, som skulle vara för logiken obekant. Visserligen år det οιιοΒΙὶΒὶ.,

att Herbarts eget speciella lyeståiiiiiialide och :mvändanrle af de tillfälliga upp

tippfattningssätteii ingalunda utgör en tillämpning af den logiska methoden,

men vår inening är, att detta beror på en oriktig uppfattning eller bristande

analys af de inetliodologiska fakta, genom hvilka han anser de tillfälliga upp

fattningssálten vara till sin vetenskapliga betydelse gifna. l sjelfva verket är

det blott genom exemplet af den niathematiske vetenskapen, vare sig såsom

allmän eller k. använd mathematik, som Herbart sökt berättiga uppställandet

af ifrågavarande begrepp såsom ett specielt inethodologiskt hjelpmedel. Ty

hvad beträffar det jàktum, som Herbart åberopar i vissa sensationer, hvilka,

jemförda med hvarandra, skulle tillåta ett åtskiljande af delar i den ena, som

vore like eller olike delar i den andra Ό, måste för det första Ο detta

åberopande väsendtligen såvida beriktigas, att det faktiska i förevarande fall

') Se ΜΒ. ], ε. 31.

δ) Se Afd. 1, s. 54.

ε) δε ΑΗ. 1. s. 69; H. W. W. IV, s. 133.

7) Hvilket Herbart sjelf på ett annat ställe synes medgifva, se H. W. W. IV, s. 94.
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«πιάσει ärsensationerna och det bestämda förhållandet dem emellan, hvilket

såsom sådant är ett declarandum för vetenskapen. hvareinot det ifrågavarande

åtskiljandet af delar, eller egentligare sjelfve delarne, gör anspråk på att vara

förklaringsgrund, då desse delar lika litet kunna vara faktiskt gifne. som i

allmänhet en vetenskaplig förklaringsgrniiil kan ega fhkticitet, liksom de också

i sjelfva verket icke låta uppvisa sig såsom fakta. ålen om nu det åtskiljande

af delar vid fråga om vissa sensationer vid dessas jemförelse med hvarandra,

livat-igenom Herbart söker stödja uppställandet af på-visst sätt beskaffade till

fälliga uppfattningssätt i metafysiken, sjelft å sin sida behöfver stöd, och om

detta stöd icke kan vara delarnes faktieitet, så återstår endast att söka det i

samme grund, som annars och först åberopas för metafysikens användning af

tillfälliga tippfattniugssätt, nemligen mathematikeils föredöme. l sjelfva verket

är det likväl för vår undersökning af det ifrågavarande inethodologiska hjelp

begreppets egentlige charakter likgiltigt, huruvida Herbart äfven genom andre

specielle vetenskaper än de inatheniatiske ansett sig kunna motivera dess upp

ställande, enär dess allmänna vetenskapliga betydelse öfverallt måste vara den

samma. och det således, för att inse denna, är tillräckligt att rådfråga mathe

matiken, inom hvilken de tillfälliga iippfattiiingssätteii nu enligt Herbart skola

vara i sin egendomlighet konstaterade. Vända vi oss sålunda till den sist

nämnde vetenskapen, så visar @Β hans användning af de s. k. tillfälliga upp

fattningssätten såsom ett transformerande af storhetsbegrepp, eller, för att först

'efter en särskild mathematisk analogi söka charakterisera densamma, såsom ett

slags snbstitutionsmethod, i det en storhet i ett s. k. tillfälligt uppfattningssätt

substitueras af en ennan, som till sjelfva värdet är med den förra eqvivalent,

hvarvid äfven enligt Herbart synes kunna anmärkas, att, åtminstone i de flesta

fallen, en särskild s. k. niatliematisk konstruktion, d. v. s.\i allmänhet begrep

pets bindande vid något för sinnena gifvet och såvida vid åskådningen, år ett

vilkor för möjligheten af en viss ifrågavarande transformation. Sålunda, för att

genom möjligast enkla exempel söka åskådliggöra det sagda, utgöra icke blott

de expressioner, i hvilka genom den s. k. hyfsniiigen de båda membra af en

algebraisk eqvation transformeras, tillfälliga uppfattningssätt af dessa fl), utan

vinkelns sinus, tangent m. m. äro äfven tillfälliga uppfattningssiitt af sjelfve

Β Π: Η. Ψ. w. IV, s. 32.
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vinkeln Ό, ο. ε. v. Men det bör icke vara svårt att inse, att den inatheiiia

tiska demonstrationen genom den sålunda bestämda substitutionsinethoden inga

lunda emanciperar sig från logiken, utan fastmer blott är en tillämpning af den

logiska methoden inom niathematiken, alltså icke ett plus till denna inethod,

utan på sin höjd blott ett species deraf. Hvad' vi nemligen i de tillfälliga

uppfattningssätten erhållit, är blott olike synpunkter för en viss gifven storhets

betraktande, eller en viss storhet sjelf såsom framställande sig från olika sidor.

Men klart är då för det första, att det är just såsom storhet, eller såsom ett

visst slags storhet, som- detta gifna framställer de ifrågavarande synpunkterne,

eller sidorna, d. v. s. att de tillhöra dess begrepp såsom storhet, eller såsom

hänförligt till ett bestämdt slag af storheter. l och med detsamma är då vidare

äfven klart, att de s. k. tillfälliga uppfattningssätten, använda såsom principia

demonstrationis i mathematiken. icke utgöra något slags tillsats till eller tillvext

af utgångspunkten för beviset, eller af det begrepp, som genom beviset skall

närmare bestämmas, utan måste vara såväl dermed i olika afseendeu identiska

som just derföre äfven deri imnianenta och genom en analys derur erhållas,

hvarmed äfven är förklaradt, hvad Herbart ieke förklarat, nemligen huru de

tillfälliga upplattningssätteii kunna vara följder ur begreppen sjelfva. Hvad

särskildt beträffar den för uppvisandet och lasthållzindet af en viss synpunkt

för en ifrågavarande storhets betraktande (i vissa fall) erforderliga konstruktio

nen, så kan denna tydligen för vetenskapen såsom sådan blott vara ett obser

vandum, men icke ett imitandum, såsom visande, att den vetenskap, inom

hvilken en dylik operation är hehöflig. såvida lider af en brist på vetenskap

lighet, som han jemte tänkandet, eller det egentliga organet för vetenskapen

såsom vetenskap, äfven hehöfver anlita åskådniiigen för att liålla begreppet

aktuelt. Slutligen inses äfven al' det sagda, att Herbarts hestäinmande af de

ifrågavarande iippfattnings- eller betraktelse-sätten såsom tillfälliga, då dernied

skall tittryekas, att de skola vara för begreppen sjelfva tillfälliga och likgiltiga,

äfven beror på en oriktig iipplattiiiiig af det nrethorlologiska faktum, livarifrån

han i ifrågavarande fall utgått, eller, närmare liestšiindt, på en förvexliiig af

hvad ett sådant betraktelsesätt är i och fiir' sig, eller för ett ifrågavarande be

grepp sjelft, nied hvad 4let är för begreppet genom dess förliållaiide till oss i

ß; ει» Η. w. W. I, ε. 264.
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följd af vårt tänkandes allmänna beskaffenhet. Klart är ileniligen, såvidt syn

punkterne eller sidorna, hvarifråii ett visst gifvet låter betrakta sig, äro gifna i

och genom dess allmänna begrepp, eller äro dermed identiska och såvida äfven

identiska med det gifna sjelft, att det för det ifrågavarande gifna, eller dess

allmänna begrepp, vid uppställandet och användandet af sådane synpunkter

tillfälliga icke kan varadesse synpunkter sjelfve såsom sådane, samt i och med

detsamma icke heller deras antal, enär ingenting kan vara tillfälligt eller yttre

för sig sjelft, utan att det för saken sjelf i förevarande fall tillfälliga just är

vårt uppställaiide och användande af dylike synpunkter eller sidor för en saks

betraktande, såvidt detta innebär ett endast genom abstraktion möjligt särskil

jande och fasthållande af särskilda bestämningar, som för saker; sjelf, eller till

begreppet, icke utgöra en verklig niåugfald. utan äro isin mångfald med hvar

andra identiska, d. v. s. ett enda begrepp. Sålunda, för att i korthet samman

fatta, hvad vi härmed med afseende på Herbarts inppställande af' de s. k.

tillfälliga uppfattningssätteii anmärkt, så bero de i deras af Herbart angifna

speciella betydelse och användning på en oriktig uppfattning af ett methodolo

giskt faktum, eller så antingen tillhöra de icke logiken, men kunna ‹ΗΞ icke

heller betraktas såsom ett begreppsförhållande, eller också äro de, för att

kunna göra anspråk på inethodologisk betydelse, visserligen grundade i ett

ifrågavarande begrepp sjelft, men kunna då, såsom dermed identiska, hvarken

vara för detta begrepp tillfälliga, ej heller, emedan de icke utgöra någon tillsats

till, utan ligga i samma begrepp, inöjliggöra den specielle vetenskapens eman

cipation från logiken, livartill slutligen konnner, att de i sin specifikt mathe

matiska egendomlighet, såvidt denna skall utgöras af' en s. k. nratheiiiatisk

konstruktion, ingalunda kunna åt den egentligen vetenskapliga demonstrationen

rekommenderas, såvidt vetenskapens egentliga organ fastmer inåste vara det

rena, och icke det vid föreställningen eller åskådniiigeii bundna tänkandet.

Att Herbarts s. k. tillfälliga uppfattningssätt i och nied detsamma de,

såsom enligt Herbarts egen uppfattning icke tillhörande logiken, måste afstå

från anspråket på nietlioflologisk giltighet, icke lieller kunna anses vara ett för

den vetenskapliga demonstrationen nödvändigt lijelpniedel, är klart, såvidt i

allmänhet ingenting, som icke i något :ifseeiide kan tjena till lievisniiigsgrund,

kan anses vara för denna ileinonstratioii nödvändigt. Då vi på grund liäraf

icke kunna vänta att i Herbarls åberopande af relationernas method såsom
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motiv för de tillfälliga uppfattningssättens användande i metafysiken finna något

bevis för deras nödvändighet för den metafysiska demonstrationen. såvidt hon

skall vara vetenskaplig, anse vi oss icke för närvarande, eller i sammanhang

med den af deras betydelse för Herbarts verldsförklaring föranledda undersök

ningen, huruvida de kunna uppbära sitt anspråk på vetenskaplig giltighet,

behöfva taga i betraktande detta Herbarts motiverande af den metafysiska

användningen af ett sådant hjelpmedel, utan öfverlemna denna betraktelse åt

granskningen af hans metafysik nr specielt formel och methodologisk synpunkt.

Innan vi öfvergå till sistnämnda granskning, söka vi i korthet fixera

resultatet af den undersökning af den Herbartska vcrldsförklaringen. hvarmed

vi nu sysselsatt oss. Hvad då först beträffar de s. k. tillfälliga uppfattnigs

sätten. som utgjort föremålet för vår sista betraktelse, så år klart, att de inåste

förlora sin reella betydelse, eller sin betydelse för Herbarts verldsförklaring, i

och med detsamma de icke kunna försvara den dem tillerkända formella och

methodologiska betydelsen, enär, enligt hvad vi sökt visa, den sednare enligt

Herbart måste vara ett bevis eller ett kriterium på den förra. Genom oriktig

uppfattning af det methodologiska faktum, livarifrån Herbart vid deras upp

ställande utgår, har han vid bestämmandet af (lem-efter den inatheinatiska

analogieu såsom ”geuomgångspunkter” för tänkandet i) uppfattat dem såsom

ett slags vetenskaplig konst Π, eller en, så att säga, ineclianisk apparat för

vetenskapen, livilken man blott skulle hafva att för hvarje gång riktigt anbringa,

för att lösningen af ett ifrågavarande problem skiille gå liksom af sig sjelf,

eller hvarmed, såsom han någorstädes säger, metafysikern måste veta att tänka,

liksom niatliernatikerii räknar med tillhjelp deraf. Likväl skola de tillfälliga

uppfattningssätteii på samme gång, såsom varande ett vetenskapligt hjelpmedel,

tillhöra det nödvändiga tänkandet, eller vara ett genom begreppen sjelfva gifvet

förhållande dem emellan. De liärmed antydda fordringarna med afseende på

de tillfälliga uppfattningssätteii hafva emellertid visat sig vara oförenliga. An

tingen skola de kunna såsom ett begreppsförliållande, eller methodologiskt

hjelpmedel, framgå ur begreppen sjelfva, men äro då icke en konst i Herbarts

mening, utan tillhöra den vanliga logiska demonstrationen, eller, om de skola

vara en sådan konst, så kunna de icke ur begreppen sjelfva eller ur den

η θα ofvan s. 47, not. 1. f) Se ΜΒ. 1, Δ. 59.
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vetenskapliga methoden förklaras, utan måste, om de likväl af denna tillgripas,

blott medvetet eller omedvetet vara ett methodologiskt maktspråk, tillgripet i

stället för en begreppsenlig förklaring under tillståndet af medveten eller omed

veten vetenskaplig bankrutt. Hvad derföre beträffar iicgatitiiien vid fråga om

det verkliga skeendet, eller motsatsen mellan dereala väsendena, som skulle

vara det iiärmaste declarandum för de 'tillfälliga uppfattningssätten. så har

Herbart således icke i dem, betraktade såsom en jeinförelse, kunnat iippställa

förklaringsgriincleii för en reel motsats, eller genom dem uppvisa ett verkligt

förhållande mellan väsendena, som likväl icke skulle afliciera dem sjelfva såsom

sådana. Vi återkomma derföre till vårt förut fastställda bestämmande af mot

satsen, att han antingen beror på en jemförclse, men är då blott s. k. formel

motsats, eller intet verkligt förhållande, eller också är han ett verkligt förhål

lande, men kan då icke ur en jemförelse förklaras, utan måste icke allenast

på något sätt hafva sin grund i de enskilda leden för förhållandet, utan äfven

afliciera dessa. Hvad beträffar det formella vilkoret för det verkliga skeendet,

eller sainmaiivarat, så hafva vi icke kunnat undgå att låta Herbart i detta

inlägga en ursprunglig relation till rummet, och dermed _ äfven om han sjelf

skulle anse sig icke behöfva medgifva det - i följd af omöjligheten att ur

den särskilda rumbestärnningen eller det särskilda rnmförliållaridet konstruera

rummet, låta detta vara en förutsättning äfven för det verkliga skeendet. Men

deremot har icke lietraktelseii af det materiella vilkoret för det verkliga skeen

det lemnat något bidrag till afgörande af frågan om rummets och sammanvarats

betydelse af objektiva eller blott subjektiva, då detta vilkor sjelft tydligen genom

fullföljandet af den ene synpunkten för dess betraktande drifver till en subjek

tiv' och idealistisk förklaring och genom upptagandet af en annan *icke låter

för idealismen taga sig i anspråk. Hvad lieträffar denna betraktelse, lemnar

hon derföre valet öppet mellan en realistisk och idealistisk uppfattning afrum

l met. Men i sjelfva verket är detta ett alternativ, som med nödvändighet

framgår ur sjelfve den Herbartske ståndpunkten, i och med detsamma å ena

sidan sammanvarat måste fattas såsom en ursprunglig rumbestämning och å

den andra rummet icke kan af Herbart konstrueras. Klart är nemligen i

sådant fall, att rummet antingen måste fattas såsom gifvet endast i och för ett

medvetande, sådant som det menskliga, såsom en form för dess förnimmande

eller också vara en ursprunglig form för det varande. För att med afseende
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'på Herbarts ståndpunkt i det hela betrakta detta alternativ och derigenom äfven

charakterisera denne ståndpunkt, så har visserligen granskningen af' det objek

tiva skenet från de genom synechologien gifna kriterierna för dess bedömande

fört till ett idealistiskt resultat, så vidt annars en förklaring deraf i denne del

af Herbarts metafysik skall vara på något sätt gifven, nemligen genom nöd

vändiglieten att i förhållande till dessa kriterier betrakta rummet såsom en

ursprunglig bestämning hos ett visst medvetande, eller hos den "ΒεΕ&ιΙειτο," för

hvilken det objektiva skenet skall vara till. Såsom förutsättaude sannnanvara

af väsen, hvilket måste idealistiskt förklaras, i och med detsamma som rum

met måste fattas såsom i det menskliga niedvetanrlet inneboende. eller, såsom

förutsättande rummet. såvidt sammanvarat icke kan på annat naturligt sätt

uppfattas än såsom en rumhestäiniiiiig, måste visserligen äfven det verk

liga skeendet, om vi vid dess bedömande upptaga sainmziiivaiat, eller rum

met, i dettas genom granskningen af Herbarts runikoiistriiktion gifna bety

delse, drifva till en idealistisk ståndpunkt. Till en sådan måste man slutligen,

enligt hvad vi sökt visa, föras äfven genom nrgerandet al' de tillfälliga upp

fattningssättens betydelse att vara en jemförelse. Utföras åter konseqvenserna

af den allmänna åskådning, hvarifrån den Herbartska verldsförklaringen utgår,

eller bedöma vi denna från de synpunkter, hvarifrån hon sjelf vill bedömas,

nemligen fordringarna, att det intelligibla rummet icke skall vara en ursprung

lig inrättning hos en intelligens och att det objektiva skenet skall vara en

viss form af verkligt skeende, i förening med såväl den allmänne objektive

charakteren af det verkliga skeendet som uppfattningen af de tillfälliga uppfatt

ningssätten såsom ett medel för vinnande af en ”med tingens natur samman

träffande” kunskap, så måste man med afseende på Herbarts verldsförklaring

stanna vid ett annat resultat. Konseqveiit måste i enlighet med dessa fordrin

gar och denna åskådning rummet, då det icke kunnat konstrueras och icke

får på idealistiskt sätt förklaras, vara lika ursprungligt med de reala väsendena

sjelfva. eller vara forineii för dessas eget vara. Eller, för att med anledning

af den för Herbarts filosofi kritiska betydelsen af rummets begrepp. fullständi

gare utveckla, hvad vi härmed med afseende på hans ställning till detta begrepp

yttrat, så har han velat på samme gång uppfatta det såsom ett tanketing och

deråt gifva betydelse med afseende på det reala, ledd i ena fallet af sin ratio

nella uppfattning af det varande i och för sig och i det andra af rent realistiskt



l." ΒΤ.

intresse eller åtminstone af sin oppositionella ställning till idealismen. l båda

afseendena har han i sjelfva verket i rummets uppkomst behöft söka kriteriet

på riktigheten af sin uppfattning af detsamma. Såsom ett tanketing, som lik

väl icke skulle vara en ursprunglig bestämning i medvetandet, utan refereras

till det reala, måste rummet vara ett genom tänkandet uppkommet. Särskildt

hafva vi funnit Herbart drifven att uppvisa kontinuiteten, som han för sin öfriga

verldsförklaring behöfde, såsom ett uppkommet, och då han icke kunnat med

med afseende på rummets begrepp göra någon tillämpning af satsen, att det

flytande förutsätter det fasta, så är i sjelfva verket för honom uppvisandet af

diskretionen såsom den ursprungliga bestämningen i detta begrepp detsamma

som uppvisandet af rummet såsom i sitt ursprung och uppkomst varande ett

diskretum. Men å andra sidan måste tydligen, om rummet skall vara ett

tanketing, men ändå icke en ursprunglig form för tänkandet, dess uppkomst,

nemligen genom tänkande, äfven vara ett kriterium derpå, att de reala sjelfva

såsom sådana icke befinna sig i rummet. Genom omöjligheten att konstruera

rummet måste emellertid Herbart konseqveiit drifvas från uppfattning af det

samma såsom ett uppkommet. Såsom icke uppkommet, är det åter antingen

ursprungligen, hvad Herbart kallar kontinuum, d. v. s. enbet af kontinuitet

och diskretion såsom hvarandra motsatta, eller också ett ursprungligt diskre

tum, samt i förra fallet konseqvent från Herbarts ståndpunkt en ”ursprunglig

inrättning” i det menskliga medvetandet och i det sednare lika ursprungligt

med det varande, eller en ursprunglig form för detta. l förhållande till den

synechologiska uppgiften att, med förutsättningen af rummet såsom ett tanke

ting, visa dess betydelse med afseende på det reala, bevisar omöjligheten af

dess uppkomst dess ursprungliga kontinuitet, eller ursprunglighet i det mensk

liga medvetandet. Den objektiva, d. v. s., från Herbarts ståndpunkt, den

realistiske charakteren af Herbarts allmänna verldsåskådniiig, som måste för

rummet fordra ursprunglig diskretion, drifver åter till dess ursprungliga refe

rerande till det varande sjelft såsom sådant. Hvad beträffar förhållandet mel

lan det verkliga skeendet och det objektiva skenet, så måste tydligen i ena

fallet det förra på iiågot sätt uppgå i det sednare, och i det andra det

objektiva skenet egentligen försvinna såsom en särskild relation, såvidt det

egentligen egendomliga för detsamma skall ligga just i dess förut angifna

subjektivitet. Huru än Herbart kunnat för sig sjelf dölja dessa konseqven
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ser, och oafsedt det kritiska i hans ställning till rummets begrepp, så hafva vi

emellertid funnit, att någon förklaring af det relativa al' honom icke blifvit gif

ven. Hvad vi erhållit, har blott varit en ursprunglig mångfald utan samman

hang, eller, då Herbart utgått ifrån en sådan, har han icke kunnat komma till

förklaringen af sitt egentliga declaraudum, erfarenheten såsom ett sammanhän

gande helt, eller af de särskilda enheterna i erfarenheten. Eller från en annan

sida, ' hvad vi erhållit, har blott varit en relation, men ingen förklaring deraf,

enskilda membra relationis, men ingen grund för förhållandet. Således, för

att i korthet uttrycka resultatet af vår betraktelse, antingen skall en för

klaring af det relativa vara af Herbart i någon :nån gifven, men då ar denna

idealistisk, eller skall Herbart bibehålla sin ståndpunkt af exakt realism, men

har då icke kommit till en förklaring af det gifna.

Efter granskningen af Herbarts metafysik med afseende på hennes anspråk

att vara en förklaring af det relativa följer för oss enligt det föregående att

granska lienne ur specielt methodologisk synpunkt. Vårt liufvudsyfte vid denna

granskning måste, med afseende på Herbarts eget syltemäl att reformera den

filosofiske vetenskapen, vara att undersöka den metafysiska methodens förhål

lande till den logiska, eller huruvida Herbart kunnat i metafysiken uppvisa en

synthetisk vetenskap i förut angifna bemärkelse, enligt hvilken den logiska,

från förutsättningen af subjektets och predikatets indentitet utgående, betraktel

sen icke skall kunna medgifva fordran på den vetenskapliga deduktioneii :ια

utvidga kunskapen. Visserligen kan det nu synas, som skulle sjelfva förut

sättningen af niöjliglieteil af en annan method för vetenskapen ån den logiska

i sig vara en ren orimlighet, såvidt annars logiken skall vara ett Vetandets

formella organon ε), einedan hon såsom ett sådant synes skola vara normen

för afgörandet af hvad som skall kunna betecknas såsom vetenskap eller icke.

Att háremot invända, att å ena sidan de logiska bestämningariia blott uttrycka

det menskliga tänkandet, sådant det, sig sjellt likt, ingår i de särskilde veten

skaperne och derföre erhålles genom en betraktelse af dessa, och å den andra

logiken sjelf å sin sida från psychologien hemtar kriteriet för afgörandet Μ”

hvad som är en vetenskaplig bestämning, d. v. s. ett begrepp, eller icke,

nemligen i evidensen, eller i den på begreppet ställda fordran af allmångiltigliet

ώ se Afa. 1, ε. Μ.
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och nödvändighet, kan tydligen icke leda till antagandet för de specielle veten

skaperne af särskilda methoder, som skulle liksom genom en addition komma

till den logiska, utan på sin höjd blott till särskilda specifikationer af denna

method, eller till speciella former deraf, hirarunder hon i de särskilde veten

skaperne framträder. Men deremot framgår af denna invändning, att, om en

speciel vetenskap skall kunna uppställa en särskild vetenskaplig method jemte

eller bredvid den logiska, eller som icke af denna är blott en specifikation, så

måste kriteriet på en sådan methods vetenskapliga herättigande ligga i hennes

nödvändighet, eller i nödvändigheten af de bestämningar, till hvilka hon skall

leda. Hvad Herbart beträffar, så har han såväl vid fråga om sin metafysiska

method erkänt detta kriterium på vetenskaplighet, som äfven, såsom vi funnit,

vid det allmänna bestämmandet af begreppet iiödvändigliet angifvit samme

charakter derpå, som den, livarpå den s. k. logiska nödvändigheten igenkännes,

eller otänkbarheten af det såsom nödvändigt fordrades motsats. Huru det än

förhåller sig med sjelfva den allmänna tänkbarheteii af en i ifrågavarande he

märkelse från den logiska skild vetenskaplig method, så anse vi oss emeller

tid, då Herbart sökt uppställa och motivera en sådan, icke omedelbart böra

göra denna fråga i hennes allmänhet till föremål för undersökning, utan direkt

och närmast blott, såsom- nyss blifvit antydt, undersöka, huruvida Herbart sjelf

på det sätt, som han försökt, kunnat frigöra inetafysikeii från logikens metho

dologiska öfvervälde, eller genom den förra disciplinen rikta den mensklige

vetenskapen med en ny method @υπο den logiska. Då emellertid granskningen

af Herbarts verldsförklaring till en del mer och niindre direkt äfven varit en

granskning af hans metafysiska method, nemligen hvad beträffar den del deraf,

som enligt Herbarts bildliga beteckning utgör den uppåtstigande hågen, eller

vägen från det reala till företeelsen, så kan vårt intresse, då vi nu vid den

methodologiska granskningen af Herbarts metafysik vända uppmärksamheten

äfven åt methoden för verldsförklaringen, liufvudsakligeti blott vara att derige

nom så mycket mera söka belysa Herbarts methodologiske ståndpunkt samt

undersöka, huruvida icke möjligen sjelfva fordringarna af en relation mellan

enkla reala väsen i allmänhet såsom sådana samt af en särskild mellan ett

realt väsen med intelligenseii eller tänkandet såsom speciel form för sjelfbihe

liållelse och andra reala väsen, eller - bestämdare enligt Herbarts åskådning

_ af ett genom konstruktion vunnet, mellan det varande och skenet, sådant

Θ!
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detta för ett medvetande eller en åskådare kan visa sig, förinedlailde led, t. ex.

i de mathematiska eller i allmänhet de generellaste bestämningarna af detta

sken, måste vara vetenskapligt berättigade, fastän Herbart icke kunnat medelst

de. tillfalliga uppfattningssättens och det intelligibla rummets begrepp utföra

den metafysiska förklaringen i enlighet med dessa fordringar. För att inleda

ifrågavarande methodologiska granskning, söka vi med anledning af det sagda

i korthet fixera förhållandet mellan Herbarts inetafysiska method och den

logiska samt grunderne för den förra.

Att intet af de särskilda liufviidmomenterna af Herbarts metafysiska me

thod i deras af honom fastställda bestämda betydelse tillhör den logiska

demonstrationen, år lätt att. inse. Visserligen synes Herbart framhålla de till

fälliga uppfattningssätten såsom den punkt, der den metafysiska demonstrationen

först fullständigt visar sig i sin synthetiska egendomlighet, men i betraktande

af Herbarts undersökning om förhållandet mellan grund och följd och deraf

föranledda uppställaiitle af relationernas method, kan detta framhållande af de

tillfälliga uppfattningssâtteiis betydelse icke innebära, att methoden för finnan

det af det reala af Herbart skulle erkännas tillhöra logiken, utan, såsom det

synes, blott att »genom användandet af de tillfälliga uppfattningssätten den i

relationernas method gifne, för logiken såsom sådairfrämmande, ståndpunkten

skulle blifva möjlig att fasthålla. För en tillräcklig insigt i det i methodologiskt

afseende egendomliga för Herbarts nietafysik, hvarigenom hon skiljer sig från den

efter logisk. analogi bestämda vetenskapliga demonstrationen, inåste vi emellertid

först, -med anledning af en viss obestämdhet hos Herbart i denne punkt, fixera

den allmänna betydelsen af kunskapsgrund såsom vetenskapens princip, eller

det allmänna förhållandet mellan grund och följd i vetenskapen, såsom denne

grund och detta förhållande enligt samma analogi mäste fattas. Då Herbart

låter subordinationsförhållandet i logiken ligga till grund för alla hennes öfriga

läror '), synes det visserligen, som skulle enligt honom det logiska förhållandet

mellan grund och följd vara det mellan det allmänna och enskilda, så mycket

mer, som han εινα” i början af sin undersökning af den andra af de methodolo

giska frågorna, eller den nyssnämncla frågan om sammanhanget mellan grunder

och följder, särskildt, såsom vi funnit, riktar sig mot uppfattningen af det al

η απ Η. W. w. rv, s. 31.
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ιιιιιιιιιει såsom grund. Men af det sätt, hvarpå han under fortsättningen af

samma undersökning upptager den logiske syllogisinen såsom form Μ· logiskt

sammanhang mellan grund och följd, synes det, som skulle han anse sig här

med, eller genom bestämmandet af' premissen eller premisserne såsom grund

och konklusionen såsom följd, hafva kommit till ett på något sätt särskildt och

annat förhållande mellan grund och följd i logiken jemte det nyssnämnda af

genus till species. Det, som i Herbarts ifrågavarande undersökning talar för

en sådan uppfattning hos honom, är, att han först riktar sig mot förhållandet

mellan genus och species och sedan särskildt fäster sig vid den logiske syllo

gismen, äfvensom att han särskildt framhåller såsom för relationernas method

egendomligt, att hennes utgångspunkt är ett begrepp och icke en sats, emedan

för det första den sålunda bestämde grunden endast i förhållande till den logi

ske premissen kan vara något egendomligt, och vidare sjelfva framhållantlet af

utgångspunkten för relationernas method såsom varande ett begrepp, då Herbart

ändå inåste låta detta begrepp kunna genom en sats eller ett omdöme utvecklas s),

synes hafva varit öfverflödigt, såvidt Herbart icke ansett, att logiken jemte be

stämmandet af den logiske grunden såsom ett begrepp, i enlighet med förhållandet

mellan det allmänna och enskilda, äfven medgåfve hans uppfattande såsom en sats,

fattad icke såsom ett förmedvetandet utveckladt begrepp, utan just såsom sjelfve

tankeakten, hvarigenom begreppet utvecklas, nemligen efter analogien med den

logiske premissen. Det nya vid bestämmandet af den logiske syllogismen

såsom form för logiskt sammanhang mellan grund och följd i förliållande till

bestämmandet af detta sammanhang efter det allmänna förhållandet mellan genus

och speeies skulle, enligt hvad Herbarts undersökning gifver vid handen, ligga

i möjligheten att fatta såväl grund som följd såsom sammansatta s). Deremot

måste den mot den logiska methoden riktade anmärkningen, att det logiskt

formade omdömet är bundet vid föreställningen om inherens, kunna enligt

Herbart göras gällande, på hvilketdera sättet än förhållandet mellan grund och

följd bestämmes, emedan hon träffar den logiska betraktelsen i allmänhet.

Ãfvenledes skulle tydligen den mot den logiske premissen riktade anmärknin

gen, att såsom grund vara blott passiv och icke gifva någon särskild impuls

till fortskridande tänkande Π, med lika skäl kunna riktas äfven mot den logiske

t) Jfr H. W. W. IV, s. 50. ') δει ΔΗ. 1, ε. 55.

ε) Se Μό. 1, ε. 54.
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grunden, fattad såsom allmänt genusbegrepp. Hvad emellertid nu Herbarts

tvåfaldiga kritik af förhållandet mellan grund och följd i logiken än må betyda

vid fråga om hans egen uppfattning af detta förhållande, så måste vi likväl

för bedömandet af hans metafysiskt methodologiske ståndpunkt fastställa, att

den logiske grunden såsom kunskapsgrund, eller såsom princip för den logi

ska demonstrationen, är det allmänna, och såsom sådant ett begrepp, vare sig

detta, såsom rent enkelt, icke kan i egentlig mening genom omdömet utvecklas,

eller det, såsom ett s. k. sammansatt begrepp, medgifver samt i och för det

menskliga medvetandet är aktuelt endast under fornien af en sådan utveckling,

såvidt annars det första, som i egentlig mening tänkes eller 'uetes vid fråga

om ett visst föremål, och hvarigenom det blir möjligt icke allenast att finna,

hvad som med afseende på samma föremål icke kan tänkas eller vetas, utan

äfven att verkligen tänka eller veta, och icke blott föreställa sig, hvad som

derom kan tänkas, just är det ifrågavarande föremålets allmänna begrepp.

Eller, m. a. o., såvidt vetenskapens innehåll i allmänhet är begrepp, så följer

det sagda af det menskliga tänkandets natur att vara abstraherande - omdö

met och äfven slutledningen såsom tankeakter eller former, hvarunder för det

menskliga medvetandet såsom verksamt begreppen aktualiseras och hållas aktu

ella, må för öfrigt också, när de betraktas såsom delar af ett större helt af

sådane tankeakter, t. ex. såsom premiss och s. k. förslut, betraktas såsom

grunder i förhållande till andre sådane delar af ett dylikt helt såsom följder.

För öfrigt erinra vi, att äfven uppfattningen af den logiske grunden såsom det

allmänna medgifver det bestämmande af grunden, eller af förhållandet mellan

grund och följd, hvari Herbart finner det allmänna vilkoret såväl för den af

honom anmärkta motsägelsen i detta förhållande som för hennes lösning, att,

hvad som först tages såsom grund icke är hele grunden, utan blott en del

deraf, eller en del af ett större helt, genom hvilken man liksom genom en

dörr föres in i detta, för att genom följden såsom en ny dörr föras ut, nem

ligen om man vid fråga om den logiska betraktelsen gör gällande den distink

tion mellan kunskaps- och real-grund, som Herbart, såsom det följande af

hans ifrågavarande methodologiska undersökning visar, vid nämnda bestämmande

förutsätter. Ty klart är, att, hvad som för den logiska betraktelsen, åtmin

stone i första band, förutsättes såsom real-grund, är sjelfva föremålet, hvari de

särskilda, af en ifrågavarande vetenskap angifna, liestäiniiingarna antagas vara
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bestämningar, och af hvilket således såsom ett helt den bestämning, som fram

ställer sig såsom kunskapsgrund, emedan hon först låter klart fatta sig och

leder till klart fattande af de öfriga bestämningarna, utgör blotten del, liksom

hvar och en af dessa bestämningar, som i förhållande till henne framträda så

som (logiska) följder. Såsom för Herbart egendomligt vid bestämniandet af

kunskapsgrunden, erinra vi i sammanhang med det sagda äfven om hans an

tagande af möjligheten för vetenskapen att utgå från en flerhet sådane grunder.

Det är klart, att äfven detta antagande, fastän Herbart icke synes hafva så be

traktat detsamma, innebär en_ methodologisk afvikelse från logiken, såvidt de

särskilda bestämningarna i vetenskapen, för att efter logisk uppfattning kunna

sammanhänga med hvarandra, måste stå till hvarandra i förhållande af genus

och species - i enlighet med kunskapsgrundens beskaffenhet, och af identitet -

i enlighet med beskaffenheteii af realgrunden såsom det, hvari de alla inherera.

Under det fixeraudet af den logiska betydelsen af grund och följd i

allmänhet måste vara af vigt vid bedömandet af Herbarts methodologiske

ståndpunkt, visar sig vigten deraf särskildt och närmast vid fråga om relatio

nernas method. Det, som Herbart med afseende på denna method uttryckligen

angifvit såsom egendomligt och genom den logiska analogieu för uppfattandet

af vetenskapens method icke gifvet, är, sedan han antagit möjligheten af en

flerhet principer för vetenskapen, att hvar och en af metafysikens principer

skall vara en motsägelse, och att öfvergången till följden skall vara en utvidg

ning af kunskapen, eller liksom ett grundens gående utöfver sig sjelf, derige

nom att denne öfvergång består i en förändring af grunden, så att nya begrepp

tillkomma, genom hvilka det sig sjelft motsägande begreppet, som utgör grun

den, blir tänkbart. Men klart är af vårt bestämmande af det logiska förhål

landet mellan grund och följd, att Herbarts afvikelse från logiken i uppställandet

af relationernas method är större, än på nu angifna sätt tydligen är uttryckt.

Af detta bestämmande följer nemligen, att den logiske grunden, eller den s. k.

kunskapsgrunden, för en viss vetenskap måste vara definitionen på sjelfva

hennes föremål, eller, hvilket är detsamma, detta föreniål sjelft in abstracto,

dess allmänna begrepp. Således, om nu metafysikens egentliga föremål är det

varande, emedan det dock är detta, som hon såsom en förklaring af erfaren

heten eller i allmänhet af det relativa öfverallt på något sätt bestämmer, så

är det icke blott derföre, att principen i denne vetenskap skall vara en mot
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858οιεε, som han efter den logiska analogien icke kan fattas såsom kunskaps

grund, utan äfven af det skäl, att han, såsom tillhörande erfarenheten, äfven

om han såsom sådan gör anspråk på realitet, likväl icke i egentlig mening

kan sägas bestämma metafysikens föremål, det reala väsendet, eller på något

sätt uttrycka dess allmänna begrepp. M. a. o., Herbarts härmed anmärkta

särskilda afvikelse från logiken vid uppställandet af relationernas method ligger

deri, att han låter vetenskapen börja, förrän man kommit till det allmänna

begreppet af vetenskapens egentliga föremål, eller Herbarts metafysik kan,

bestämd efter logisk analogi, börja först der, hvarest Herbart låter den s. k.

uppåtstigande bågen taga sin början, nemligen med begreppet om väsendena

såsom bestämda genom sina s. k. tillfälliga uppfattningssätt, eller egentligare

med det ontologiska bestämmandet af det varande i och för sig. Hela relatio

nernas method, eller hela den konstmessiga behandlingen af ett problem efter

denna method, eger derföre inom vetenskapen, logiskt fattad, intet i nietho

dologiskt afseende motsvarande. Endast före den mensklige vetenskapens

början, eller i~ denne Vetenskaps propedevtik, faller något deremot svarande i

den enkla procedur, som består i analysen af ett ifrågavarande föremål såsom

på något sätt genom menniskans erfarenhet gifvet, för att komma till dess

allmänna begrepp, eller till principen för den vetenskaplige kunskapen om

samma föremål. Under det således relationernas method, såsom varande syn

thetisk, så mycket mera visar Herbarts afvikelse från logiken, som det denna

method efter den logiska betraktelsen af vetenskapen motsvarande så långt

ifrån är en synthes i Herbarts från Kant upptagna uppfattning af detta ord,

att det icke är det ens i den betydelse, hvari den logiska methoden kan visa sig

såsom synthetisk, utan analys, så följer äfven af det sagda, att en direkt jem

förelse mellan Herbarts inetafysik och den efter logisk analogi bestämde veten- _

skapen skulle kunna ega rum först efter Herbarts fastställande af det varandes

begrepp eller af den punkt, der man kommit detta närmast s), och vid fråga

om den derifrån utgående förklaringen af skenet, eller först med afseende på

vägen från det reala till företeelsen. _

För att i det närvarande sainmanhanget med afseende på Herbarts meta

fysik, äfven sådan hon skall framställa nämnde väg, göra några anmärkningar,

°) Se Afd. 1, s. 59.·
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så utgår hon visserligen i vissa liestäiiiniiigar från en onekligen riktig uppfatt

ning af väsendet såsom förklaringsgrund för det relativa. Sålunda har Herbart

vid bestämmandet af det verkliga skeendets begrepp inlagt förtjenst om begrep

pet orsak eller realgrund, i det han låtit detsamma i och för sig såsom sådant

vara främmande för allt tidsförhållande, och vidare i det han fattat orsaken

eller grunden såsom en relationsbestämning, som såsom sådan hvarken kan pre

diceras om väsendet, i och för sig betraktadt, ej heller, om hon derom predi

ceras, får innebära, att väsendet sjeltt blir relativt. Hvad beträffar det sista

stadiet af ifrågavarande väg, så inåste tydligen sjelfva den deri uttalade allmänna

fordran af ett förmedlande led mellan väsendet och skenet i den för Her

bart här ifrågavande inskräukta bemärkelsen af ett vara för en åskådare så

mycket mera erkännas vara berättigadt, som i allmänhet möjligheten att refe

rera väsendet såsom grund eller orsak till det ändliga, under hvilken form

som helst, såsom följd eller verkan naturligen synes vara betingad genom

möjligheten att på något sätt fatta denna relation såsom blott medelbar. Der

emot har granskningen af Herbarts verldsförklaring visat, att han likväl, såsom

han sjelf uppställt den ifrågavarande methoden för öfvergången från väsendet

till skenet, vid intet af hennes särskilda stadier befinner sig på logisk grund

och botten. För det första hafva vi i och med uppvisandet af omöjligheten

för Herbart att på det sätt, som han försökt, kunna förklara det relativa, äfven

måst frånkänna såväl det första som sista stadiet af denna method, eller de

s. k. tillfälliga uppfattningssätten, såsom de af Herbart fattas, och det intelli

gibla rummet, logisk betydelse. Men i sjelfva verket visar nämnda granskning,

att de båda sista stadierna af samma method icke heller såsom uttryck för de

förutnämnda fordringarna med afseende på verldsförklaringeii att uppvisa en

relation mellan enkla reala väsen i allmänhet såsom sådana samt ett förmed

lande led mellan väsendet och skenet i förutnämnda inskränkta bemärkelse, eller

att icke heller dessa fordringar sjelfva kunna vara från logisk synpunkt berät

_ tigade. Hvad nemligen beträffar formen, hvarunder enligt det -logiska tänkan

det en flerhet så beskaffade väsen, som Herbarts reala väsen, kan fattas, så

hafva vi funnit denna vara blott den rena disparatheten. Vända vi oss åter

till det fordrade förmedlande ledet, som skall göra det möjligt att hänföra skenet,

äfven sådant det för en åskådare kan vara gifvet, till den väsendtliga verklig

heten, så är den allmänna betydelsen af detta led, då det enligt Herbart hvar

Παπά. Univ. Årsakriñ. Tom. II. 9
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ken kan vara ett sjelfständigt väsen, ej heller en ursprunglig bestämning hvar

ken hos det reala såsom sådant eller hos intelligensen, att vara en art af verk

ligt skeende hos ett intelligent väsen, då det således icke är något egentligen nytt

i förhållande till det näst föregående stadiet, hvartill kommer, att Herbart, för

att kunna uppvisa det såsom en sådan art, synes behöfva gå konstruktivt till

väga°), hvilket är ett för logiken såsom sådan okändt bevisningssätt. Vi

anse derföre också denna erinran från den föregående undersökningen vara

tillräcklig, för att med afseende på methoden för skenets förklaring ur det

reala fixera den Herbartska metafysikens ilivergens från logiken. Endast med

anledning af en hos Herbart förekommande bestämning, som synes innebära

ett förnekande af en sådan divergens, göra vi till det sagda ett tillägg, för att

erinra, huru den likhet med den efter logisk analogbbestämde vetenskapen,

som denna bestämning tillägger metafysiken, endast är yttre och skenbar.

Den ifrågavarande uppfattningen af nietafysikeii efter den logiska analogien

skulle, när Herbart skiljer inellan tvenne tillstånd hos grunden, det ena, då

han är till såsom ett förråd för vidare bearbetning (eller såsom kunskapsgrunil),

och det andra, då han är till begrundande färdig (= realgrundj, uttala sig

i Herbarts bestämmande af grunden under det andra tillståndet såsom inne

hållande följden, emedan detta bestämmande synes utgå från samma vid före

ställningen om inherens bundna betraktelse, som enligt Herbart skall utmärka

logiken. Men lätt inses emellertid, att detta bestämmande ingalunda upphäfver

Herbarts synthetiska uppfattning af metafysiken, utan blott kan vara att betrakta

såsom, ett efter logiskt talesätt lämpadt oegentligt uttryck i st. f. den andra

beteckningen af den till begrundande färdige gruntlen såsom sammansatt, enär

den ifrågavarande följden, det relativa eller relationerna inellan väsendena, skall

komma till grunden eller väsendena, och icke erhållas genom analys hvarken

af dessa sjelfva såsom sådana eller af ett tredje på något sätt mellan väsendet

såsom grund och skenet såsom följd förinedlaiide.

Fråga vi, för att nu i korthet taga i betraktande Herbarts motiverande af

sin metafysiskt methodologiske ståndpunkt, efter skälet till hans första inetho

dologiska afvikelse från logiken, som beträffar bestäminandet af kunskaps

grunden såsoiii sådan, eller efter skälet för Herbart att börja nietafysikeii före

η Μ- Afa. 1, ε. ω; Η. w. W. lv, ει. ω.
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uppställaiidet af det allmänna begreppet om denne vetenskaps egentliga föremål,

så skall det ligga i behofvet af en princip, som, jemte det han medgifver följ

dens uppfattande såsom derifrån icke allenast till formen utan äfven till materien

skild, äfven både innehåller motiv för vidare fortskridande tänkande och anvis

ning att finna den på nyssnämnda sätt beskaffade följden. En sådan princip

skall nemligen endast i ett sig sjelft motsägande erfarenhetsbegrepp kunna vara

gifven. Hvad åter beträffar bcfogenheten af flere principers uppställande för

vetenskapen, så visar Herbarts historiskt-kritiska inledning till sin metafysik,

att denna skall vara gifven i och med mångfalden af särskilda problemer genom

nödvändigheten att icke sammanblanda dessa med hvarandra, hvarjemte Herbart

äfven synes anse faran af en förvexling af kunskaps- och real-grund vara bäst

förebygd genom upphälvaiidet af fordran af blott en enda princip för veten

skapen. Fråga vi efter hefogenheteii af just det för Herbart charakteristiska

bestämmandet af sjelfva den inetafysiska methoden såsom sådan, så skall hon

enligt Herbart, i öfverensstäminelse med påståendet, att principen skall innehålla

motiv och anvisning till vidare tänkande, i allmänhet vara gifven genom nöd

vändiglieteii att lösa den i vetenskapens utgångspunkt gifna motsägelsen. Men

om också härmed den allmänne grunden för Herbarts uppställande af sin me

tafysiska method, betraktad både såsom en väg från företeelsen till väscndet och

såsom en återgång från detta till företeelsen, skall vara gifven, så måste dock

denne grund i båda afseendena närmare bestämmas. Strängt taget, innebär

det sagda blott, att för inetalysiken en för henne egendomlig method är nöd

vàndig, och att denna iiödvändigliet beror derpå, att hennes princip är en

motsägelse. Deremot behöfver det särskildt med afseende på den metafysiska

methoden i hennes olika hufvudmomenter visas, huru den så beskaffade prin

cipen leder till en så beskaffad method. Vända vi oss, för att med afseende

på uppfyllandet af denna fordran betrakta Herbarts metafysiskt methodologiske

ståndpunkt, först till relationernas inethod, så skall denna, såsom ledande till

fordran af en relation mellan särskilda reala väsen, enligt hvad vi funnit, vara

lietingad genom tvenne faktorer, logiken och erfarenheten. Eller, närmare be

ståmdt, då lösningen af den gifna motsägelsen enligt relationernas method i

allmänhet blott kan ske genom en förändring af det gifna sig sjelft motsägande

erfarenhetsbegreppet, hvarigenom detta liksom träder utom sig sjelft, i det

genom förändringen nya begrepp tillkomma till det förut gifna, och då vid

gl
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denna lösning logikens funktion består i npplösandet af enheten, hvari motsä

gelsen har sitt säte, eller, såsom denna funktion närmare bestämmes, i mångfal

digandet af det led af den gifna inotsägelseii, som framställer sig såsom grund

(= realgrundil) för det andra, under det deremot erfarenheten bjuder att

sätta hvart och ett af de erhållna nya leden såsom identiskt med det icke

inångfaldigade ledet af den gifna motsägelsen, så skall relationernas method

tillfredsställa både logik och erfarenhet genom att fatta de nya tillkomna

leden.icke såsom isolerade, utan såsom sammanvarande, under fordran, att

deras sammanvara, eller att hvartdera ledet i sammanvarat med de öfriga skall

vara identiskt med det icke mångfaldigade gifna ledet, med hvilket hvartdera

af de nya leden för sig icke är identiskt, d. v. s., såsom vi funnit, under

fordran, att det icke niångfaldigade gifna ledet skall vara en relation mellan de

många på nämnda sätt tillkomna nya leden. Öfvergå vi till Herbarts motive

rande af' methoden för öfvergången från väsendet till skenet, så synes han vid

åberopandet al' relationernas method såsom befallande väsendenas bestämmande

genom tillfälliga uppfattningssätt icke hafva åsyftat att visa sjelfva giltigheten

för det vetenskapliga beviset af detta begrepp, enär han antager denna såsom

konstaterad genom andre vetenskaper, utan blott att visa de tillfälliga uppfatt

ningssättens oundgänglighct särskildtflför det metafysiska beviset såsom gifven;

i och med detsamma relationernas method fordrar en relation, som endast

genom deras tillhjelp kan förklaras. Hvad åter beträffar det verkliga skeendet,

så kan Herbart visserligen anse sig hafva genom relationernas metliod uppvisat

detta begrepps användning i metafysiken såsom en akt af nödvändigt tänkande,

såvidt det verkliga skeendet just sammanfaller med den genom nämnda method

såsom den enda utvägen för lösningen af den gifna motsägelsen fordrade rela

tionen mellan enkla väsen. Blott ett bestämdare uttryck för detta bevis för

den iiietliodologiska nödvändigheten och giltigheten af det verkliga skeendets

begrepp finna vi hos Herbart i den speciella ontologiska undersökningen af

samma begrepp, då han efter anmärkningen, att det för väsendena sjelfva är

likgiltigt, om de af oss sammanfattas eller icke, men att företeelsen visar in-

herens och förändring såsom oförnekneliga declaranda, utbrister: ”Vi måste

sammanfatta dem - på företeelsens befallninq” ή. Deremot har Herbart icke

η ε» ω. 1, ε. το.
Ι
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genom någon direkt analys eller undersökning af kausalitetsförhållandet blifvit

förd till dess bestämmande såsom en relation mellan enkla väsen, ej heller

är det möjligt att med den logiska uppfattningen af begreppet real-grund,

eller om det allmänna begreppet orsak skall sammanfalla med begreppet

realgrund i den betydelse, hvari denne för den logiska betraktelsen förut

sättes, komma till detta bestämmande genom en sådan undersökning, som

fastmer skulle leda till den af Herbart förkastade satsen: qualis causa, talis

effectus. Hvad slutligen beträffar det sista stadiet af den ifrågavarande metho

den för skenets förklaring nr väsendet, eller det förutnämnda förmedlande

ledet, så kan Herbart visserligen 'från fordran af den gifna motsägelsens lös

ning komma till fordran af ett förmedlande led inellan väsendet och skenet,

såvidt det sednare endast på Ilågot sätt medelbarligen kan ur det förra för

klaras. Men deremot kan han icke på annat sätt komma till fordran af samma

förmedlande leds tillkomst genom en konstruktion än genom uppvisandet af en

från den föregående undersökningen såsom ett ”förråd för vidare bearbetning”

öfverblifven tanke, eller en tanke, som ”uppspringer ur en möjlighet och hän

visar på nya niöjliglieter” 2), såsom förhållandet skall vara med den på grund

af förändringens problem δ) - d. v. s. på företeelsens befallning - upp

ställde tanken: tvenne väsen äro tillsammans (eller icke tillsammas), men de

kunna äfven vara icke tillsammans (eller tillsammans). Men om sålunda också

den ifrågavarande konstruktionen såvida kan sägas vara betingad af nödvän

digheten att lösa den gifna motsägelsen, som hennes utgångspunkt kan sägas

vara gifveii genom en af samma nödvändighet betingad undersökning, så måste.

likväl den närmare förklaringen af konstruktionens såväl nödvändighet som

möjlighet öfverlemnas åt hennes utförande.

Då vi nu öfvergå till pröfningen af den vetenskapliga halten och betydel

sen af Herbarts metafysiskt methodologiske ståndpunkt, behöfva vi icke, hvad

beträffar methoden för skenets förklaring ur väsendet, särskildt rikta oss mot

de tillfälliga iuppfattningssätten, sedan granskningen af sjelfva denna förklaring

föranledt undersökningen af detta begrepp äfven ur specielt methodologisk

synpunkt. Den allmänna fordran åter med afseende på verldsförklaringen, som

Herbart sökt uppfylla genom uppställandet af det verkliga skeendets begrepp,

2) Se Afd. Ι, εε. 59, 'Π, π. 3) Se ΜΒ. 1, ε. Ώ.
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hafva vi funnit till sin beskaffenhet och nödvändighet framställd i och med

relationernas method såsom angifvande sättet för lösningen af den i utgångs

punkten för det metafysiska tänkandet .gifna motsägelsen, hvarföre hon blifver

granskad i och genom pröfiiingeil af detta sätt. Hvad ändtligen beträffar det

sista stadiet af den ifrågavarande methoden, så behöfva vi icke i närvarande

sammanhang göra detsamma till föremål för särskild granskning, enär det,

såsom en art af verkligt skeende, blifver granskadt i och med detta och, såsom

förutsättande en konstruktion, enligt det nyss ofvan sagda, icke kan granskas

utan genom en undersökning, i det speciella fallet, af konstruktionens utgångs

punkt och utförande. _

Vända vi oss efter de sist gjorda anmärkningarna, innan vi rikta oss

mot Herbarts uppfattning af principen, först till granskningen af sjelfva methoden

såsom en lösning af den i principen gifna motsägelsen, emedan man, såvidt

principen skall gifva anvisning på inethodeii, från den sednares beskaffenhet

naturligen måste kunna sluta tillbaka till den förres, så ligger, enligt hvad vi

funnit vid fråga om relationernas method såsom angifvande sättet för nämnda

lösning, måttstocken för den metafysiska methodens bedömande i hennes anspråk

att tillfredsställa både logik och erfarenhet. Tydligast hafva vi funnit detta

syftemål angifvet såsom skäl för det sista steget inom relationernas method,

den ”distinktion” f), hvarmed hon slutar, att de erhållna nya momenterna

skola fattas icke såsom isolerade, utan såsom sammanvarande, hvars nödvändig

het indirekt bevisas sålunda, att ingenting annat återstår, då man livarken må

förkasta de många Με leden (d. v. s. logiken), ej heller det gifna (d. v. s.

erfarenheten) δ). Fordran på en vetenskaplig method att icke träda i harnesk

mot logiken kunna vi nu icke anse vara af kritisk natur., Hvad beträffar for

dran på metafysiken af öfverensstämmelse med eller tillfredsställande af erfaren

heten, så kunna vi i denna fordran, såvidt hon blott i allmänhet är en fordran

på förklaring af erfarenheten, så mycket mindre finna något oberättigadt, som

erfarenheten måste erkännas vara declaranduni, såväl i allmänhet i någon me

ning för hvarje mensklig vetenskap, som särskildt för metafysiken. Att Her

barts fordran på metafysiken, att tillfredsställa erfarenheten, innebär yrkandet

af dennas förklaring, framgår obestridligen af det föregående. Såvida måste vi

·› SG Afa. 1, s. se. s) δε .Δω 1, ε. Μ.
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derföre äfven finna denna fordran fullt berättigad, under hvilka speciella uttryck hon

än vid uppvisandet af de särskilda hufvndmomenterna af den metafysiska me

thoden hos Herbart frarnträdt. Men det kritiska vid Herbarts method med

afseende på det ifrågavarande rnotiverandet af henne ligger i sjelfva den för

utsättning med afseende på förhållandet mellan logik och erfarenhet, från hvil

ken fordran att tillfredsställa både den ena och den andra utgår. Klart är

dnemligen, att denna fordran, om hon annars icke skall vara rent af meningslös,

måste förutsätta icke allenast på något sätt en skilnad mellan logik och erfa

renhet, utan äfven att båda under denna skilnad äro lika berättigade att nor

mera tänkandet öfver erfarenheten. Hvad beträffar den förutsätta skilnaden

dem emellan, så måste hon tydligen bestå antingen blott deri, att logiken är

otillräcklig för den vetenskapliga.förklaring af erfarenheten, som den menskliga

filosofien har att gifva, och behöfver kompletteras af erfarenheten såsom en

annan princip, eller till och med i en motsats mellan båda principerne, så att

det logiska tänkandet skulle icke allenast vara otillräckligt för tillfredsställandet

af menniskans filosofiska behof, utan till och med, åt sig sjelft lemnadt, vara

missledande vid fråga om erfarenhetens förklaring. Då emellertid det närmaste

föremålet för vår undersökning är Herbarts metafysiska method just såsom

görande anspråk på att tillfredsställa både logik och erfarenhet, hafva vi först

att taga i betraktande, huru detta anspråk blifvit uppfyldt, innan vi vända oss

till den nämnda förutsättningen med afseende på uppfattningen af förhållandet

mellan logik och erfarenhet, hvarifrån fordran af bådas tillfredsställande utgår,'

för att undersöka betydelsen af en sådan förutsättning i och för sig. Med

anledning af fordran på den metafysiska demonstrationen, att, för att vara

vetenskaplig, ega samma evidens och nödvändighet, som tillkomma den logi

ska, och således icke komma i strid med logiken, anmärka vi förut blott, att

erfarenheten, för att vara en med logiken lika berättigad norm för det meta

fysiska tänkandet, måste just i samma afseende, som hon skall vara en sådan

norm, eller i sin på det metafysiska tänkandet ställda fordran, ega den nämnda

evidensen, samt att derföre den motsats, som skall kunna komma i fråga mellan de

båda principerne, för att kunna lösas, måste vara för dem sjelfve endast rela

tiv, eller bero på något för dem yttre och tillfälligt.

Vända vi oss nu till Herbarts metafysiska method såsom ett försök att

tillfredsställa både logik och erfarenhet, så finna vi visserligen till en början
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θα motsatsförhållaiide dem emellan angifvet, i det logiken förnekar den iden

titet mellan ett par bestämningar, eller _ fullständigare uttryckt _ den iden

titet mellan hvar och en af de erhållna nya momenterna och den icke mång

faldigade gifna bestämningeii, som erfarenheten befaller. Men å andra sidan

skall likväl denne motsats mellan de båda principerne försvinna genom distink

tionen mellan de niånga nya momenterna såsom isolerade och såsom sannnaii

fattade, eller sannnanvarande. Om nu detta skall betyda, att logik och erfa

renhet endast i ett visst afseende, eller såsom betraktade från en viss synpunkt,

äro hvarandra motsatta, men, om de betraktas från en annan synpunkt,

icke komma i strid med hvarandra, och om vi vidare skola antaga, att den

synpunkt, hvarifrån de visa sig såsom motsatta, är för dem sjelfva tillfällig,

så kunna vi visserligen icke finna något egentligen anniärkningsvärdt i sjelfva

det först framställda niotsatsförhållandet dem emellan. Men deremot synes det

hafva varit i sin ordning, att, då nödvändigheten af sjelfva den ifrågavarande

distinktionen, eller af väljandet af den synpunkt för betraktelsen, hvarigenom

logik och erfarenhet skola kunna förenas, skall vara betingad af nödvändigheten

att tillfredsställa icke allenast erfarenheten, utan äfven logiken, också det nya

steget, eller den fordrade relationen, hade visat sig, om också icke fordrad af,

så dock förenlig med den logiska betraktelsen af relation. Detta är emellertid

icke fallet, då, såsom vi funnit, den logiska betraktelsen i ifrågavarande fall

icke kommer utöfver den blotta disparatheten. Om vi emellertid icke skola

fästa oss härvid, utan anse det sista steget af relationernas method kunna

uppvisas såsom iiödväiidigt, sedan man i denna method hunnit så långt, att det

är möjligt, så hafva vi att tillse, huru man kommer till denna möjlighet, eller att

med afseende härpå betrakta de föregående stadierna af ifrågavarande lnethod.

Hvad då först beträffar den allmänna ställning, som det metafysiska tänkandet

intager till det sig motsägande erfarenhetsbegreppet, så är denna, om man icke

fäster sig dervid, att samma begrepp skall vara metafysikens princip, utan blott

betraktar det såsom genom erfarenheten gifvet, densamma som det logiska

tänkandets, nemligen att icke kunna stanna vid motsägelseil, utan uppfordras

till hennes lösning, eller det inetafysiska tänkandet befinner sig i detta afseende

på logikens grund och botten. M. a. o. betyder detta, att den allmännaste

formen för det logiska tänkandet, den s. k. identitets- eller niotsägelse-satsen,

äfven charakteriserar det nietafyfsiska, eller att det sednare i denne punkt sam
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inanfällei- med det förra, emedan det just är under denna .sin allmännaste

forin, som det, logiska tänkandet uppfordras till lösning af den gifna motsägel

sen, eller det är endast ΐ6ι·` ett verksamt tänkande, som har denna form, som

- för att tala med Herbart - det sig motsägande erfärenhetsbegreppet kan

innehålla motiv till vidare fortskridaiide. Från en annan sida kan det sagda

äfven så uttryckas, att erfarenheten genom sina motsägelser är icke mindre

princip för det blott logiska tänkandet öfver henne än för det metafysiska,

eller icke mera för det sednare än för det förra. Erfarenhetens betydelse

såsom speciel norm för det metafysiska tänkandet kan då endast visa sig vid

fråga om sättet för det nämnda fortskridandet, eller- hvilket är detsamma _

för lösningen af den gifna motsägelsen. l sjelfva verket finna vi äfven detta

vara Herbarts mening, då han icke alleiiast i allmänhet såsom skäl för det sig

motsägande erfarenhetsbegreppets bestämmande såsom metafysikens princip anför,

att denne dei-igenom kommer att gifva icke blott en impuls att öfvergå till

följden, utan äfven en anvisning att finna lienne, utan också vid behandlingen

af det nämnda begreppet i relationernas method åt erfarenheten gifver en nor

merande betydelse i hennes fordran af identitet af de i samma begrepp inne

hållna bestämningarna samt derföre äfven af hvar och en af de erhållnanya

momenterna och den icke vmångfaldigade gifna bestämningen. Men derjemte ·

skall vid fråga om sättet för motsägelsens lösning äfven logiken fullgöra en

funktion, nemligen upplösandet af den gifna enheten i en flerhet eller mång

faldigaiidet af det ena ledet af den gifna motsägelsen. Då vi nu vända oss

just till sättet för inotsägelseiis lösning, anmärka vi till en början, att den här

med logiken tillskrifnairollen vid denna lösning icke kan direkt och omedelbart ur

logiken förklaras. Visserligen skall det nämnda upplösandet eller mångfaldigandet

gå ut på att nppställa en från motsägelse fri, sann verklighet, hvarigenom den

gifna sig niotsägande verkligheten kan liksom kompletteras. Såvida synes också

den allmänna formen för den gifna motsägelsens lösning för metafysiken vara af

logiken föreskrifven, enär den förutnämnde förste s. k. tankelagen, i och med

detsamma han uppfordrar tänkandet till lösning af den gifna motsägelsen, äfven,

då han blott innebär, att det i egentlig mening sanna och varande måste

öfverensstämina med sig sjelft, d. v. s., negative, att det sannt varande icke

är enhet af motsatta bestämningar, eller att ingenting, som är enhet i motsats,

är sannt och egentligt varande, såsom allmänt sätt för iiiotsägelsens lösning

Lunds Univ. Ãrsskrift. Tom. II. 10



Ι. Η.

föreskrifver _ för att med Herbart låta denna lösning ske genom en distink

tion - just distinktioiieii mellan den sig motsägande verkligheten såsom en

blott oegentlig eller relativ verklighet och en egentlig eller sann verklighet, ur

hvilken den förra kan förklaras. Men för att visa riktigheten af nyss gjorda

anmärkning, behöfva vi blott erinra, att det ifrågavarande upplösandet eller

mångfaldigandet icke skall ega betydelsen af en analys af den gifna i sitt

alhriäniia begrepp sig motsägande verkligheten, för att finna en bestämning

eller bestänmingar, som, om de också i den forin, hvari de tillhöra den

gifna verkligheten, äro behâftade med motsats, likväl, tänkta i och för sig,

låta fatta sig såsom en niotsägelselös verklighet, utan, såsom varande en

synthes eller en förändring af sjelfva det gifna begreppen-hvarigenom detta

såsom grund liksom träder utöfver sig sjellt, eller såsom ledande till ett

obekant Ding an sich, innebära ett gående utöfver all erfarenhet. Men

kan den gifna enhetens upplösande till en flerhet icke direkt och omedel

bart ur logiken förklaras, så återstår endast, om detta förfarande ändå skall

vara en funktion af logiskt tänkande, att låta det vara en yttring af detta tän

kande i förhållande till erfarenheten, eller i dess samarbete med denna andra

norm för den metafysiska demonstrationen. Att föreskriften om nämnda upp

lösande också i sjelfva verket är betingad af Herbarts uppfattning af hvad hani

ifrågavarande fall menar med det gifna, visar en närmare betraktelse af denna

uppfattning, på samme gång som äfven att' Herbart kunnat anse sig befogad att

härleda samma föreskrift från logiken, under det han tillskref erfarenheten for

dran af de motsatta bestämningarnas identitet. Vi erinra för detta ändamål, att

det icke är endast den ifrågavarande mera speciella behandlingen af den gifna

motsägelsen, som icke kan direkt ur logiken förklaras, utan att Herbart i sjelfva

verket icke heller vid det förutnämnda allmänna distingverandet mellan en sann

och relativ verklighet befinner sig på ren logisk botten, såsom lätt visar sig i

betraktande af hans distinktion mellan sådana motsägelser, som skola behandlas

efter relationernas method, och vissa andra till erfarenheten hörande, såsom

rum, rörelse, m. fl., hvilka skola vara för relationernas method likgiltiga, äfven

som i betraktande af skilnaden mellan de nu antydda båda olika behandlingarna

af niotsägelser. Endast beliandlingen efter relationernas method skall enligt

Herbart vara en lösning af en ifrågavarande motsägelse, och fråga vi, hvari

skilnaden mellan de båda behandlingarna af motsägelser består, så skall den
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ena, eller ”lösningen,” gå ut på att göra ett sig motsägande begrepp tänkbart,

d. v. s. att så bearbeta det, att dess bestämningar till slut icke bilda en mot

sats, under det i det andra fallet åsyftas, icke att bortskaffa motsatsen mellan

det dervid ifrågavarande begreppets bestämningar, utan blott att uppvisa det

såsom en_ akt af nödvändigt tänkande, eller anvisa det dess plats i tänkandet.

Fråga vi åter efter skälet till dessa olika behandlingar af de till erfarenheten

hörande motsägelserna, eller hvilka motsägelser, som äro att behandla på ena eller

andra sättet, så skola endast de gifna inotsägelserna, eller ~ hvilket Μι· är

detsamma - de sig motsägande erfarenhetsbegrepp, som göra anspråk på rea

litet, såsom begreppen inherens och förändring, vara föremål för relationernas

method, under det den andra behandlingen ifrågakommer för de begrepp, hvilka,

t. ex. såsom blotta former, såsom rum och tid, icke hafva ett sådant anspråk.

Hvad nu beträffar den blott logiska lösningen af en motsägelse, så ligger upp

fordran till en .sådan visserligen äfven i ett ifrågavarande begrcpps anspråk

på realitet, men klart år enligt den förutnämnda af identitets- eller motsägelse

satsen föranledda distinktionen mellan en sann och relativ verklighet, att mot

sägelsen för det logiska tänkandet är löst, i och med detsamma hon har måst

uppgifva anspråket på realitet, eller på betydelse för det reala. Jeinföras den

Herbartska metafysikens behandling af en motsägelse och den logiska lösningen

af en sådan, så visar sig således såvida en motsvarighet mellan denna lösning

och Herbarts förklaring af de till erfarenheten liörande inotsägelser, som för

relationernas method äro likgiltiga, att båda, på samme gång de visa en grund

för motsatsen mellan ett par ifrågavarande bestämningar, likväl låta honom

qvarstå, i det de hänföra honom blott till relationernas verld. Hvad åter be

träffar förhållandet mellan logiken och relationernas method med afseende på

sättet för en niotsägelses lösning, sedan denna för båda blifvit föranledd af det

ifrågavarande gifnas anspråk på realitet, eller _ bestämdare _ på sann och

egentlig realitet, så distingvera visserligen båda mellan en sann och en relativ

verklighet, men under det ,vid denna distinktion den logiska lösningen icke

anser sig kunna undanskaffa motsatsen mellan det gifnas bestämningar, men

deremot, riktande sig mot det gifnas anspråk på egentlig realitet, går ut på

att göra nämnde motsats oskadlig genom att frånkänna det gifna rättigheten

af ett sådant anspråk, så riktar sig deremot relationernas method, sedan

den första methodologiska undersökningen, fixerandet af skenet, emot skep

10*
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Ειοιειιιιιιι ποπ idealismen gjort gällande samma anspråk, eller under för

utsättning af dess befogenhet, i sanima mon som det gifna icke kan

förnekas såsom ett gifvet, just mot den einot detta anspråk stridande mot

satsen mellan det gifnas bestämningar, för att liksom genom hans undan

skaffande göra öppen våg för samma anspråk. Så litet vi nu på grund af

denna jemförelse mellan logiken och relationernas method med afseende på

sättet för en niotságelses lösning kunna anse den sednare methoden i följd af

förutsättningen, att vid denna lösning det @Με anspråk på- realitet måste

på nämnda sätt respekteras, sammanfalla med den förra i sjelfva' den all

männa fordran med afseende på detta sätt, distinktionen mellan en sann och en

relativ verklighet, så kunna vi likväl finna det förklarligt, huru Herbart, sedan

han gjort nämnda förutsättning, kunde anse sig af niotsägelsesatsen, d. ä. af

logiken, iipplbrtlratl till den gifna enhetens upplösning o. s. v., eller huru han,

då han låt fordran af de gifna bestånmingariias enhet utgå från erfarenheten,

kunde anse logiken fordra deras söndrande till en llerhet. Förbjuder nemligen

den förste tankelagen att fatta det i egentlig bemärkelse reala såsom enhet af

motsatta bestämningar, så synes detta förbud, ifall det nämnda anspråket vore

berättigadt, vara detsamma som en befallning att sätta de motsatta icke såsom ett,

utan såsom två eller flere.

Skola vi nu icke anse någon svårighet möta vid att låta logiken vid be

handlingen af en motsägelse bestännnas af en synpunkt för det sig niotsägande

lörennålets betraktande, som ieke år gifven genom hennes egen fordran al'

motsägelsens lösning, så återstår likväl att med afseende på den logiken till

skrifna funktionen vid nu ifrågavarande motsägelses lösning undersöka den

beskaffenhet af det gifna, på grund af hvilken logiken kan komma till före

skrilten att på förutnämnda sätt söndra den gifna enheten till en flerhet. Men

i sjelfva verket blifver denna undersökning äfven en pröfning af erfarenhetens

befogenhet att vara norm för det metafysiska tänkandet äfven i det afseende,

som hon direkt af Herbart får sig en sådan betydelse tillerkänd, nemligen i

afseende på fordran af de i ett ifrågavarande fall gifna bestämningarnas iden

titet. Fråga vi nemligen, hvarföre denna identitet icke får ”förkastasfi så är

det derföre, att hon år gifven, d. v. s. derföre att det gifna i det afseendet,

att det är gifvet, :näste erkännas såsom ett positivt eller realt. l båda de

afseenden, i hvilka vi funnit erfarenheten för Herbart bestämma eharakteren af
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en inotsägelses lösning efter relationernas method, beror detta således på för

utsättningen af det berättigade i det gifnas anspråk på ursprunglig och sann

realitet, eller på att såsom gifvet vara ett positivt. Det, som då återstår för

oss att i närvarande betraktelse af den metafysiska methoden undersöka, är just

befogenheten af detta anspråk. Då erfarenheten, för att vara norm för det

metafysiska tänkandet, eller i samma afseende som hon skall vara en sådan

norm, måste, enligt hvad vi förut funnit, ega allmängiltigliet och nödvändighet,

så är vår fråga om denna befogenhet densamma som frågan, om någon all

inängiltighet och nödvändighet ligger i det gifnas anspråk på ursprunglig rea

litet, eller positivitet, eller i korthet _ emedan det gifna just deri, att det är

gifvet, eller icke kan förnekas såsom ett sådant, skall ega kriteriet på sin

positivitet och realitet _ om något, derföre att det är gifvet, kan ega allmän

giltighet och nödvändighet. Ur logiken kan det' gifnas allmängiltigliet och

nödvändighet icke uppvisas, enär sådant, såsom följer af det sagda, skulle

innebära, att logiken skulle uppställa en annan norm för tänkandet än de s. k.

logiske lagarne, hvilket åter vore en orimlighet. såsom föl-utsättande, att logi

ken såsom en viss vetenskap skulle bestämma eller vara vetenskap om ett

annat tänkande än just det, som är hennes föremål, nemligen det s. k. logi

ska. Antagandet af ett tredje slag af tänkande, som skulle vara ett slags

fundamentaltänkande för både det logiska och det af Herbart fordrade s. k.

giltiga, med erfarenheten öfverensstämmande, eller genom hvilket båda dessa

slag af tänkande skulle kunna såsom vetenskapligt befogade uppvisas, skulle

såväl i allmänhet i och för sig såsom sådant som särskildt i förhållande till

Herbarts ståndpunkt vara en orimlighet, enär detta tredje slags tänkande, för

att i förhållande till logik och erfarenhet ega nämnda fundamentala betydelse,

skulle vara generellare än båda, men å ena sidan något generellare icke låter

uppvisa sig än de logiska formerna, och å andra sidan Herbart sjelf låtit såväl,

enligt det nyss ofvan sagda, den förste s. k. tankelagen som, såsom vi förut

funnit, äfven den andre, ifall vi såsom sådan betrakta den s. k. lagen för det

uteslutna tredje, ega giltighet för det metafysiska tänkandet, eller vara antin

gen generellare än eller lika generella med lagarne för detta tänkande såsom

specifikt metafysiskt, d. v. s. med de lagar, som detta tänkande emottager

från erfarenheten. Det återstår således endast att antaga, att det gifna, för att

kunna fattas såsom allmängiltigt och nödvändigt, omedelbart-, i och med det
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ticismen och idealismen gjort gällande samma anspråk, eller under för

utsättning af dess befogenhet, i samma mon som det gifna icke kan

förnekas såsom ett gifvet, just mot den emot detta anspråk stridande mot

satsen mellan det gifnas bestämningar, för att liksom genom hans undan

skaffande göra öppen väg för samma anspråk. Så litet vi nu på grund af

denna jemförelse inellan logiken och relationernas method med afseende på

sättet för en niotsägelses lösning kunna anse den sednare methoden i följd af

förutsättningen, att vid denna lösning det gifnas anspråk på- realitet måste

på iiänmda sätt respekteras, sammanfalla med den förra i sjelfva' den all

männa fordran med afseende på detta sätt, distinktionen mellan en sann och en

relativ verklighet, så kunna vi likväl finna det lörklarligt, huru Herbart, sedan

han. gjort nämnda förutsättning, kunde anse sig af inotsägelsesatseii, d. ä. af

logiken, uppfordrad till den gifna enhetens iipplösiiing o. s. v., eller huru han,

då han lät fordran af de gifna bestiininingarnas enhet utgå från erfarenheten,

kunde anse logiken fordra deras söndrande till en flerhet. Förbjuder nemligen

den förste tankelagen att fatta det i egentlig bemärkelse reala såsom enhet af

motsatta bestämningar, så synes detta förbud, ifall det nämnda anspråket vore

berättigadt, vara detsamma som en befalliiing att sätta de motsatta icke såsom ett,

utan såsom två eller flere.

Skola vi nu icke anse någon svårighet möta vid att låta logiken vid be

handlingen af en motsägelse bestämmas af en synpunkt för det sig motsägaiide

löremålets betraktande, som icke är @Μπι genom hennes egen fordran al'

molsägelseils lösning, så återstår likväl att med afseende på den logiken till

skrifna funktionen vid nu ifrågavarande motsägelses lösning undersöka den

beskaffenhet af det gifna, på grund af' hvilken logiken kan komma till före

skrilten att på förutnämnda sätt söndra den gifna enheten till en flerhet. Men

i sjelfva verket blifver denna undersökning äfven en pröfning af erfarenhetens

befogenhet att vara norm för det nletafysiska tänkandet äfven i det afseende,

som hon direkt af Herbart får sig en sådan betydelse tillerkälid, nemligen i

afseende på fordran af de i ett ifrågavarande fall gifna bestämningarnas iden

titet. Fråga vi nemligen, hvarföre denna identitet icke får ”ΐϋι·Κ:ιετ:ιε,” ώ är

det derföre, att hon är gzjfven, d. v. s. derföre att det gifna i det afseendet,

att det är gifvet, måste erkännas såsom ett positivt eller realt. l båda de

afseenden, i hvilka vi funnit erfarenheten för Herbart bestämma charakteren af
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en niotsägelses lösning efter relationernas method, beror detta således på för

utsättningen af det berättigade i det gifnas anspråk på ursprunglig och sann

realitet, eller på att såsom gifvet vara ett positivt. Det, som då återstår för

oss att i iiärvarande betraktelse af den metafysiska methoden undersöka, är just

befogenheten af detta anspråk. Då erfarenheten, för att vara norm för det

metafysiska tänkandet, eller i sainma afseende som hon skall vara en sådan

norm, måste, enligt hvad vi förut funnit, ega allmängiltigliet och nödvändighet,

så är vår fråga om denna befogenhet densamma som frågan, om någon all

mängiltighet och nödvändighet ligger ifdet gifnas anspråk på ursprunglig rea

litet, eller positivitet, eller i korthet -- emedan det gifna just deri, att det är

gifvet, eller icke kan förnekas såsom ett sådant, skall ega kriteriet på sin

positivitet och realitet _ om något, derföre att det är gifvet, kan ega allmän

giltighet och nödvändighet. Ur logiken kan defgifnas allmängiltigliet och

nödvändighet icke uppvisas, enär sådant, såsom följer af det sagda, skulle

innebära, att logiken skulle uppstálla en annan norm för tänkandet än de s. k.

logiske lagarne, hvilket åter vore en orimlighet. såsom förutsättande, att logi

ken såsom en viss vetenskap skulle bestämma eller vara vetenskap om ett

annat tänkande än just det, som är hennes föremål, nemligen det s. k. logi

ska. Antagandet af ett tredje slag af tänkande, som skulle vara ett slags

fundamentaltänkande för både det logiska och det af Herbart fordrade s. k.

giltiga, med erfarenheten öfverensstämmande, eller genom hvilket båda dessa

slag af tänkande skulle kunna såsom vetenskapligt befogade uppvisas, skulle

såväl i allmänhet i och för sig såsom sådant som särskildt i förhållande till

Herbarts ståndpunkt vara en orimlighet, enär detta tredje slags tänkande, för

att i förhållande till logik och erfarenhet ega nämnda fundamentala betydelse,

skulle vara generellare än båda, men å ena sidan något generellare icke låter

uppvisa sig än de logiska formerna, och å andra sidan Herbart sjelf låtit såväl,

enligt det nyss ofvan sagda, den förste s. k. tankelagen som, såsom vi förut

funnit, äfven den andre, ifall vi såsom sådan betrakta den s. k. lagen för det

uteslutna tredje, ega giltighet för det metafysiska tänkandet, eller vara antin

gen genercllare än eller lika generella med lagarne för detta tänkande såsom

specifikt metafysiskt, d. v. s. med de lagar, som detta tänkande emottager

från erfarenheten. Det återstår således endast att antaga, att det gifna, för att

kunna fattas såsom allmängiltigt och nödvändigt, omedelbart, i och med det
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ticismen och idealismen gjort gällande samma anspråk, eller under för

utsättning af dess befogenhet, i samma mon som det gifna icke kan

förnekas såsom ett gifvet, just mot den emot detta anspråk stridande mot

satsen mellan det gifnas bestämningar, för att liksom genom hans undan

skaffande göra öppen väg för samma anspråk. Så litet vi nu på grund af'

denna jemförelse mellan logiken och relationernas method med afseende på

sättet för en niotsägelses lösning kunna anse den sednare inethodeil i följd af

förutsättningen, att vid denna lösning det gifnas anspråk på- realitet måste

på nämnda sätt respekteras, sammanfalla med den förra i sjelfva' den all

männa fordran med afseende på detta sätt, distinktionen mellan en sann och en

relativ verklighet, så kunna vi likväl finna det förklarligt, huru Herbart, sedan

han gjort nämnda förutsättning, kunde anse sg af niotsägelsesatsen, d. ä. af

logiken, uppfordrad till den gifna enhetens tipplösiiing o. s. v., eller huru han,

då han lät fordran af de gifna bestämningarnas enhet utgå från erfarenheten,

kunde *anse logiken fordra deras söndrande till en flerhet. För-bjuder nemligen

den förste tankelagen att fatta det i egentlig bemärkelse reala såsom enhet af

niotsatta bestämningar, så synes detta förbud, ifall det nämnda anspråket vore

berättigadt, vara detsamma som en befalliiing att sätta de motsatta icke såsom ett,

utan såsom två eller flere.

Skola vi nu icke anse någon svårighet möta vid att låta logiken vid be

handlingen af en motsägelse bestämmas af en synpunkt för det sig motsägande

föremålets betraktande, som icke är gifven genom hennes egen fordran af'

motsägelsens lösning, så återstår likväl att med afseende på den logiken till

skrifna funktionen vid nu ifrågavarande motsägelses lösning undersöka den

beskaffenhet af det gifna, på grund af hvilken logiken kan komma till före

skriften att på förutnämnda sätt söndra den gifna enheten till en flerhet. Men

i sjelfva verket blifver denna undersökning äfven en pröfning af erfarenhetens

befogenhet att vara norm för det metafysiska tänkandet äfven i det afseende,

som hon direkt af Herbart får sig en sådan betydelse tillerkänd, nemligen i

afseende på fbrdran af de i ett ifrågavarande fall gifna bestämningarnas iden

titet. Fråga vi nemligen, hvarföre denna identitet icke får ”förkastas,” så är

det derföre, att hon är gifizen, d. v. s. derföre att det gifna i det afseendet,

att det är gifvet, måste erkännas såsom ett positivt eller realt. I båda de

afseenden, i hvilka vi funnit erfarenheten för Herbart bestämma charakteren af
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en motsägelses lösning efter relationernas method, beror detta således på för

utsättningen af det berättigade i det gifnas anspråk på ursprunglig och sann

realitet, eller på att såsom gifvet vara ett positivt. Det, som då återstår för

oss att i närvarande betraktelse af den metafysiska inethoden undersöka, är just

befogenheten af detta anspråk. Då erfarenheten, för att vara norm för det

inetafysiska tänkandet, eller i samma afseende som hon skall vara en sådan

norm, måste, enligt hvad vi förut funnit, ega allmängiltighet och nödvändighet,

så är vår fråga om denna befogenhet densamma som frågan, om någon all

niängiltighet och iiödvämlighet ligger ifdet gifnas anspråk på ursprunglig rea

litet, eller positivitet, eller i korthet -- emedan det gifna just deri, att det är

gifvet, eller icke kan förnekas såsom ett sådant, skall ega kriteriet på sin

positivitet och realitet _ om något, derföre att det är gifvet, kan ega allmän

giltighet och nödvändighet. Ur logiken kan defgifnas allmängiltighet och

nödvändighet icke uppvisas, enär sådant, såsom följer af det sagda, skulle

innebära, att logiken skulle nppställa en annan norm för tänkandet än de s. k.

logiske lagarne, hvilket åter vore en orimlighet. såsom förutsättande, att logi

ken såsom en viss vetenskap skulle bestämma eller vara vetenskap om ett

annat tänkande än just det, som är hennes föremål, nemligen det s. k. logi

ska. Antagandet af ett tredje slag af tänkande, som skulle vara ett slags

fundamentaltänkande för både det logiska och det al' Herbart fordrade s. k.

giltiga, med erfarenheten öfverensstämmande, eller genom hvilket båda dessa

slag af tänkande skulle kunna såsom vetenskapligt befogade uppvisas, skulle

såväl i allmänhet i och för sig såsom sådant som särskildt i förhållande till

Herbarts ståndpunkt vara en orimlighet, enär detta tredje slags tänkande, för

att i förhållande till logik och erfarenhet ega nämnda fundamentala betydelse,

skulle vara generellare än båda, men å ena sidan något generellare icke låter

uppvisa sig än de logiska formerna, och å andra sidan Herbart sjelf låtit såväl,

enligt det nyss ofvan sagda, den förste s. k. tankelagen som, såsom vi förut

funnit, äfven den andre, ifall vi såsom sådan betrakta den s. k. lagen för det

uteslutna tredje, ega giltighet för det metafysiska tänkandet, eller vara antin

gen generellare än eller lika generella med lagarne för detta tänkande såsom

specifikt metafysiskt, d. v. s. med de lagar, som detta tänkande emottager

från erfarenheten. Det återstår således endast att antaga, att det gifna, för att

kunna fattas såsom allmängiltigt och nödvändigt, omedelbart, i och med det
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ticismen och idealismeii gjort gällande sannna anspråk, eller under för

utsättning af dess befogenhet, i samma πιο" som det gifna icke kan

förnekas såsom ett gifvet, just mot den emot detta anspråk stridande mot

satsen mellan det gifnas bestämningar, för att liksom genom hans undan

skaffande göra öppen väg för samma anspråk. Så litet vi nu på grund af

denna jemförelse inellan logiken och relationernas method med afseende på

sättet för en niotsägelses lösning kunna anse den sednare methoden i följd af

förutsättningen, att vid denna lösning det gifnas anspråk på' realitet måste

på nämnda sätt respekteras, sammanfalla med den förra i sjelfva den all

rnäiiiia fordran med afseende på detta sätt, distinktioneii mellan en sann och en

relativ verklighet, så kunna vi likväl finna det förklarligt, huru Herbart, sedan

han. gjort nämnda förutsättning, kunde anse sg af niotsägelsesatseii, d. ä. af

logiken, uppfordrad till den gifna enhetens tippltisiiing o. s. v., eller huru han,

då han lät fordran af de gifna bestämningarnas enhet utgå från erfarenheten,

kunde anse logiken fordra deras söndrande till en flerhet. Förbjuder nemligen

den förste tankelageil att fatta det i egentlig bemärkelse reala såsom enhet af

niotsatta bestämningar, så synes detta förbud, ifall det nämnda anspråket vore

berättigadt, vara detsamma som en befalliiing att sätta de niotsatta icke såsom ett,

utan såsom två eller flere.

Skola vi nu icke anse någon svårighet möta vid att låta logiken vid be

handlingen af en motsâgelse bestämmas af en synpunkt för det sig niotsägaiide

löremålets betraktande, som icke är @Νεο genom hennes egen fordran al'

motsägelsens lösning, så återstår likväl att med afseende på den logiken till

skrifna funktionen vid nu ifrågavarande motsägelses lösning undersöka den

beskaffenhet af det gifna, på grund af hvilken logiken kan komma till före

skriften att på förutnämnda sätt söndra den gifna enheten till en flerhet. Men

i sjelfva verket blifvei' denna undersökning äfven en jiröfning af erfarenhetens

befogenhet att vara norm för det metafysiska tänkandet äfven i det afseende,

som hon direkt af Herbart får sig en sådan betydelse tillerkänd, nemligen i

afseende på fordran af de i ett ifrågavarande fall gifna bestämningarnas iden

titel. Fråga vi nemligen, hvarför-e denna identitet icke får ”förkastasf så år

det derföre, att hon är gzfven, d. v. s. derföre att det gifna i det afseendet,

att det är gifvet, måste erkännas såsom ett positivt eller realt. l båda de

afseenden, i hvilka vi funnit erfarenheten för Herbart bestämma charakteren af
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en niotsägelses lösning efter relationernas method, beror detta således på för

utsättningen af det berättigade i det gifnas anspråk på ursprunglig och sann

realitet, eller på att såsom gifvet vara ett positivt. Det, som då återstår för

oss att i närvarande betraktelse af den metafysiska methoden undersöka, är just

befogenheter] af detta anspråk. Då erfarenheten, för att vara norm för det

inetafysiska tänkandet, eller i samma afseende som hon skall vara en sådan

norm, måste, enligt hvad vi förut funnit, ega allmängiltighet och nödvändighet,

så är vår fråga om denna befogenhet densamma som frågan, om någon all

niäiigiltighet och iiödväiidigliet ligger i det gifnas anspråk på ursprunglig rea

litet, eller positivitet, eller i korthet - emedan det gifna just deri, att det är

gifvet, eller icke kan förnekas såsom ett sådant, skall ega kriteriet på sin

positivitet och realitet - om något, derföre att det är gifvet, kan ega allmän

giltighet och nödvändighet. Ur logiken kan defgifnas allmängiltighet och

nödvändighet icke uppvisas, enär sådant, såsom följer af det sagda, skulle

innebära, att logiken skulle uppställa en annan norm för tänkandet än de s. k.

logiskc lagarne, hvilket åter vore en orimlighet. såsom förutsättande, att logi

ken såsom en viss vetenskap skulle bestämma eller vara vetenskap om ett

annat tänkande än just det, som är hennes föremål, nemligen det s. k. logi

ska. Antagandet af ett tredje slag af tänkande, som skulle vara ett slags

fundamentaltänkande för både det logiska och det af Herbart fordrade s. k.

giltiga, med erfarenheten öfverensstämmande, eller genom hvilket båda dessa

slag af tänkande skulle kunna såsom vetenskapligt befogade uppvisas, skulle

såväl i allmänhet i och för sig såsom sådant som särskildt i förhållande till

Herbarts ståndpunkt vara en orimlighet, enär detta tredje slags tänkande, för

att i förhållande till logik och erfarenhet ega nämnda fundamentala betydelse,

skulle vara girnerellare än båda, men å ena sidan något generellare icke låter

uppvisa sig än de logiska formerna, och å andra sidan Herbart sjelf låtit såväl,

enligt det nyss ofvan sagda, den förste s. k. tankelagen som, såsom vi förut

funnit, äfven den andre, ifall vi såsom sådan betrakta den s. k. lagen för det

uteslutna tredje, ega giltighet för det metafysiska tänkandet, eller vara antin

gen generellarf: än eller lika generella med lagarne för detta tänkande såsom

specifikt metafysiskt, d. v. s. med de lagar, som detta tänkande emottager

från erfarenheten. Det återstår således endast att antaga, att det gifna, för att

kunna fattas såsom allmängiltigt och nödvändigt, omedelbart, i och med det
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samma det måste erkännas såsom ett gifvet, äfven visar sig såsom allmängil

tigt och nödvändigt, d. v. s. att' uppvisandet af dess allmängiltighet och nöd

vändighet är ett med konstaterandet af detsamma såsom ett gifvet. Också synes

detta slut, hvad beträffar Herbart, så mycket mera ega tillämplighet, som han just

genom de nu ifrågavarande erfarenhetsformernas vindicerande såsom gifna gent

emot skepticismen ansett sig uppvisa deras för det nietafysiska tänkandet norme

rande betydelse. Men härmed hafva vi också följt den Herbartska methodologien,

eller, om man så vill, den Herbartska filosofien, just till den punkt, der hon

faller för just samme skepticism, hvars afväpnande på realistisk väg hon tydli

gen har velat räkna såsom en af sina största triumfer, nemligen den af Herbart

s. k. högre. af Hume representerade, scepticismeii. Klart är nemligen, då allt

gifvet är, såsom blott gifvet, för tänkandet yttre, att Herbart vid uppvisandet

af erfarenhetens methodologiska betydelse blifver bragt i nödvändigheten att i

'ett yttre uppvisa ett allmängiltigt och nödvändigt, eller att uppvisa något för

tänkandet yttre såsom kriterium på allmängiltighet och nödvändighet. Men

klart är å andra sidan, att den allmänna betydelsen af den Humeska kritiken

af kausaliteteii just ligger i uppvisandet för alla tider af orimligheten att i något

för tänkandet yttre söka ett sådant kriterium, enär det just var såsom s. k.

yttre kausalitet eller, hvilket deraf är en konseqvens, såsom i ett yttre förutsät

tande kriteriet på sin nödvändighet, som kausaliteten genom Hume blifvit beröfvad

anspråket på nödvändighet 6). I sjelfva verket kunna vi på ett ännu speci

ellare sätt i den ifrågavarande punkten, erfarenhetens normerande betydelse för

det metafysiska tänkandet, visa den Herbartska filosofiens Achillesliäl i förhål

lande till nämnde skepticism. Fråga vi nemligen, hvarföre, då äfven de andra

af metafysiken behandlade motsägelserna, som icke skola vara föremål för rela

tionernas method, onekligen såvida göra anspråk på realitet, som de framställa

sig såsom former för erfarenheten eller för ett, som fordrar att betraktas såsom

realt, inherensen och förändringen kunna framför dessa andra erfarenhetsbegrepp

göra "anspråk på att vara ett gifvet och realt, så beror det, såsom vi funnit,

derpå, att varat öfvergått från sensationerna till de nyssnämnda erfarenhetsfor

merna, eller derpå, att inherens och förändring uttrycka koinplexioiiel' af sen

ε) π» vår föregående Afbandling: Om substansbegreppet hos Kant och de tänkare, som

från honom utgått, ss. 18, 19.
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sationer, i enlighet med Herbarts uppfattning af sensationerna såsom det

i erfarenheten ursprungligen salta, eller positiva, och derföre såsom ett

oundgäiigligt requisitum, för att kunna beteckna något i erfarenheten gifvet

såsom ett τοειΗ'). Men klart är då, att Herbart, huru skarpsiiinigt han än

visat, att enheten sjelf hvarken är något senteradt, ej heller något yttre tredje

utom eller jemte sensationerna, likväl - då hon icke skall vara något inre,

utan såsom g/ifzzen skall vara för medvetandet yttre, _ drifves att låta all

mängiltigheten och nödvändigheten af sensationernas kombinationer senteras,

såvidt annars de ifrågavarande erfarenhetsformernas uppvisande skall vara upp

visandet af dem såsom principer för den metafysiske vetenskapen.

lnnan vi lemna Herbarts metafysiska method, göra vi ännu ett par nära

till hands liggande anmärkningar rörande det förändramle af grunden, som i

första hand skall utmärka den metafysiska begreppsbearbetningen. Först an

märka vi sålunda, att, såvidt den ifrågavarande grunden eller principen skall

vara ett begrepp, såsom Herbart fordrar, så är han oföräuderlig. Visserligen

måste vi af :åtskilliga bestämningar hos Herbart sluta till ett bristande beaktande

af hegreppets egendomliga natur af apodikticitet. Hit hör t. ex. talet om s.

k. godtyckligt gjorda begrepp, hvilka tydligen; antingen, såsom hestämningen

fyrkantig cirkel, äro rena fantasiprodukter eller också på sin höjd kunna hän

föras till klassen af s. k. hypothetiskt nödvändiga begrepp 8). l samma afseende

kan äfven erinras om bestämmandet af motsatsen mellan det partikulärt affir

mativa och universelt negativa omdömet såsom konträr af det skäl, att det

sednare omdömet ingenting skulle afgöra angående subjektbegreppets omfång,

äfvensom om det härmed sammanhängande upphäfvaudet af satsen: dictum de

nullo, då Herbart, vid bestämmandet af det allmänna begreppet efter den s. k.

lagen för det uteslutna tredje, förbjuder ett negativt slut från det allmänna till

det enskilda 9). Klart är nemligen, att det negativa omdöme, som i båda

dessa fall är i fråga, icke kan ega apodikticitet, d. v. s. att Herbart behandlar

i logiken, eller såsom ett begrepp, hvad som icke är ett begrepp, utan en

föreställning. andra sidan fordrar likväl Herbart nödvändighet åt de till

vetenskapen hörande bestämningarna, äfvensom han särskildt så väl i allmänhet

") Jfr Afd. 1, s. 131; H. W. W. IV, ss. ή Πι· Η. W. W. I, s. 53.

62, 314 m. fl. st. °) Se ΔΗ. 1, s. 41.
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med afseende på principen i vetenskapen fordrar ursprunglig evidens, som

äfven gifvor åt den första methodologiska undersökningen betydelsen att tipp

visa de metafysiske principerne såsom evidente ή. Men klart är, både att dessa

fordringar endast kunna af begreppet eller begreppskunskapen uppfyllas, och

äfven att begreppet, för att uppfylla dem, måste vara oföränderligt, enär begrep

pets oföränderligliet såväl förutsättes för dess nödvändighet, såsom innebärande,

att det endast kan vara på ett sätt, som äfven följer af dess evidens, då det

fullt klara och tydliga icke kan blifva klarare och tydligare, d. v. s. icke kan

vidare förändras. Antingen skall derföre metafysikens utgångspunkt vara ett

begrepp, men då icke kunna förändras. eller skall han kunna undergå förän

dring, men då icke vara ett begrepp, och således den nietafysiske kunskapen

icke alltigenom vara begreppskunskap, titan, åtminstone i anseende till sin

princip, en föreställning. - Vår andra anmärkning rör bestämmandet af den

ifrågavarande förändringen såsom en synthes i den Kantska betydelsen af ett

kunskapens utvidgande. Antingen skall hon vara en sådan, men då också

konseqvent drifva till uppfattningen af de erhållna nya momenterna, (den logi

ska) följden, såsom producerade af sjelfve principen, eller - då öfvergången

till dem äfven betecknas såsom ett slutande af det metafysiska tänkandet,

eller sjelfva den metafysiska methoden. Eller också är denne öfvergång icke

en sådan produktion, men kan då icke heller begripligen vara något annat än

en analytisk regress från det såsom faktiskt gifvet konstaterade till ett såsom

grund derför fordradt väsen, hvilken konseqvent måste basera sig på den logiska

uppfattningen af förhållandet mellan grund och följd och af sammanhanget

mellan vetenskapens särskilda bestämningar såsom gifvet ytterst genom deras

identitet, eller inherens i det ifrågavarande väsendet.

Genom undersökningen af Herbarts metafysiska method med afseende på

anspråket att tillfredsställa icke allenast logiken, utan äfven erfarenheten, hafva

vi äfven granskat principen med afseende på den på honom ställda fordran att

gifva anvisning på methoden. För att kunna gifva en sådan anvisning, skulle

han vara ett sig sjelft motsägande erfarenhetsbegrepp, då man blott skulle

hafva att med tillhjelp af logiken och det gifna sjelft besvara frågan, hvartliän

en sådan motsägelse drifver 2). Af vår undersökning framgår, dels att svaret

') Jfr Afd. 1, s. 52. Ό Η: ΑΜ”. Ι, ει. 5θ.
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på denna fråga för Herbart i första hand berott på hans uppfattning af det

gifna, dels att i alla fall det från erfarenheten hemtade svaret icke kan uppvisas

ega den med afseende på vetenskapen fordrade nödvändigheten. Hvad derföre

beträffar metafysikens princip, har således vår undersökning Ισά: till det resul

tat, att afsigten att genom honom vinna en särskild, genom tänkandets logiska

beskaffenhet icke gifven, anvisning för öfvergången till följden icke kan uppnås

genom hans bestämmande såsom ett sig motsägande erfarenhetsbegrepp. Det

återstår för oss med anledning af det föregående att med afseende på Herbarts

åsigt om principen ännu göra några anmärkningar. Sålunda erinra vi, att icke

heller intresset att genom principen sjelf få ett motiv för fortskridande tänkande

kan anföras såsom skäl för hans bestämmande såsom ett sig motsägande erfa

renhetsbegrepp. Ty klart är, såväl att erfarenhetens inotsägelser ändå icke

kunna blifva mera än blotta anledningar till metafysisk forskning, somiatt de

äro detta icke mindre, om de fattas såsom bestämningar hos erfarenheten eller

den faktiskt gifna verkligheten såsom den menskliga filosofiens declarandum,

än om de införas i denna filosofi såsom hennes principer, liksom de också,

långt innan Herbart upphöjde dem till rangen af metafysiske principer, nemli

gen så länge mensklig vetenskap funnits, varit de mäktigaste drilïjedrarne till

vetenskaplig forskning. Hvad slutligen beträffar Herbarts protest mot uppstäl

landet af endast en princip för vetenskapen, erinra vi blott för det första, att,

om de särskilda problemerna stå till hvarandra i något logiskt förhållande, så

förekommes deras sammanblandning just derigenom, att vid deras behandling

detta förhållande iakttages, vare sig de för öfrigt efter den närmare beskaffen

heten af samma förhållande kunna liäilföras till en och samme vetenskap, eller

på något sätt, såsom naturligt måste vara, om de äro med hvarandra helt och hållet

heterogena, betinga olike vetenskaper. Vidare är klart, att, så IJerättigad Herbarts

protest mot den Fichte-Sclielling-Hegelska filosofiens förblandning af kunskaps

och real-grund än är, så kan dock den från en enda princip utgående, logiskt

bestämde vetenskapen icke träffas af denne protest, såvidt för en logisk betraktelse

den förut antydda skilnaden mellan dessa begrepp såsom mellan saken eller föremå

let in ahstracto och in concreto, eller såsom individuelt bestämdt, måste förutsättas.

Med undersökningen af Herbarts metafysik ur specielt methodologisk syn

punkt hafva vi afslutat granskningen af samme vetenskap med afseende på den

på honom ställda fordran att rätt bestämma' skenet. Vi hafva genom denna

Ι.ιΙ1Π(18 πω. ΛΙ'88ι(Ι'Πί. Tom. n. 11
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granskning sökt visa, att de fördelar, Herbart väntat af sin betraktelse af det

gifna, icke_ kommit hans metafysik till del. För det första hafva vi icke kunnat

finna Herbarts förklaring af skenet, betraktad såsom en bestämd tillämpning af

den metafysiska method, som skulle vara den omedelbara vinsten af skenets

fixen-ande, leda till ett tillfredsställande resultat. Genom undersökningen af

denna method, betraktad såsom allmän anvisning på sättet för skenets förkla

ring, hafva vi icke heller kunnat komma till den vetenskapliga nödvändigheten

af de allmänna fordringar med afseende på det varande och skenet, från hvilka

Herbart vid det sednares förklaring nr det förra utgår. Eller, för att fullstän

digare uttrycka det sagda, så skulle skenet såsom följd ur det varande vara

att fatta såsom en relation mellan reala väsen och i enlighet dermed det

varande, såsom grund till skenet, utgöras just af en mångfald väsen, som

kunde 'stå till hvarandrai förhållande, utan att sjelfva såsom varande derige

nom blifva relativa. Men liksom vi icke kunnat finna den af Herbart med

tillhjelp af de tillfälliga uppfattningssättens och det intelligibla rummets eller

sammanvarats begrepp försökta förklaringen af det relativa vara tillfredsstäl

lande, så hafva vi icke heller kunnat komma till nödvändigheten af det varan

des bestämning såsom en flerhet reala väsen, och af relationer mellan dessa,

d. v. s. af det bestämmande af det varande såsom grund för skenet, som

skulle vara en frukt af det sednares fixerande.

För att i nu angifiia resultat af vår undersökning kunna finna tillräcklig

ledning för afgörandet i visse punkter, som vi i det föregående måst lemna

obestämde, af värdet och betydelsen af Herbarts exakta realism, eller af den

filosofiska reform, som han åsyltat, återstår oss ännu blott att något närmare

från methodologisk och formel synpunkt utföra och bestämma samma resultat.

Omedelbart innebär det således, hvad beträffar den specielt methodologiska

synpunkten, att vi kommit till omöjligheten för Herbart att åt den s. k. meta

fysiska begreppsbearbetningen, betraktad såsom en från den logiska skild spe

ciel vetenskaplig method, eller såsom det af Herbart åsyftade förändrantlet af

begrepp, vindicera vetenskaplig nödvändighet och giltighet. Men fastän vi icke

funnit oss föranlåtne att till direkt behandling upptaga den allmänna frågan om

tänkbarheten af en annan vetenskaplig method än den logiska, så torde dock

ett nekande svar på denna fråga framgå såsom ett indirekt resultat af vår

granskning af Herbarts metafysiskt methodologiske ståndpunkt.. För det första



Ι. 83.

hafva vi icke kunnat granska Herbarts' metafysiska method med afseende på

hennes anspråk att tillfredsställa både logik och erfarenhet, utan att äfven ,

pröfva sjelfva förutsättningen af inöjligheten för tänkandet att af båda normeras.

Men Πα inses, att de grunder, vi emot denna förutsättning anfört, ega en

generel tillämpning med afseende på fordran af en annan vetenskaplig method

@υπο eller i stället för den logiska. Klart är nemligen, att, hvad som vid fråga

om Herbarts metafysik gäller om erfarenheten, måste gälla med afseende på hvarje

annan norm för det menskliga tänkandet än de s. k. logiske lagarne, att hon för

detta tänkande måste vara på något sätt yttre, såvidt blott och bart genom dess

natur att vara ett verksamt tänkande några andra konstanta bestämningar än de

s. k. logiska formerna icke äro gifna. Men likasålitet som erfarenheten såsom ett

yttre kan göra anspråk på allmängiltigliet och nödvändighet, likaså litet kan

denna giltighet tillkomma någon annan för tänkandet yttre princip, eller man

kan hvarken med tillhjelp af det logiska tänkandet, ej heller ur denne princip

sjelf eller ur ett tredje öfver de båda principerne stående uppvisa hans vetenskap

liga giltighet. Generelt angifvet, är sålunda det methodologiska resultatet af

vår undersökning, att antingen måste det logiska tänkandet, ifall logiken annars

skall kunna betraktas såsom det menskliga vetandets formella organon, erkän

nas såsom det enda vetenskapligt'berättigade, eller måste man afstå från ansprå

ket på egentligt vetande, eller vetenskaplig kunskap, och stanna i skepticism

eller mysticism. Hvad, oafsedt rättmätigheten af logikens anspråk på normativ

betydelse för det menskliga tänkandet, för öfrigt beträffar vilkoren för möjlig

heten för menniskan att på logi/sk väg få sina filosofiska eller vetenskapliga

behof tillfredsställda, få vi i det följande tillfälle att med ledning af vår före

gående undersökning något dervid fästa oss. Hvad åter beträffar den nämnda

rättmätigheten, så förutsätter hon i första hand, såsom följer af det nyss förut

sagda, de s. k. logiske lagarnes eller formernas betydelse af för det menskliga

tänkandet inre eller genom dess egen natur såsom ett verksamt tänkande gifna

bestämningar.

Af det sist sagda föranledas vi till ännu en anmärkning med afseende på

Herbarts methodologiske ståndpunkt, hvarigenom dennes värnlöshet mot skep

ticismen träder ännu mer i dagen. Den skeptiska konseqveiisen af Herbarts

filosofi hafva vi i det föregående funnit i uppställatidet af erfarenheten såsom

norm för det metafysiska tänkandet jemte logiken genom nödvändigheten att

11'
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såvida i ett yttre söka kriteriet för det metafysiska tänkandets ilödvändighet.

Men, strängt taget, drif'ves Herbart att äfven för de logiske lagarne förutsätta

ett sådant yttre kriterium, då han icke i tänkandet såsom sådant kan se något

ursprungligt eller i de nämnde s. k. lagarne ursprungliga bestämningar hos

tänkandet såsom deras princip. Sjelfve grunden, hvarpå den Herbartska filo

sofien blifvit bygd, är således af vulkanisk natur. Att faran kunnat vara för

Herbart fördold, låter svårligen förklara sig utan under antagande, att han icke

varit på det klara med afseende på sjelfva den allmänna beskaffenheten af den

evidens och nödvändighet, soin måste vara kriterium på den vetenskapliga

kunskapen. Att så i sjelfva verket varit förhållandet, bevisar, såsom följer af

det föregående, om man utgår från logikcns exklusiva giltighet såsom vetan

dets formella organen, redan läran om de särskilda filosofiska diseiplinernas

sjelfständighet i förhållande till hvarandra, äfvensom antagandet af niöjligheten

af en flerhet i lika ursprunglig bemärkelse evidenta begrepp såsom principer

i samme vetenskap. Den gradation af evidensen, som Herbart fastställer, då han

vid jemförelseii mellan psychologi och naturfilosofi låter den förra komma
”evidensens källor” närmare 3), är så mycketimindre egnad att förbättra Her

barts ställning, soin hon i sjelfva verket blott från en ny sida visar bristen på

methodologisk reda, i det hon, strängt taget, kommer i strid med det mellan

dessa båda discipliner fordrade förhållandet-af' koordination och ömsesidigt obe

roende. Enklast torde emellertid bristen på utredning af den vetenskaplige

kunskapens egendomlige charakter visa sig af Herbarts allmännaste logiska

bestämningar, som röra denne kunskap. Vi erinra 'i detta afseende om den

nyss ofvan med anledning af vissa Herbarts logiska bestämningar aninärkta

konfusionen hos honom, hvad beträffar begreppskunskapen. Dertill kunna

äfven andra amnärkningar läggas. I stället för att _ såsom likväl na

turligen måste vara förhållandet, då man för att begripa, hvad någonting

icke är, förut måste ΜΜΜ begripit, hvad det är, eller, hvilket vid fråga

om begreppets determinerande är detsamma, då man först efter faststäl

landet af det allmänna begreppet kan, genom hänförande dertill, för till

lämpning af den s. k. lagen för det uteslutna tredje afgöra, livilkendera af '

tvenne ifrågavarande motsatta bestämningar är otänkbar -- låta nödvändighe

Σ) Se Afd. 1, s. 94.
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ten hafva sin grund i evidensen, låter Herbart sålunda förhållandet snarare i

vara det motsatta, enär motsägelsesatsen skall vara den förste tankelagen, eller

identiteten bero på förnekandet af ett motsatt ^). Hvad beträffar nödvändighe

ten, så skall hon vara en relationsbeståinning, beroende på tvång, nemligen

omöjligheten af ett motsatt 5), hvilken omöjlighet således icke skall vara blott

ett kriterium eller ett kännetecken på nödvändigheten, utan hennes grund.

Hvad nu, för att af det sagda göra ett slut med afseende på Herbarts meta

fysik, beträffar det tvång, hvarmed förnimmandet af sensationerna och af deras

komplexioiier är förenadt, och som Herbart genom konstaterandet af det gifna

uppvisat emot skepticismen och, såsom han menar, äfven mot idealismen, så

kan det tydligen endast innebära en, så att säga, faktisk evidens eller nöd

vändighet: man @πιω sig i sitt förnimmande bestämd just på detta sätt och

icke på ett annat. Att Herbart kunnat göra vetenskapligt bruk af detta tvång

eller denna nödvändighet, kan då endast förklaras deraf, att han antingen icke

öfverallt, hvarest han talar om vetenskaplig evidens eller nödvändighet, såsom

kriterium derpå fordrat det motsattas otänkbarhet, eller också i följd af sin nyss

angifna felaktiga och ofullständiga utredning af den vetenskaplige kunskapens

natur, hvarigenom all kunskap blifvit beröfvad inre nödvändighet, kommit att

i enskilda fall betrakta såsom vetenskapligt evident och nödvändigt, hvad som

z' sjelfva verket eger blott en yttre nödvändighet.

För att från nyss gjorda anmärkningar af en speciellare methodologisk

natur öfvergå till några mera allmänt formella, så är klart, att, liksom Herbarts

uppfattning af förhållandet mellan de af honom uppställde hufvuddelarne af

filosofien icke kan stå tillsammans med en logisk betraktelse af vetenskapen,

så förfaller tydligen, hvad särskildt beträffar metafysiken, med omöjligheten för

denne vetenskap att frigöra sig från den logiska methoden, såväl uppställandet

af methodologien såsom en särskild del af metafysiken, enär, såsom vi funnit,

anledningen till detta uppstállande ytterst skulle vara gifven genom nödvändig

heten att för metafysiken uppvisa en annan method än den logiska, som också

det stöd för betraktandet af' synechologien såsom en särskild hufvuddel af sist

nämnde vetenskap, som Herbart söker angifva i sin methodologi. Hvad för

öfrigt beträffar synechologien, så har vår granskning af Herbarts verldsförkla

') Se ΑΠ. 1, s. 39. δ) δε Μό. 1, ss. 4, 41.
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ring ledt till det resultat, att antingen måste, i följd af omöjligheten för Her

bart att genom sin rumkonstruktion gifva en realistisk förklaring af rummet,

denna disciplin och dermed äfven naturfilosofien, hvars realistiska behandling

just genom synecliologien skulle grundläggas, underordnas under eidologien,

eller, fullständigare och egentligare uttryckt, under psychologien, eller också

måste den af Herbart mellan ontologien och synechologien uppdragna gränsli

nien försvinna och den ena uppgå i den andra. Hvad beträffar eidologien,

komma vi tydligen i ena fallet till fordran af hennes betraktande såsom onto

'logi och i det andra till hennes subsumerande under naturläraii, eller, egentli

gare, till att frånkänna denne vetenskap egentlig metafysisk betydelse, d. v. s.

betydelsen af att handla om ett varande. Liksom vidare antagandet af' möjlig

heten för vetenskapen att utgå från en flerhet principer icke låter förena sig

med den logiska uppfattningen af förhållandet mellan grund och följd eller af

sammanhanget niellan vetenskapens särskilda bestämningar, så faller äfven med

möjligheten af en annan vetenskaplig method än den logiska Herbarts lära om

enheten i vetenskapen, såvidt å ena sidan, såsom framgår af det föregående,

samma lära icke kan stå tillsammans med denna nietliod, och å- den andra

Herbart endast genom uppställandet af en annan vetenskaplig method skulle

kunnat komma till ett egentligt stöd för sin uppfattning af vetenskapens enhet.

Hvad sålunda beträffar den allmänna enheten mellan de särskilde delarne af

filosofien, som Herbart liildligt uttrycker genom att låta dem ”erinra” om hvar

απάτες så måste hon på logiskt språk betyda, att deras principer stå till hvar

andra i något logiskt förhållande, eller öfverhufvud innebära ett inre samband

mellan de särskilde vetenskapernes principer och ett derför förutsatt mellan

deras föremål. Hvad särskildt beträffar metafysiken, såvidt det är, denne veten

skap, som Herbart närmast åsyftar vid bestämmandet af vetenskapens enhet

såsom varande blott methodologisk, eller såsom ”enhet i tänkandet för tänkan

det,” derigenom att en förste tanke drifver öfver till en andre o. s. v., an

märka vi, huru Herbart sjelf för giltigheten af sin metafysiska method icke

kunnat undgå att 'förutsätta eller fordra åtminstone en viss beskaffenhet hos

det varande, eller huru, då öfvergången från den ene tanken (det ena stadiet

af methoden) till den andre varit betingad derigenom, att det första problemet,

för att lösas, Μάτ till uppställandet af ett andra eller till en andra fordran med

afseende på verldsförklaringeii o. s. v., sjelfva denna förklaring ytterst måst
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utgå från en beskaffenhet med afseende på det varande, nemligen en flerhet

varande och relationer dem emellan.

Hvad beträffar den reelle synpunkten, eller innehållet i Herbarts metafy

sik, qvarlemnade vi i det föregående hans uppfattning af varat i någon obe

stämdhet. En särskild vigt får såväl frågan om denna uppfattning som äfven

den om Herbarts uppfattning af skenet, om man tager i betraktande förhållan

det mellan de resultater, till hvilka granskningen af hans metafysik med afseende

på fordringarna att rätt bestämma varat och skenet fört. Att dessa resulta

ter komma i strid med hvarandra, framgår af de anmärkningar, med hvilka vi

afslutat granskningen af Herbarts verldsförklaring. Sjelfva metafysikens funda

ment skall enligt Herbart iitgöras af det rátt bestämda varats begrepp. Vis

serligen är också inflytelsen på Herbarts verldstörklaring af hans uppfattning

af varat och det varande omisskánnelig. Men egentligen år likväl denna infly

telse endast negativ, uttryckt i fordran, att det varande sjelft icke skall träffas

af de relationer, det verkliga skeendet, rum, rörelse o. s. v., som för förkla

ringen af det relativa behöfvas. Då åter dessa relationer skola vara relationer

just mellan reala väsen, så har med antagandet af dem den relationella upp

fattningen af det varande visat sig oförenlig. Om också Herbart med antagan

det af en mångfald varande kan förena sin uppfattning af varat såsom absolut

position, ehuru han icke kan komma dertill från denna uppfattning, så upp

hâfves hon likväl af antagandet af relationer mellan de reala våsendena. Hvar

ken kan således, ifall stödet för Herbarts ΜΒΜ: realism skall ligga i hans

uppfattning af varat, skenet af honom förklaras, ej heller kan denna uppfatt

ning stå tillsammans med den anvisning på det varande såsom grund för

skenet, hvilken Herbart. anser sig hafva erhållit genom sitt fixerande af det

sednare. Då nu, ifall vi utgå från uppfattningen af vetenskapen efter den

logiska analogien, sjelfva fordringarna på den metafysiska forskningen att rått

bestämma varat och skenet måste vara fullt berättigade, enär enligt samma

uppfattning det förra begreppet just utgör metafysikens princip och dess rik

tiga bestämmande, då fråga är om det menskliga vetandet, hvilket såsom en

viss theoretisk utvecklingsgrad hos menniskan, låt vara såsom sådan den liög

ste, förutsätter en propedevtik, är beroende af skenets rätta fixerande, så för

anledas vi så mycket mer af nyssnämnda resultat af vår granskning af Herbarts

metafysik att fråga efter beskatfenheten af sättet för hans uppfyllande af dessa
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fordringar. Hvad då beträffar varat, så hafva vi funnit det riktiga vid fråga

om Herbarts bestämmande af detta begrepp i hans rationella uppfattning deraf.

Deremot hafva vi blifvit föranledde att fråga, dels om en rationel metafysik

endast för den exakte rcalismeii är möjlig, eller, med afseende på den ncga-\

tive och formelle- oharakteren af Herbarts rationalism, om den menskliga filo

sofien icke kan komma till en positiv rationalism, dels hvad giltighet kan

tillerkännas Herbarts uppfattning af varat in abstracto och af det varande.

Hvad beträffar den första af dessa frågor, så hafva vi ansett oss icke böra till

direkt besvärande upptaga henne. Den andra åter 'lemnade vi vid vår före

gående betraktelse af Herbarts undersökning af varats begrepp oafgjord, för att

genom granskningen af hans metafysik med afseende på fordran att rätt be

stämma skenet möjligen kunna erhålla mera bidrag från Herbarts egen stånd

punkt för hennes besvärande. Under det vi i uppfattningen af varat såsom

absolut position, såvidt deraf skall följa uteslutandet från det egentligt varande

af all negativitet och relativitet och derjemte, eller i följd deraf, af sammansätt

ning och qvantitativ bestämdhet, funno uttrycket för den Herbartska metafysi

kens rationalism, så låg åter det kritiska i den ifrågavarande punkten för det

första i bestämmandet af -det varande såsom ett för oss obekant ting i sig,

eller, hvilket för Herbart är detsamma, i bestämmandet af varat såsom inne

bärande blott en art hos oss att sätta, en ”sättning” som refererade sig till ett

satt, och icke till en sättande eller förnimmande. Då vi vidare icke omedel

bart från fordran af det varandes enkelhet kunde komma till uteslutningen

derifrån af qvalitativ mångfald, funno vi äfven i denna fordran ett kritiskt

moment. Slutligen funno vi Herbarts åsigt i båda afseendena bero på hans

uppfattning af det senterade eller af sensationerna såsom det ursprungligen

nödvändiga och positiva i den faktiskt gifna verkligheten θ). För det första

gaf nemligen denna uppfattning en indirekt anledning till den lära om varats

vandring från sensationerna till deras komplexioner, hvarigenom Herbart kom

till distinktionen mellan varat såsom ett bekant och qvaliteten såsom ett obe

kant. Vidare föranledes han af samma uppfattning äfven att frånkänna hvarje

sådan komplexion, eller i allmänhet enhvar af erfarenhetens former, betraktad

ε) Η. W. W. IV, s. 72: . . . Wie sollen Μι· εε πιειοΙιει1, ετννε.ε Με seiend zu setsen? . . .

setzet es so, Με Πιτ ιιτεΡΗ1ι18ΙἰοΙι das Ernpfundcne gesetzt habt. Und mischt nichts ein,

was diese Art der Setzung (= att vara ett gifvet) stören könnte.
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såsom enhet i och af mångfald, all ursprunglig och positiv betydelse, om hon

också, i samma mon som eller i det afseende att hon är gifven, skall erkän

nas såsom positiv, enär Herbart icke kommit till något annat förhållande för

en mångfald såsom sådan än det, som faktiskt förefinnes mellan sensationerna,

_och således likaså litet kunnat uppfatta själen såsom en förmåga eller lifvet

och organismen såsom ett ursprungligt, som han i tinget med många egen

skaper kunnat se något ursprungligt af det skäl, att det framställer sig såsom

princip för bestämningar. Den fråga, livarvid vi på grund häraf stannade vid

betraktelsen af Herbarts bestämmande af varats begrepp, var frågan om be

skaffenheteti af den nödvändighet, som kan tillerkännas sensationerna eller det

senterade. Genom granskningen af Herbarts metafysik med afseende på for

dran att rätt fatta skenet hafva vi nu kommit i tillfälle att besvara denna

fråga. Liksom sensationens nödvändighet och positivitet endast kan, ligga

deri, att hon är gifven, så hafva vi pi sjelfva verket funnit det kritiska äfven

vid fråga om Herbarts method och verldsförklaring ligga just i hans upp

fattning af ett gifvet såsom ursprungligen 'nödvändigt i det afseendet. att

det är gifvet. Visserligen hafva vi, då Herbart icke genom bestämmandet af

varat i och för sig kunnat komma till den mångfald af varande, som han för

sin förklaring af det relativa behöfver, eller, allmännare uttryckt, till det varande

såsom grund för skenet, måst förutsätta en i någon mon olika analys af det

gifna såsom grund för denna olikhet vid fråga om varats bestämmande, enär

dock varats bestämmande alltid på något sätt för menniskan måste förutsätta

en analys 'af skenet redan af det skäl, att det sednare föranleder sökandet

efter det förra. Visserligen kunna vi också, sedan vi kommit till fastställandet

af logikens uteslutande rättighet till normativ betydelse för det menskliga tän

kandet, redan af sjelfva tvåfalden af sådana analyser sluta till den enas ofull

ständighet i förhållande till den andra med afseende på tillfredsställandet af

menniskans vetenskapliga behof eller till bådas såväl ofullständighet som orik

tighet eller ändtligen till både det ena och det andra på en gång, då den

logiska betraktelsen icke erkänner mer än ett slags analys af ett ifrågavarande

föremål såsom på något sätt gifvet, för att komma till dess allmänna begrepp

eller till de bestämningar, som genom sitt sammanhang med detta begrepp

skola kunna med afseende på samma föremål fastställas. Slutligen kunna vi

äfven, hvad beträffar Herbarts betraktelse af det gifna, finna, såväl att han i

Lunds Univ. Åman-tft. from. u. 12
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ena fallet utgår från en något fullständigare analys deraf än i det andra, som

att ingendera analysen är i och för sig betraktad fullständig och riktig. Hvad

beträffar bådas ofullständighet och oriktighet, få vi i det följande tillfälle att dervid

fästa oss. Att hvad vi kallat det methodologiska fixerandet af skenet innebär

en i någon mon fullständigare analys af detta än den betraktelse deraf, hvarpå

bestämmandet af varat i och för sig berott, bevisar den ur detta bestämmande

icke förklarliga positiva betydelse, som nämnda fixerande tillerkänner åt den

gifna qvalitativa mångfalden eller åtskilnaden, då Herbart låter det inångfalfligt

bestämda skenet likaså mångfaldigt hänvisa på det varande, ehuru Herbart icke

derföre åt erfarenhetens former, betraktade såsom qvalitativa enheter, gifvit en

sådan betydelse. Men med denna olikhet är likväl, såsom vi funnit, tillerkäii

nandet al' positiv betydelse åt ett gifvet, derföre att det är gifvet, i något

afseende det kritiska vid fråga om båda betraktelserna Men derjemte har

granskningen af Herbarts methodologi gifvit oss tillfälle att pröfva beskaffen

heten af denna positivitet och nödvändighet. Liksom vi förut, då vi funnit

henne bero endast derpå, att det gifna är gifvet, måst, frånkänna henne veten

skaplig betydelse och deraf slutit till den vetenskapliga ogiltigheten af Herbarts

metafysiska method, så kunna vi nu sluta till oriktigheten af Herbarts förut

sättning vid varats bestämmande, att, om erfarenheten kunde framvisa något

egentligt varande, så skulle detta vara sensationerna.

Såsom hörande till den direkta granskningen af Herbarts ståndpunkt åter

står enligt det föregående blott ett bestämmmande af resultatet af vår under

sökning med afseende på Herbarts besvärande af frågan om kunskapens objek

tivitet. Hvad då beträffar såväl antagandet af för oss yttre reala väsen som

af relationer dem emellan' såsom det positiva innehållet i vår kunskap, så hafva

vi förut anmärkt, att Herbart icke direkt föresatt sig såsom uppgift att visa

sjelfva den allmänna tänkbarheteii vare sig af dessa väsen sjelfva eller af deras

relationer. Deremot kan han visserligen sägas hafva indirekt sökt visa den

samma genom försöket att uppvisa nämnda antagandens vetenskapliga nödvändig

het. Men hvad nu först beträffar det första antagandet, så är klart, att det

måste falla, i och med detsamma Herbart hvarken i analysen af det varandes

begrepp har bevisat riktigheten af sin distinktioii mellan varat och qvaliteteii,

ej heller genom relationernas method kunnat komma till en flerhet yttre väsen.

Härmed förfaller egentligen sjelfva frågan om de nämnda relationerna, vid
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hvilka vi för öfrigt i det föregående tillräckligt fästat oss. Slutligen hafva vi `

äfven funnit, huru divergensen inellan uppfattningen af det varande i och för

sig och såsom grund för det relativa gör det omöjligt för Herbart att med afseende

på detsamma fasthålla de forinella och negativa bestämningar, han med afseende

på dess qvalitet velat fastställa. Om nu också den fordran af en rationel

uppfattning af det varande, som i dessa bestämningar uttalar sig, måste anses

såsom fullt berättigad, så blir likväl det enda begripliga vid fråga om Herbarts

vara, såsom liänvisande på ett satt, då han icke kunnat visa nödvändigheten af'

ett till sin qvalitet obekant Ding an sich, att det är det rent yttre varat, den

såsom yttre fattade verkligheten sjelf in abstracto, liksom hans sammanvara

icke låter begripa sig såsom varande något annat än det objektivt fattade rum

met, hvilket blott och bart såsom form visserligen kan sägas sakna egen bety

delse Π, såsom icke varande något i och för sig och endast genom abstraktion

möjligt att afskilja från det, hvars form det är, det verkliga sjelft såsom för med

vetandet yttre. l sammanhang med denna anmärkning med afseende på Herbarts

vara, för att å ena sidan erkänna hans förtjenst vid bestämmandet deraf och å

den andra erinra om det deri begripliga, kunna vi göra' en likartad anmärkning

med afseende på bestämmandet af skenet. Om således också onekligen en

positiv betydelse måste åt begreppet qvalitativ mångfald tillerkännas, så torde

dock af' vår granskning af Herbarts verldsförklaring eller af de fordrade rela

tionerna mellan väsen framgå, att skenetsmångfaldiga hänvisning på varat

icke låter förklara sig, utan att man öfvergifver den Herbartska substans- och

kausalitetsläran och såvida återgår till den allmänna uppfattning af substansen

och af orsaken såsom ett fullständigt bestämdt, som uttalar sig i den gamle satsen:

qualis causa, talis effeetus, eller, m. a. o., den Herbartska regeln: så mycket sken,

så mycken hänvisning på varat, blir begriplig och berättigad, endast om hon kan

fattas såsom ett särskildt uttryck för denne sats. För att genom en historisk

hänvisning belysa .det nyss med afseende på varats begrepp sagda, afsluta vi

dessa af Herbarts uppfattning af den objektivc kunskapen föranledda anmärk

ningar med erinran om förvandtskapen mellan Herbarts ontologi och såväl den

Eleatiske realistiske och negative rationalisiiien, som -_ om man bortser från

skilnaden mellan realism och idealism - ined den genom den Eleatiske ratio

") Se ofvan s. 8.
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nalismen modifierade form af atomistisk filosofi, som representeras genom de

af Plato under benämningarna när sïduïv φάω granskade tänkare, hvilka före

Herbart utgått från antagandet af en mångfald enkla, i och för sig relations

lösa väsen och bort varna för efterföljd genom exemplet af oförmågan att från

denne grund kunna komma till lösning af filosofiens problemer. i

Sedan vi nu anse oss hafva besvarat eller möjliggjort besvarandet af de

vigtigaste frågor, som kunna direkt framgå ur uppgiften att granska Herbarts

filosofiske ståndpunkt, återstår oss, innan vi lemna betraktelsen af denne, att

söka med afseende på Herbarts historiska sammanhang bestämma värdet och

betydelsen af den af honom åsyftade reformen af filosofien. Att vi härmed

äfven förena intresset att kunna gifva ett allmänt bidrag till bestämmandet af

den filosofiska forskningens närvarande uppgifter, hafva vi redan i början af

närvarande undersökning antydt. Vi tro oss i båda afseendena lättast vinna

vårt syfte genom att först med ledning af i det föregående gjorda undersök

ningar söka bestämma vilkoren för den filosofiske vetenskapens möjlighet och

de olike filosofiske hufvudståndpunkternes förhållande till dessa vilkor. För

den direkta granskningen af Herbarts filosofi vinna vi genom nu antydda

betraktelse ett närmare liestíiinniande af hans förhållande till de båda af ho

nom på metafysiken ställda fordringarna af varats och skenets rätta bestäm

mande, äfvensom vi i sjelfva verket kunna genom densamma möjliggöra besva

randet äfven af de andra frågor af mera speciel natur, som i det föregående

på mera indirekt sätt slutit sig till hvad som i närvarande undersökning varit

vår egentliga uppgift, pröfningen af Herbarts filosofiske ståndpunkt, betraktad

i och för sig såsom en viss form af filosofi.

Hvad beträffar den filosofiske vetenskapens liufvudproblemer, hafva vi för ett

allmänt bedömande af Herbarts filosofiske ståndpunkt icke ansett för oss behöfligt

att direkt ur praktisk synpunkt och praktiskt intresse undersöka denne ståndpunkts

förhållande till frågan om möjligheten af praktisk filosofi, då vi trott oss kunna

redan från formelt vetenskaplig synpunkt visa ohållbarheten af' Herbarts uppställ

ning och anordning af de filosofiska problemerna samt anse det vara möjligt att

ur våra från denne synpunkt mot Herbarts åsigt om den filosofiske vetenskapen

gjorda aninärkningat' och ur de betraktelser, genom livilka vi låtit Herbart mo

tivera denna åsigt, leda sig till ett allmänt besvärande äfven af frågan, huruvida

menniskans praktiska intresse kan med sanning sägas hafva blifvit af Herbarts
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filosofi tillgodosedt. På grund häraf och i betraktande af det förhållande mel

lan theoretisk och praktisk filosofi, hvilket för oss framgår ur granskningen af

Herbarts åsigt om den filosofiske vetenskapen, anse vi oss icke heller i nu

inledda afslutning af närvarande undersökning behöfva, hvad beträffar de prak

tiska uppgifterna, fastställa andra bestämningar än de allmänna, hvartill nyss

nämnda granskning kan leda. Hvad sålunda beträffar förhållandet mellan theoretisk

och praktisk filosofi, måste vi på grund af våra anmärkningar mot Herbarts

uppställning af dessa discipliner yrka möjligheten att ur den menskliga filoso

fiens eget begrepp inse, huru hon kan sönderfalla i dessa båda delar, eller,

från en annan sida, fordra ett inre, för den logiska betraktelsen gifvet, sam

band mellan deras principer. För förklaringen af skilnaden mellan vara eller

måste och böra, för att genom dessa begrepp kortast med Herbart uttrycka

egendomligheten af hvardera undersökningen, måste vi förutsätta den menskliga

viljans frihet, icke endast i betydelsen' af sedlig sjelfständighet, utan i första hand

i betydelsen af förmåga af val mellan olike bestämningsgruiider. Utom det att

det slags sedliga sjelfständighet, de praktiska ideernas eller de sedliga motivernas

öfvervigt öfver de osedliga vid deras strid med dessa om herraväldet öfver

själen, som Herbart kan uttrycka med ordet frihet, icke kan af honom för

klaras, i och med detsamma theorien om rubbningar och sjelfbibehållelser må

ste öfvergifvas, är hon, strängt taget, blott en art af' naturnödvändighet, eller af

måste eller vara, oberoende af ett föregående val i egentlig mening, såsom

uttryekande, icke den menskliga viljans makt öfver de särskilde bestämnings

grunderne, utan ett specielt fall af deras makt öfver viljan på grund af den

allmänne verldsmeclianisiiieii af verkligt skeende. Men vidare måste vi för för

klaringen af börat, betraktadt i dess skilnad från hvad som icke bör vara,

eller, för att tala med Herbart, för förklaringen af det praktiska omdömets evi

dens, enär vi i Herbarts uppvisande af hvad han kallar den praktiska filoso

fiens principer, enligt våra föregående methodologiska anmärkningar, blott

kunna se ett slags konstaterande af fakta, såväl å ena sidan referera börat till

varat, för möjligheten af en konstant skilnad mellan godt och ondt, eller i

hvad som bör vara se just det i egentlig mening varande, väsendet sjelft,

tänkt såsom lag och ändamål för menniskans fria verksamhet, som å den

andra sidan för förklaringen af det för menniskan förpligtande i detta konstanta,

eller huru det i och för sig verkliga kan vara meniskans lag och ändamål,
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Μπι det såsom just utgörande det konstanta och positiva innehållet hos den

verksamma menniskan, hennes eget egentliga väsen, med de inskränkningar,

som följa af hennes begrepp såsom ändlig. Hvad lieträffar Herbarts anmärk

ningar mot förklaringen af börat ur varat, så hafva vi redan förut funnit, att

de träffa endast den pantheistiska moralen eller i allmänhet en filosofisk stånd

punkt, som icke kan fastställa det medelbara förhållande mellan väsendet och

det fenomena, som Herbart sjelf förgäfves sökt att finna. Under det vi på

grund af nyss gjorda anmärkningar å ena sidan måste anse den praktiska filo

sofien förutsätta den theoretiska såsom vid bestämmandet af sannna föremål,

det egentligt varande, utgående från en i förhållande till den theoretiska se

kundär synpunkt för dettas betraktande, så komma vi å den andra till möjlig

heten af den praktiske synpunktens distingverande från den theoretiske genom

möjligheten att referera väsendet till menniskans fria vilja såsom något, som

menniskan har att' genom fri verksamhet för sig eller i sin verld förverkliga.

Men sålunda komma vi ur sjelfva begreppet mensklig filosofi till hennes sön

derfallande i de båda ifrågavarande disciplinerna, d. v. s., hvad beträffar den

praktiska filosofien, till hennes uppställande såsom en hufvuddel af menni

skans filosofi, utan att subsumera lienne under fEsthetiken. I sjelfva ver

ket kunna vi också såsom sådane hufvuddelar endast angifva den theoretiska

och praktiska filosofien, under det vi å ena sidan, såsom följer af våra

mot Herbart riktade methodologiska anmärkningar, måste 'hänvisa logiken, be

traktad såsom Vetandets ”formella organon,” till den menskliga filosofiens pro

pedevtik, samt å den andra icke omedelbart kunna betrakta det sköna, just

emedan det, såsom Herbart sjelf erkänner, saknar den förpligtelse för menni

skan, som den praktiska idéen innehåller, såsom lag och ändamål för den

menskliga fria verksamheten, d. v. s. icke liäiiföra detta begrepp till den prak

tiska filosofien, utan till den theoretiska. Till ett kort angifvande af olike

filosofiske ståndpunkters förhållande till frågan om möjligheten af praktisk

filosofi skola vi komma, sedan vi förut tagit i betraktande deras förhållande

till fordringarna med afseende på den theoretiskt filosofiska undersökningen.

Hvad åter beträffar den allmänne charakteren af den praktiska spekulationen,

såväl som de allmänna vilkoren för hennes möjlighet, så anse vi oss hafva

tillräckligt för vårt ändamål angifvit dem genom nu gjorda uppställande af den
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praktiska filosofien såsom en hufvuddel al' den filosofiska vetenskapen och

bestämmande af hennes förhållande till den theoretiska fllosofién.

Vid den allmäna betraktelse af @δ theoretiskt filosofiska undersökningen,

hvartill vi nu öfvergå, anse vi oss behöfva fästa oss endast vid metafysiken,

såsom i egentlig mening för öfriga filosofiska undersökningar grundläggande,

då hon just har väsendet sjelft såsom sådant till sitt egentliga föremål. Såväl

af metafysikens härmed antydda allmänna begrepp som af vår granskning af

Herbarts metafysik föranledas vi att vid angifvandet af vilkoren för niöjligheten

af den nietafysiske vetenskapen utgå både från kognoscitiv och objektiv sjut

punkt, eller såväl från frågan om de på den mensklige kunskapens och in

specie det menskliga tänkandets tiatnr beroende vilkoren för metafysikens möj

lighet som, från fordringarna med afseende på det varande i och för sig, för

att det skall kunna fattas såsom egentligt varande. Derjemte föranleder oss

nämnda granskning, sedan vi funnit den empiriske ståndpunkten vara af Her

bart vederlagd, att med afseende på vilkoren för metafysikens möjlighet med

hvarandra jemföra endast den realistiske och idealistiske ståndpnnkten inom

filosofien, under det vi naturligen taga utgångspunkterne för denna jemförelse

från desse ståndpunkters allmänne charakterer, sådane vi från vår föregående

framställning och granskning af Herbarts filosofi kunna känna desse.

Hvad beträffar de kognoscitiva vilkoren för metafysikens möjlighet, så äro

de tydligen, blott från en annan sida betraktade, desamma som förutsättningarna

för möjligheten att inom denne vetenskap använda den logiska methoden, såvidt,

såsom följer af det föregående, ingen annan vetenskaplig method är för men

niskan möjlig, eller såvidt menniskans vetenskaplige kunskap sträcker sig jemt

lika långt, som det s. k. logiska tänkandet. Hvad då beträffar detta tänkande,

så förutsätter det, enligt det föregående, å ena sidan de vetenskapliga bestäm

ningarnas inherens i det ifrågavarande föremålet för kunskapen, såvidt det

menskliga medvetandet endast på analysens väg kan först komma till de be

stämningar, som skola kunna i vetenskapen med hvarandra sainmanbimlas eller

synthetisoras, eller såvidt hvarken de särskilda bestämningarna i vetenskapen

eller deras sammanhang kunna produceras, vare sig af det menskliga med

vetandet eller af en första liestšiinning i vetenskapen. andra sidan måste vi,

såsom äfven följer af det föregående, grunda kunskapens vetenskapliga nöd

vändigliet på hans evidens, eller, fullständigare, då denna sjelf kan sägas bero
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på kunskapens logiska form, såväl derpå, att de s. k. logiske lagarne och

formerna icke äro något annat än det menskliga tänkandet sjelft i dess egen

domlighet såsom verksamt, som på ntöjligheteli för samma tänkande att i denna

sin egendomlighet genomtränga eller bestämma, hvad som skall kunna vara

en bestämning i den mensklige vetenskapen. Från kognoscitiv synpunkt måste

vi på grund häraf för metafysikens möjlighet förutsätta, i objektivt afseende,

att det varande i och för sig är en sammanhållande enhet eller princip för

bestämningar, och i psychologiskt, att det i denna dess konkretion skall af

det menskliga tänkandet kunna genomträngas till den grad af fullständighet,

som ligger i detta tänkandes natur såsom menskligt.

Vilja vi nu med afseende på nyssnämnda vilkor för metafysikens möjlighet

med hvarandra jemföra den realistiske och idealistiske ståndpunkten inom filo

sofien, så kunna vi visserligen genom det föregående anse oss hafva kommit

till omöjligheten för den Herbartske realismen af ett logiskt förfarande. Men

derjemte föranledas vi af vissa betraktelser hos Herbart sjelf att fråga, huruvida

icke för en annan form af realism ett sådant förfarande skulle vara möjligt.

Betraktade vi nemligen med Herbarts ögon den föregående realismen inom

nyare filosofien, eller den s. k. äldre skolan, mot hvars ontologi Herbarts

bestämmande af varat såsom absolut position närmast är riktadt, så synes det,

som skulle denna form af realism icke förete några egentliga svårigheter vid

fråga om den logiska methodens användning inom metafysiken. Huru än här

med förhåller sig, och huru onekligt det är, att den svage punkten i den

äldre metafysiken i ett visst afseende måste sägas vara just hennes distinktion

vid fråga om det varande mellan essentia och existentia, så kunna vi likväl,

enligt vår åsigt om den vetenskapliga methoden, hvarken instämma i Herbarts

klander mot den äldre skolan för hennes förutsättning af logiken såsom det

menskliga Vetandets enda formella organen, ej heller, just i följd liäraf, ome

delbart anklaga skolan för dogmatism, derföre att hon fattat varat såsom ett

”realt predikat” eller ansett tingen kunna genom ”ontologiska predikater” s) kän

nas. Tvärtom måste vi, under det vi i det följande få tillfälle att finna, huru

det förhåller sig med skolans dogmatism, närmast tillräkna henne dessa förut

sättningar såsom methodologiska förtjenster. Men om den äldre metafysiken

u se Afa. 1, ε. τ.
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också såväl med afseende på det menskliga tänkandet förutsatt de s. k. logiske

lagarne såsom dess enda och genom dess egen natur gifna methodologiska

verktyg, som också med afseende pådet varande fordrat, att det, sjelft full

ständigt bestämdt, skall kunna genom analys af erfarenheten af menniskan

kännas, så är dock lätt att inse, att hvarken hvad vi betecknat såsom de

psychologiska förutsättningarna, ej heller det af oss s. k. objektiva vilkoret för

möjligheten af ett logiskt filosoferande äro för denna metafysik förhanden. Det

sednarc anse vi oss lättast kunna visa i sanimanhang med betraktelsen af

den realistiska metafysiken från hvad vi ofvan betecknat såsom den objektive

synpunkten för angifvandet af vilkoren för metafysikens möjlighet. Hvad åter

beträffar de nyssnämnda psychologiska förutsättningarna för möjligheten af en

logiskt methodologisk ståndpunkt inom denne vetenskap, så är klart, att, likaså

väl som Herbart omöjliggör en logisk betraktelse, då han vid bestämmandet

af varat såsom tingets blotta position förlägger det varande sjelft. såsom ett

för oss obekant ting i sig i alla afseenden utom gränserna för den- menskliga

erfarenheten, så omöjliggöres en sådan betraktelse äfven för den äldre skolan,

i och med detsamma hon, oaktadt förutsättningen af det varande såsom gifvet

genom erfarenheten, likväl förlägger det utom det menskliga medvetandet. Det

gemensamma för Herbart och den äldre skolan vid fråga om det varande är

uppfattandet af detsamma såsom ett för medvetandet yttre. Men i sjelfva ver

ket är det icke först den närmare bestämningen af detta yttre såsom ett obe

kant ting i sig, eller såsom varande i alla afseenden utom erfarenheten, som

omöjliggör en logisk betraktelse deraf, utan redan just uppfattningen af det

samma såsom ett för medvetandet yttre. Klart är nemligen, att medvetandet,

för att analysera eller känna ett sådant, skulle gå utom sig sjelft, då med

afseende på medvetandet alldeles samma anmärkningar skulle ega giltighet, som

Herbart riktar mot begreppet kraft i granskningen af den s. k. yttreikausali

teten, hvarigenom han visat orimligheten af hvarje betraktelse af ett väsen,

enligt hvilken det skulle föryttra sig eller gå utom sig sjelft. M. a. o. innebär

det sagda, att den äldre skolan, om hon också med rätta och i öfverensstäiii

melse med förutsättningarna för en logisk ståndpunkt inom nietafysiken fordrat,

att det varande skall genom analys af erfarenheten kunna till sin qvalitet kän

nas, likväl icke så bestämt erfarenheten eller hela erfarenheten, att en analys

deraf är för menniskan möjlig, eller att hon genom bestämmandet af erfaren

ι.ωω. ΠΠ... Α.-..ωπ. Tom. n. _ κι
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heten eller en del deraf såsom varande i objektiv beniärkelse för menniskan

ett yttre omöjliggjort just den analys, som charakteriserar den logiska betrak

telsen. Blott från en annan sida visar sig omöjligheten för den äldre skolan

att på logisk väg lösa de filosofiska problemerna genom den nödvändighet att

i ett för medvetandet yttre söka kriteriet på den såsom objektiv fordrade kunska

pens vetenskapliga giltighet, med afseende hvarpå skolan blifvit af Hume kriticerad.

Då nu emellertid uppfattningen af det varande såsom för medvetandet

yttre gemensamt charakteriserar all realism, så kunna vi redan af det sagda,

hvad beträffar den kognoscitive synpunkten, sluta till omöjligheten af metafysik

icke allenast på Herbarts ståndpunkt af s. k. exakt realism, utan öfverhufvud

på den realistiske ståndpunkten. Blott för ett fullständigare bestämmande och

belysande af detta resultat göra vi i sammanhang med det sagda ännu några

anmärkningar. Omedelbart följer således deraf, att en positiv kunskap om det

varande är för den realistiska filosofien omöjlig. Men å andra sidan följer af

den logiska betraktelsens förut angifne charakter, att den vid logisk analys och

synthes bundna demonstrationen måste göra anspråk på att leda till en sådan

kunskap, i samma mon han skall vara objektiv. Vidare amnärka vi, att, om

i sjelfva begreppet erfarenhet ligger, att allt, som i något afseende är genom

erfarenheten gifvet, måste kunna af menniskan i något afseende kännas, så måste

ett bestämmande af erfarenheten, med hvilket antagandet af kunskap om något

genom erfarenheten gifvet i ingen mening låter förena sig, vara orimligt. M.

a. o. innebär detta, att bestämmandet af erfarenheten eller af något till erfa

renheten hörande såsom varande ett i objektiv bemärkelse för medvetandet

yttre är i sig en orimlighet, såvidt detta bestämmande i alla afseenden omöj

liggör antagandet af kunskap om erfarenheten, eller om en del deraf. Antin

gen är således det varande ett i objektiv bemärkelse yttre, men ·εἱἐ också ett

för oss 'obekant ting i sig, eller är det i något afseende genom erfarenheten

gifvet, men kan då hvarken vara ett yttre, ej heller i alla afseenden för men

niskans kunskap oåtkomligt. Hvad beträffar antagandet af det varande såsom

ett yttre i bemärkelsen af ett för oss obekant ting i sig, så kunde vi visser

ligen hafva redan från början emot Herbart åberopat Fichtes kritik af Kants

Ding an εὶοΙι8), genom hvilken detta antagande blifvit nppvisadt såsom full

ή Se vår föregående afhandling om Substansbegreppet hos Kant o. s. v., s. 49.
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komligen orimligt, så mycket mer som Herbart icke direkt riktat sig mot denna

kritik. Skälet åter för oss att icke gå sålunda tillväga har varit ett skyldigt

afseende på Herbarts eget förfarande att, oaktadt han synes anse samma kri

tik ovederlägglig, såvidt annars idealismen skall vara utifrån ovederlägglig θ),

likväl söka visa nöd 'ändiglieten af sainma antagande. Först sedan vi genom

granskningen af Herbarts metafysik funnit, att han icke kunnat uppvisa denna

nödvändighet, anse vi oss med full rätt kunna åberopa nämnda kritik hos

Fichte eller sluta till det. ifrågavarande antagandets orimlighet, då, såsom Fichte

visat, såväl all relation mellan medvetandet och detta obekanta ting i sig skulle

vara omöjlig, som också i alla fall detta ting i sjelfva verket reducera sig till

ett blott abstractum, som såsom sådant icke ligger utom inedvetandet.

Hvad beträffar förutsättningen med afseende på metafysikens objekt i och

för sig för möjligheten af ett logiskt förfarande i denne vetenskap, så samman

faller hon för oss med det vilkor för metafysikens möjlighet, hvartill vi komma

genom att utgå från hvad vi kallat den objektive synpunkten -för betrak

telsen af denna möjlighet, enär vi med afseende. på det varande, äfven betrak

tadt såsom det egentligt varande och verkliga, komma till fordran af fullständig

bestämdhet. Vid fråga om den realistiske ståndpunktens bedömande från

nämnde synpunkt, anse vi oss åter f. n., efter vår iitförliga granskning af

Herbarts metafysik, för att direkt stödja såväl uppfattningen af det egentligt

varande såsom fullständigt bestämdt eller såsom en sammanhållande enhet, för

att det skulle kunna fasthållas såsom sjelfstäildigt, som äfven påståendet om

denna uppfattnings oförenlighet med den realistiske ståndpunkten, endast behöfva

hänvisa till de betraktelser, hvarmed vi inledt vår föregående undersökning af

substansbegreppet hos Kant och hans efterföljare, enär vi genom dessa betrak

telser sökt visa såväl giltigheten af nämnda uppfattning som äfven omöjligheten

i allmänhet för en realistisk filosofi att komma ifrån uppfattningen af det varande

såsom en ursprunglig mångfald, d. v. s. just den allmänna uppfattning af den

väsendtliga verkligheten, hvarifrån Herbarts exakte realism utgått.

Öfvergå vi nu till frågan om inöjliglieten af en idealistisk nietafysik, så kunna

från inskränkt kognoscitiv synpunkt inga svårigheter derlör möta. Är enligt den

9) . . . . dieser @Με Βεειὶἰειυιιε (= Herbarts exakte realism) wird, geordnet wie er

da ist, . . . die unvenneidliche Beute des Idealismus. Dieser ist von aussen unwiderlegbar.

H. W. W. III, s. 35.
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adeqvate och konseqvente idealismen det menskliga medvetandet såsom med

vetande substanticlt och närmast den sammanhållande enheten i erfarenheten,

så kunna från erfarenhetens sida inga hinder möta för hennes genomträngande

af det menskliga tänkandet till den grad, som annars är förenlig med detta

tänkandes begrepp. Visserligen blir enligt en sådan uppfattning menniskan

med sin analyserande och synthetiserande verksamhet närmast hänvisad till sitt

eget medvetandes innehåll. Men då likväl detta medvetande just såsom med

vetande är substantielt, så kan hon således genom en indirekt analys af erfa

renheten, eller genom slut från ett på den direkta analysens väg funnet, komma

till den i sann och egentlig mening väsendtliga verkligheten. Frågan kan der

före, hvad beträffar' möjligheten af metafysik på idealistisk ståndpunkt, endast

blifva, dels om de af oss uppställda kognoscitiva vilkoren för metafysikeiis eller i

allmänhet en mensklig vetenskaps möjlighet äro riktiga, dels ommedvetandet låter

uppfatta sig såsom substantiel verklighet. Hvad beträffar den sednare af dessa

frågor, så är hon af ontologisk natur eller för öfver till den objektive synpunkten

för bedömandet af den idealistiska inetafysikeiis möjlighet. Hvad åter beträffar

den förra frågan, så anse vi oss genom det föregående såväl hafva visat nöd

vändigheten af ett jakande svar derpå, som äfven gjort det möjligt att inse den

rätta halten af de inkast mot vår uppfattning af ifrågavarande vilkor, som möj

ligen kunna anses orda genom vissa betraktelser hos Herbart, såsom förnäm

ligast att idealismen icke skulle kunna rätt bestämma skenet och särskildt icke

kunna erkänna erfarenhetens former såsom gifna, derföre att han icke kan gifva

objektiv betydelse åt den charakter af att vara ett för medvetandet yttre, som

utmärker det gifna såsom blott gifvet, eller icke kan inlägga en ursprunglig

positiv betydelse i sjelfve den charakteren hos något, att det är ett gifvet.

Då vi efter nu gjorda anmärkningar öfvergå till frågan, om det idealistiskt

fattade varat, eller medvetandet sjelft, kan tänkas såsom substantiel verklighet,

så kunna vi, då vi i närvarande undersökning icke åsyfia ett positivt vindice

rande af den idealistiska verldsåsigtens riktighet, icke annorlunda till besvarande

upptaga denna fråga, än genom att med ledning af idealismens allmänna begrepp

eller af de bestämningar med afseende på medvetandets begrepp, hvilka vi på

grund af i det föregående gjorda undersökningar eller genom betraktelse af den

idealistiska filosofie i nyare tiden, mot hvilken Harbart riktat sig, kunna fast

ställa, pröfva beskaffenheten af den kritik, för hvilken den idealistiske stånd
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punkten af honom göres till föremål. Syftemålet med denna kritik skall egent

ligen, såsom vi funnit, vara att låta idealismen falla för sina egna inre motsä

gelsefl). Men jemte Herbarts direkta försök att uppvisa sådana motsägelser

kunna vi tydligen till hans kritik af idealismen äfven räkna de anmärkningar,

som vi i det föregående funnit honom rikta mot försöket att undgå de i för

ändringens begrepp, eller - då, hvad som i detta fall gäller om förändringens

begrepp, tydligen med lika skäl kan ega betydelse med afseende på alla erfa

renhetsbegrepp _ i allmänhet de i dessa begrepp liggande motsägelserna

genom att referera dem blott till företeelsens verld, emedan ifrågavarande

anmärkningar rikta sig mot den idealistiska verldsförklaringen, i det de gå ut

på att visa omöjligheten af den idealistiska uppfattningen af företeelsen såsom

varande verkligheten sjelf, sådan hon är till för ett ofullkomligt förnimmande

väsen Ό. Om vi nu också, för att först vända oss till sistnämnda anmärk

ningar, icke kunna visa, att idealismen verkligen undgår att af dem träffas,

såvidt vi derigenom skulle drifvas till ett positivt och direkt vindicerande af den

idealistiska verldsåsigten, utan blott sättet, hvarpå de skulle kunna af idealismen

undgås, ifall detta annars är möjligt, så måste vi mot Herbart invända, att han

hvarken åt det ponerade till grund liggande väsendet, ej heller åt förhållandet

mellan detta och företeelsen gifvit betydelser, som med nödvändighet tillkomma

dem på den idealistiska verldsåskådningens ståndpunkt. För det första är på

denne ståndpunkt ingen nödvändighet för handen att fatta nämnda väsen såsom

varande qvalitativt enkelt, i hvilket fall Herbart visserligen skulle hafva rätt i

åsigten om en företeelse deraf såsom varande en ren orimlighet. Tvärtom

måste, såsom framgår af det föregående, om annars såväl de kognoscitiva som

objektiva förutsättningarna för den menskliga filosofiens möjlighet skola inom

den idealistiska åsigten förefinnas, detta väsen, just såsom den egentlige real

grunden, i sin enhet innehålla fullständig qvalitativ mångfald, liksom i denna

mångfald enhet. Men vidare följer just häraf, att Herbarts andra anmärkning

mot möjligheten att lösa motsatsen mellan väsendet och företeelsen, då han i

denne motsats ser ett analogon till motsatsen i begreppet af den s. k. yttre

kausaliteten mellan kraft och materia, hvilkas relation till hvarandra Herbart

1) H. W. W. III, s. 36: Όἰοεοι· (idealismen) ist von aussen unwiderlegbar. ΑΙΜ· εεἰ11ο

ἱτιι1εττι ΨἱἀοτεΡτϋοΙιο Μάιου Πω ΡΒΜειι.

α) Se Με!. 1, ε. 48.
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finner oförklarlig, icke heller utan vidare kan anses träffa den idealistiska filo

sofien. För det första är nemligen klart, att, under det den af Herbart gran

skade motsatsen mellan kraft och materia gör anspråk på att vara en artmot

sats, så uppfordras idealismen med den nyssnämnda uppfattningen af realgrunden

att uppvisa motsatsen mellan väsendet och företeelsen såsom i och för sig,

eller betraktad såsom verldsmotsats, varande blott graduel. Men deraf följer

då vidare och för det andra nödvändigheten för idealismen att uppvisa förhål

landet dem emellan såsom ensidigt, d. v. s. både att väsendet i och för sig

icke är grund eller öfverhufvud icke står i något förhållande till företeelsen, och

att den relation, hvari det, bestämdt såsom realgrund, till henne sättes, är

medelbar, d. v. s., enligt sakens egen natur, såsom torde framgå af föregående

bestämningar med afseende på Herbarts exakte realism i förhållande till idealismen,

att grunden till denna relation är att söka just i det ofullkomligt förnimmande

väsen, för hvilket väsendet företer sig.

Efter nu gjorda antydande af utvägen, som idealismen har att försöka, för

att undgå de af' Herbart med afseende på den idealistiska verldsförklaringen

anmärkta svårigheterna, hvilka, såvidt de beträffa bestämmandet af väsendet

såsom grund, utan att derigenom göra det sjelft relativt, af Herbarts egen

verldsförklaring icke kunnat undgås, öfvergå vi till ett kort skärskådande af

Herbarts direkta försök att gå idealismen på lifvet genom att uppvisa de i den

idealistiska uppfattningen af det varande liggande motsägelserna. De ”inre

motsägelsen” hvilka Herbart i denna argumentation skall blotta i den idealisti

ska verldsåsigten, och för hvilka hon ohjelpligen skall falla, äro, om vi med

ledning af det föregående sammanfatta dem, för det första den niotsägelse,

hvarmed det rena jagets eller sjelfmedvetandets begrepp, såsom innebärande

dualism mellan subjekt och objekt, skall vara behäftadt, och vidare samma mot

sägelser, som skola ligga i begreppen ting med flere egenskaper, eller i inhe

rensens begrepp, samt i liegrejijiet förändring, enär Herbart i dessa båda

begrepp finner generellare begrepp, under hvilka det af medvetandet låter sub

sumera sig. För att nu taga ifrågavarande kritik af idealismen i betraktande,

erinra vi, huru Herbart i den Fiehteska jagläran ser idealismens mest adeqvata

form. Hvad derföre beträffar den med afseende på det rena jagets begrepp af

Herbart gjorda anmärkningen om motsatsen mellan subjekt och objekt, så

skulle hon visserligen träffa detta begrepp, såvidt man med anledning af Fich
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:σε uppfattning at' identitetssatsen såsom uttryckande jagets sáttande af sig sjelft

låter den förklaringen af jaget såsom ett aktuelt förnimmande väsen, att det är'

medvetande om sig sjelft, göra anspråk på att vara det rena jagets egentliga

eller real-definition. Onekligen måste i sådant fall denna förklaring löpa ut i den

oändliga rad af förklaringar af ”jaget” och ”förnimmandet af sig” genom hvar

andra i), genom hvilken llerbart velat visa orimligheten af jagets uppställande

såsom filosofiens princip. Men deremot är lika onekligt, att uppfattandet af

nämnda förklaring af det rena abstrakta jaget såsom detta begrepps realdefini

tion strider mot uppfattandet af detsamma såsom enkelt, enär enligt denna

uppfattning sjelfva fordran af dess explicerande genom omdömet är i sig orim

lig. Att åter det rena jaget eller sjelfmedvetandet är ren enhet eller ett rent

enkelt begrepp, framgår såväl ur Fichtes uppvisande deraf såsom filosofiens

princip genom omöjligheteii att i abstraktion gå tillbaka utöfver detsamma, som

äfven just ur den ifrågavarande :irgtinieiitationeli hos Herbart genom oniöjlig

heten att kunna genom annat än en rent identisk sats uttrycka detsamma,

hvarföre vi mot Herbarts inotsättande af det rena jaget såsom objekt mot sig

sjelft såsom subjekt rikta samma anmärkning, som han sjelf riktar mot Hegel

med anledning af dennes uttydning af identitetssatsen, nemligen att ingenting

kan stå i relation till sig sjelft, eller att den fördubbling af jaget, som samma

motsättande innebär, icke är en fördubbling af ”föremålet,” utan en upprepning

(i det verksamma tänkandet) af ”tanken”

Vända vi oss nu till den från begreppet inherens utgående argmnentatio

nen mot idealismen, så är visserligen onekligt, att medvetandets begrepp låter

under detsamma subsumera sig, såvidt den allmänna betydelsen af inherensen,

eller af tinget med månge egenskaper, skall vara den af att vara princip för

bestämningar. Deremot kan ifrågasättas, huruvida medvetandets begrepp träffas

af den argumentation, hvarigenom Herbart velat visa omöjligheten af att med

afseende på tinget med månge egenskaper fasthålla nämnda betydelse. För att

nu med ledning af den af Herbart angripne historiskt gifne idealismen i kort

het tillse, huru härmed förhåller sig, så erinra vi för det första, huru Herbart

likasålitet visat det” obefogade i Kants af omöjligheteii att ur något för medve

tandet yttre förklara erfarenhetens former föranledda fordran att fatta dem såsom

η Se Afa. 1, 8. ω.
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ursprungligt innehåll i medvetandet sjelft, som han ådagalagt orättmätiglieten

af Fichtes af kritiken af det Kantska antagandet af Ding an sich föranledda

fordran att utsträcka medvetandets betydelse att vara princip för bestämningar

till giltighet med afseende på allt dess innehåll. Då nu hvarken Kant eller

Fichte löst de nämnda problemerna, så återstod visserligen efter dem att söka

så bestämma medvetandet, att det kunde såsom sammanhållaiide enhet fasthål

las. Den utväg, som Schelling och Hegel i detta afseende vidtogo, hafva vi

funnit i bestämmandet af medvetandet såsom organiskt eller systematiskt, då

Hegel fattade begreppet, d. v. s. medvetandet i dess aktualitet, såsom system,

och i enlighet dermed i bestämmandet af verksamheten eller rörelsen, som de

i likhet med Fichte betraktade såsom medvetandets form, såsom öfvergång från

niöjlighet till verklighet. Fråga vi nu efter beskaffenheten af denne utväg, så

måste han onekligen, hvad ankommer på det allmänna begreppet organism

eller system, som vi med Hegel låta från formel synpunkt vara detsamma,

vara egnad att föra till målet. Klart är nemligen för det första, att, om

också dessa begrepp låta subsumera sig under kategorien ting med flere

egenskaper i den allmänna betydelse, vi nyss låtit henne uttrycka, så kan

likväl intetdera af dem, såsom varande begreppet om ett helt, lnvars särskilda

momenter äro, hvad de äro, just genom en dem bestämmande enhet, ome

delbart medgifva den betydelse hos mångfalden af att vara det ursprungliga

i förhållande till enheten, hvarifrån Herbart utgår vid all sin argumentation mot

konkretionens begrepp, eller såväl när han vänder sig mot begreppet ting med

flere egenskaper såsom det konkretas allmänna uttryck, som när han låter

förmågan, vid fråga om uppfattandet af själen såsom förmåga, vara i och för

sig, och icke blott för ett abstraherande tänkande, såsom ett generale skild

från sina funktioner, eller i läran om särskilda förmögenheter hos själen ser

blott en skildring af ett bellum omnium contra omnes, eller slutligen när han

i organismens begrepp finner en oöfvervinnelig dualism mellan lifvet och ämnet.

Ty är mångfalden till sjelfva arten af sitt vara gifven genom enheten, så är

enheten för mångfalden icke yttre, utan inre. Men för det första kan enheten

då icke vara sekundär i förhållande till mångfalden, utan måste vara lika ur

sprunglig för det hela som denna. Vidare och i följd häraf kan enheten, om

hon också genom en abstraktion låter skilja sig från mångfalden, likväl icke i och

för sig vara skild derifrån, såsom enligt Herbart förhållandet skall vara med lifvet



τ. πιο.

vid fråga om organismen, enär hon i sådant fall skulle vara yttre i förhållande

till mångfalden eller blott ett visst moment jemte andra, d. v. s. det ursprung

liga vara icke enhet, utan mångfald. M. a. o. innebär det sist sagda, att den

inre och ursprungliga enheten, som sammanhåller mångfalden, inåste, i och

för sig betraktad, vara det hela, och således momenternas bestämdhet till

sjelfva arten af sitt vara genom enheten vara detsamma som deras bestämdhet

af och genom det liela. Men är enheten inre och ursprunglig för momenterna

och såsom sådan det liela, som bestämmer dem, så kunna de icke vara för

hvarandra yttre eller utesluta livarandra, eller kunna de icke utgöra en

verklig mångfald, utan måste_i sin mångfald sammanfalla till enhet. Hvad

derföre, for att specielt med seende på Herbarts argumentation mot begrep

pet ting med Πειτε· egenskaper ttrycka det sagda, beträffar begreppen organism

och system, så gifva dessa begrepp ingen omedelbar anledning »att tänka

momenterna hvarken såsom disparata eller såsom motsatta, eller m. a. o., likaså

litet som Herbart gjort antagandet af organismenš eller systemets ursprungliga

vara, eller af dessa begrepps betydelse med afseende på det varande, för filo

sofien öfverllödigt genom att ur det oorganiska och till sin form osystematiska

förklara, hvad som, såsom faktiskt förefunnet, betraktas såsom organiskt och

systematiskt, likaså litet har han genom sin kritik af begreppet ting med

månge egenskaper omedelbart träffat organismens' eller systemets begrepp.

Liksom det derföre, för att mot Herbart fasthålla dessa begrepps positiva be

tydelse, blott erfordras att uppvisa ett varande, med afseende på hvilket de

kunna ega giltighet, så är också klart, att, om medvetandet kan fattas såsom

organiskt eller systematiskt, så träffas det icke af nyssnämnda kritik. För att

nu i detta afseende vädja till förutnämnda historiskt gifne idealism, eller egent

ligast till Hegel, som enligt det föregående i frågan måste anses ega första

ordet, så hafva vi visserligen i det föregående måst erkänna Hegels oförmåga

att lösa den motsats mellan form och innehåll vid fråga om medvetandet, som

han enligt sitt historiska' sammanhang just liadc att lösa, samt såvida äfven

omöjligheteii för honom att fasthålla medvetandet såsom system eller atti med

Vetandets begrepp fasthålla systemets. Men likväl fäster sig genom det Hegel

ska uppvisandet af begreppet, eller det aktuella medvetandet, såsom ett helt,

hvars momenter äro med det hela likartade, vid medvetandets liegrepj) ett

anspråk på systematiskhet, hvars orättmätighet likasålitet kan anses bevisad

Lunds Univ. Ãrsskrift. Tom. II. Η



Ι. 406.

genom Hegels oförmåga att visa sanima anspråks rättmätighet, sedan han 'utan

allt bevis identifierat medvetande och rörelse, som, enligt det nyss sagda, genom

den Herbartska analysen och förklaringen af erfarenheten. På grund deraf.

kunna vi äfven-anse det ifrågavarande problemet om medvetandet qvarstå efter

Hegel och såvida äfven påstå oss hafva, hvad beträffar den ifrågavarande argu

mentationen hos Herbart, vunnit vårt syfte, eller i begreppet uppvisat en enhet,

hvars anspråk att vara princip för bestämningar Herbart icke kunnat jäfva, eller

i begreppets bestämningar en mångfald af identiska och sålunda annorlunda

beskaffad, än den Herbart omedelbart funnit vid fråga om sensationerna, eller

åtminstone med afseende på hvilken Herbart sjelf icke bevisat den omedelbara

giltigheten af kategorierna disparathet och motsats.

Hvad' slutligen beträffar det sista af Herbarts förutnänilida inkast mot den

idealistiska filosofien, att hon är identisk med det absoluta blifvats ståndpunkt ή,

αι inskränka vi oss för det'första till den anmärkningen, att, huru stor anled

ning Herbart än af den Fichteska eller den Fichte-Schelling-Hegelska idealismen

kunde erhålla till samma inkast, likväl Herbart @εκ likaså litet bevisat dess

riktighet, som den nämnda idealismen bevisat riktigheten af den identitet nlellan

medvetande och rörelse, livarifríln han i enlighet med Locke's åsigt om kun

skapen såsom ett uppkommet, utan pröfning af denna åsigts riktighet, utgått,

eller hvartill han konseqvent drifvits. Vidare erinra vi om den begreppets

oföränderlighet, hvarpå vi förut fäst uppmärksamheten, för att antyda, att ut

vägen att undgå Herbarts ifrågavarande inkast är för idealismen densamma som

den att undgå den från begreppet inherens utgående argumentationen. Vi

afsluta betraktelsen af Herbarts granskning af idealismen med den af samma

betraktelse motiverade anmärkningen, att denna granskning i allmänhet måste

erkännas vara historiskt berättigad, eller träffa den historiskt gifna form af

idealism, emot hvilken Herbart uppträdt, under det vi likväl derjemtc anse oss

hafva visat, att Herbart såväl icke fullkomligt förstått denne idealism, som ock

gjort sig skyldig till samma fel, som de tänkare, hvilka han angripit, iiemligen

att utan på vetenskaplig analys grundad undersökning öfverflytta på medvetan

'j Jfr H. W. W. I, s. 214: . . . der Idealismus das absolute Werden in sich schliesst,

und rückwärts dieses . . . nur den Idealismus übrig lässt. - Jfr auf. st. s. 216: Das ab

solute Werden und der Idealismus stehen und fallen demnach Ειπε mit dem πιάσω; und

die Widerlegung eines jeden von beiden “Μι Μιὰ: ειιεΙοιοιι.
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dets begrepp såsom sådant charakterer, som omedelbart kunna antagas tillkomma

blott det psychologiska medvetandet.

Efter nu gjorda betraktelse af rcalismen och idealismenur theoretisk syn

punkt, anse vi oss, hvad beträffar frågan om desse filosofiske ståndpunkters

förhållande till frågan om möjligheten af praktisk filosofi, kunna inskränka oss

till den anrnärkningen såsom konklusion af denna betraktelse, att, under det

den realistiska filosofien genom omöjligheten af 'ett blott medelbart .refererande

af verlden till viisendet och af en teleologisk uppfattning af verldssammanhan

get icke kan vindicera den menskliga viljans frihet eller en konstant skilnad

mellan godt och ondt, så kunna vi icke ur idealismens allmänna begrepp, sådant

det nr nämnda betraktelse framträder, omedelbart sluta till frånvaron inom

denna åsigt af dessa vilkor för möjligheten af en praktisk spekulation.

Vända vi oss nu efter betraktelsen af den filosofiska betydelsen, så myc

ket vi i iiärvarainle undersökning kunna bestämma denna, af de tvenne huf

vudformer af filosofi, hvilkas jemförande med hvarandra Herbarts egen stånd

punkt af "exakt realism närmast föranleder, mera specielt till frågan om betydelsen

af den Herbartska filosofien med afseende på hennes historiska sammanhang,

så måste vi, hvad beträffar den af Herbart åsyltade filosofiska reformen, såsom

välgrundadt betrakta det allmänna omdömet, att denna, såvidt hon var riktad

mot den från Kant utgångna idealistiska filosofien, i stället för att vara en

reform, innebär en regress till en inom filosofien öfvervunnen ståndpunkt.

Visserligen måste vi med Herbart betrakta Kant såsom den positive utgångs

punkten för en ny period af nyare filosofiens historia. Visserligen kunna vi

äfven i likhet med Herbart anse den äldre metafysiken i visst afseende träffad

af Kants kritik af det ontologiska beviset för Guds existens. Men deremot

niåste vi, såsom följer af det föregående, finna det epochgöratide i den Kant

ska undersökningen i Kants fordran att fatta medvetandet såsom princip för

bestämningar, eller anse .βετ egentligen kritiska i denna undersökning ligga i

den analys af det gifna och deraf föranledda kunskapstheoretiska undersökningar,

hvarigenom Kant kommit till nämnda fordran och emot den föregående empi

rismen och rcalismen uppvisat henne såsom berättigad. Under det vi på grund

af det föregående måste finna hufvudbristen vid fråga om den äldre metafysi

kens distinktion med afseende på det varande mellan essentia och existentia,

icke i den fordran på fullständig bestämdhet, som deri uttalar sig, utan i den

Μ'
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yttre och realistiska uppfattningen af existensen, måste vi anse denna brist kunna

afhjelpas, icke genom varats uppfattande såsom absolut position i Herbarts ine

ning, eller genom det varandes bestämmande såsom ett för oss obekant Ding

an sich, utan närmast genom att uppvisa sjelfve motsatsen inellan de båda

momenterna i det äldre substansbegreppet såsom psychologisk i st. f. ontolo

gisk, eller såsom identisk med motsatsen mellan det allmänna och enskilda i

det menskliga medvetandet. Hvad åter beträffar antagandet af ett obekant

Ding an sich, kunna vi så långt ifrån deri se kriticismens grundfäste, att vi

fastmer, i enlighet med hvad Fichte visat vid fråga om Kant, måste betrakta

det såsom en från Kant till Herbart öfvergången qvarlefva af den för-Kantske

dogmatismen. Men utom all annan skilnad mellan Kant och Herbart, då de

båda göra detta antagande, förenar sig derjemte med detsamma hos Herbart

en bestämd regress till nämnde dogmatism i det bestämmande af de kunskaps

, theoretiska undersökningarna såsom varande metafysiska i st. f. psychologiska,

hvari Kant uppvisat den äldre skolans dogmatiska hufvudsynd, under det Her

barts methodologiska förtjenst framför denna skola hufvudsakligen blott kan

sägas vara, att han genom sin synthetiska method mera medvetet uttalar den

omöjlighet af ett logiskt filosoferande på realistisk ståndpunkt, hvarom den

äldre skolans formalism omedvetet och oafsigtligt här vittnesbörd.

Hvad beträffar den Herbartska filosofiens förhållande till den från Kant

utgångne idealismen, så måste vi erkänna den förtjenst, som Herbart emot

denne idealism inlagt såväl, i ontologiskt afseende, genom yrkandet af en ratio

nel uppfattning af det varande, som, i formelt och methodologiskt, genom pro

testen mot förblandning af kunskaps- och real-grund, om vi också icke kunna

öfverensstämma med Herbart i åsigten om anledningen till detta fel, hvarom

mera straxt nedan. Deremot har Herbart utan tillräcklig grund identifierat

idealism och empirism, samt derföre dels, under det det varande sjelft såsom

sådant skulle rationelt fattas, uppfattat medvetandet öfverhufvud på samma

empiriska sätt, som den ifrågavarande idealismen, ιΜἔ icke haft tillräckligt öppet

öga för idealismens fortsteg utöfver Fichtes ståndpunkt i den Schelliiig-Hegel

ska undersökningen, eller för det i förhållande till hvad Herbart på vetenskaplig

väg presterat ojemförligt högre innehåll i begreppen organism och teleologisk '

kausalitet, som vi på grund af nyss föregående betraktelser måste anse vara

af denna undersökning, i samma mon som hon varit idealistisk, åt filosoficn
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vindiceradt. Men liksom Herbart i det väsendtliga gjort sig skyldig till samma

fel, som den realism, som han ville emot idealismen kritiskt befästa, så har

han i utgångspunkten för sitt filosoferande i det allmänna begått samma fel

mot sann vetenskaplighet, som den ifrågavarande af honom angripne idealismen,

och derföre i utförandet af' sin filosofi äfven väsendtligen råkat ut för dennes

svårigheter, om också detta fel kan hafva en olika anledning inom nämnde

idealism och inom den Herbartske realismen. Sjelfva felet, som vi här mena,

finna vi i afvikelsen från den logiska methoden i filosoferandet. Fråga vi efter

den närmaste historiske utgångspunkten för denna för de båda från Kant

utgångna riktningarna gemensamma förseelse mot sann vetenskaplighet, så finna

vi honom i den förtitsättning med afseende på filosofiens uppgift, som uttalar

sig i Kants frågaom möjligheten af aprioriska synthetíska omdömen, att upp

visa ett nödvändigt sammanhang mellan sådana, som genom sina egna begrepp

äro för hvarandra främmande. För Herbart var denna förutsättning oskiljaktig

från hans realistiska uppfattning af sjelfva det varande. För den andra från

Kant utgångna filosoficn berodde hon närmast på uppfattningen af medvetandet

såsom verksamt, hvilket, i betraktande deraf att verksamhet äfven såsom utveck

ling förutsätter brist på harmoni eller sammanhang hos det verksamma eller

sig utvecklande väsendet, tydligast torde visa sig hos Hegel, enär den betrak

telse af begreppet, som föranledde honom att fatta det såsom till sin natur syste

matiskt, icke kunde gifva en omedelbar anledning till ifrågavarande förutsättning.

Inom båda riktningarna kan denna förutsättning visserligen från en annan sida

äfven sägas hafva berott på en ofullständig och oriktig analys af det gifna,

men under det hon för Herbart var oundviklig på grund af det nyss sagda,

eller på grund af den uppfattning af det varande, hvartill han genom sin vid

realistiska förutsättningar bundna betraktelse af det gifna fördes, så kan hon åter

på grund al' de resultater, till hvilka vi i det föregående kommit, icke anses med

nödvändighet betingad, utan fastmera niöjlig att undvika, vid en från idealistisk

synpunkt utgående analys af erfarenheten. Om vidare Herbart ytterst i det

sätt, hvarpå han fördes till det ifrågavarande felet, hade anledningen till sitt

yrkande gentemot den andra riktningen af en flerhet principer för vetenskapen,

så är anledningen till den mot denna riktning med rätta aninärkui förbland

ningen af kunskaps- och realgrund icke att söka i fordran af en enda (s. k.

logisk) princip för filosoficn i medvetandets begrepp, utan just äfven »i sättet,
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hvarpå nämnda riktning kom till öfirergifvaiidet af den logiska inethodeii, då, i

följd af rörelsens objektivitet, det första i vetenskapen måste vara utgångspunk

ten för rörelsen. Och om ändtligen Herbart kan i förhållande till den andra

riktningen i samma mon lättare ursäktas för det ifrågavarande felet, som det

för honom i förhållande till hans ståndpunkt. i det hela var mera oundvikligt,

så är dock just denne allmänne ståndpunkt mindre vetenskapligt liefbgad, såsom

heting-ad genom en mera bristfällig aualjs af det gifna än den andra idealisti

ska filosofien. Hufvudsvårigheten under utförandet af den filosofiska förklarin

gen. konkretioiiens begrepp, öfvergången från det såsom väsendtlig verklighet

antagna till det ändliga, eller huru nian vill kalla denne den synthetiska meta

fysikens gordiske knut, har einellertid, såsom vi funnit, för båda riktningarna

varit densamma. Äfven de inethodoliigiska verktyg, som blifvit använda för

att afhugga denne knut, under det nian menat sig upplösa honom, äro hvar

andra väsendtligen lika. Visserligen är den Herbartska filosofien, då hon icke

kunde göra användning af organismens eller systemets begrepp, med afseende

på bristen på filosofiska resurser närmast jemförlig med den Fichteska och i

resultatet icke på annat sätt kommen utöfver Hegels ståndpunkt inom varats

sfer än möjligen genom den insigt, att en relativ bestämning icke är absolut,

som uttalar sig i Herbarts fordran, att de reala väsendena icke skola anses

sjelfva såsom sådana vara negativa derföre, att det ena icke är det andra.

Visserligen påminner också Herbarts tillfälliga uppfattningssätt närmast om del

barheten i jagets tredje synthetiska handling hos Fichte. Men likväl är för

vandtskapen iiiellaii begreppet af det verkliga skeendet såsom ett bestående

mot en negation och Schellings band eller Hegels synthesis såsom iiegatioiiens

negatioii omisskännelig, livarjeinte kan erinras om den roll i methodologiskt

afseende, som inotsägelsens begrepp hos Hegel och Herbart gemensamt spelar.

Med afseende på de methodologiska konseqvenserna af det gemensamma feleti

utgångspunkten kan Herbart derjemte närmast jemföras med Hegel såsom

varande slutpnnkten för den andra riktningen. Visserligen skall mellan Her

bart och denna riktning i methodologiskt afseende den väsendtliga skilnad ega

rum, att den methodologiska rörelsen är enligt den förre blott en rörelse inom

det reflekterande medvetandet, under det hon för den ifrågavarande idealismen

har objektiv betydelse. Men nödvändig som likväl just den ifrågavarande be

stämda niethodeii för Herbart är, och Oförklarlig som hon är ur psychologiska
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grunder, blir hon blott en ny form af konstruktion eller produktion, d. v. s.

egentligen, tilltvingar hon sig, med eller mot filosofens begifvandc den plats,

som den Hegelska filosoficn medgaf den s. k. dialektiska rörelsen, då hon

i denna erkände det absoluta. Med all den förtjenst om vetenskapen, som

Herbart såväl som Hegel genom fördran af ett strängt methodiskt förfarande

inlagt, stå de likväl derföre, båda representerande höjdpunkten inom hvar sin

från Kant utgångna riktning af ett synthetiskt filosoferande, genom en sådan

tvungen eller frivillig apotheosering af den vetenskapliga' methoden, såsom

varnande exempel för uppställandet af en annan formel norm för den mensklige

vetenskapen jemte eller i stället för de s. k. logiske lagarne.

Med ledning såväl af dessa bestämningar med afseende på den Herbart

ska filosofien i hennes historiska sammanhang som af de betraktelser, af' hvilka

'de närmast framgå såsom konklusioner, kunna vi, såsom redan blifvit anmärkt,

fullständigare utföra förut gjorda anmärkningar med afseende på Herbarts för

hållande till de af honom den inetafysiska forskningen ställda fordringarna

att rätt bestämma varat och skenet, eller, närmast, komma till en fullständigare

charakteristik af den Herbartska analysen af erfarenheten, hvarigenom äfven hans

uppfattning af det varande medelbarligen blir bestämd, såsom varande såväl

uttryckt i som beroende af denna analys. För det första kan sålunda det

förut med afseende på Herbarts fixerande af skenet aninärkta felet, att han

gifvit positiv betydelse åt det gifna såsom sådant, äfven, då Herbart härigenom

vill rikta sig icke allenast mot skepticismen, utan också mot idealismen, sägas

bestå deri, att han gifvit objektiv betydelse åt den charakter af att vara ett

för medvetandet yttre, som ligger deri, att något är gifvet, eller att han af de

båda synpunkter, hvarifrån det gifna kan betraktas och vidare analyseras, den

objektive och den kognoscitiveå), gifvit den primära betydelsen åt den förre.

Vidare kunna vi af nyss gjorda betraktelser äfven sluta till en felaktighet vid

Herbarts analys af' det gifna, då han icke åt 'erfarenhetens former såsom sådana,

eller betraktade såsom former 'af sammanhang, gifvit positiv betydelse, eller icke

fattat sammanhanget i verlden såsom ett sådant moment i lienne, hvarpå ett

positivt slut med afseende på det varande kan grundas, d. v. s., för att äfven

från en annan sida uttrycka denna aninärkning, då han icke insett, att begrep

η se Afa. 1, ε. 128.
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pen förmåga och organism, såsom innebärande systematiskhet, icke omedelbart

kunna anses vara på ett adeqvat sätt uttryckta genom kategorien ting med

flere egenskaper i den speciella betydelse, hvari Herbart kriticerar detta begrepp,

utan närmast uppfordra till en undersökning, för att såväl med afseende på

dem möjliggöra fasthållandet af systemets begrepp, som äfven i och med det

samma under detta begrepp kunna, åtminstone såsom en lägsta grad, subsu

mera, hvad Herbart menat med tinget med flere egenskaper. Slutligen kunna

vi sammanfatta båda våra härmed @τα Herbarts uppfattning af det gifna gjorda

anmärkningar i en enda, som vi derföre rikta mot honom såsom en kardinal

anmärkning, nemligen att vid analysen af erfarenheten icke hafva haft ögat

tillräckligt öppet för den inre, anliga sidan deraf. På grund af det föregående

måste vi nemligen anse såväl tillerkännandet af positiv betydelse åt det yttre

såsom gifvet som förnekandet af en sådan betydelse i begreppet konkretion '

eller, bestämdare, i begreppet organiskt eller systematiskt sammanhang bero på

en bristande analys af den inre erfarenheten, enär vi enligt föregående betraktel

ser måste antaga, såväl att, om något egentligen positivt är för menniskan

gifvet, hon finner detta endast i sin andliga natur, som ock att det organiska

eller systematiska sammanhanget icke allenast eger egentlig betydelse endast med

afseende på det andliga, utan äfven, fattadt såsom andligt sammanhang, kan

såsom ett positivt fasthållas. Vi anse oss visserligen efter vår föregående

hänvisning till Herbarts logik och efter de betraktelser, som nu närmast för

anleda denna anmärkning, icke behöfva närmare bestämma henne. Endast för

att icke synas hafva lemnat någon väsendtligare i det föregående uppkastad

fråga obesvarad, uttrycka vi nämnda hufvudamnärkning specielt med afseende

på Herbarts psychologiske ståndpunkt såsom en anmärkning såväl mot hans

upphäfvande af läran om förmögenheter hos själen, som mot hans användning af

mathematisk kalkyl såsom den adeqvata formen för den specielt psycliologiska

betraktelsen, enär nämnda upphäfvande, såsom vi funnit, likasålitet framgår ur

Herbarts kritik af begreppet förmåga såsom ett species af det under kategorien

ting med flere egenskaper af Herbart kriticerade begreppet, som själen, lättad

såsom till sin sanna (jvalitet varande andlig, kan vara tillgänglig för qvantitativ'

bestämdhet.

Under det våra sist gjorda anmärkningar å ena sidan kunna egna sig till

ett fullständigare belysande af redan förut gjorda bestämningar med afseende
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på-charakteren af den Herbartska verldsåskådiiingett, så bana de å den andra

äfven väg för ett fullständigare motiverande af det allmänna svar på frågan,

hvad mål den filosofiska forskningen för närvarande har att för sig uppställa,

hvilket vi förberedt eller inclusive gifvit i samma betraktelser, genom hvilka vi

kommit till nämnda anmärkningar. Vi behöfva för sådant ändamål ännu blott

med ledning af samma amnärkningar söka besvara det spörsmål angående för

hållandet mellan Herbarts allmänna nietafysik och filosofiska religionslära, som

betraktelsen af hans filosofiska system i det föregående framkallat. Väl kunna vi

då, sedan vi sett, huru Herbarts analys af det gifna icke åt den inre erfaren

heten gifvit den rätt, som henne tillkommer, icke finna något förunderligt i den

Herbartska filosofiens oförmåga att tillegna sig det religiösa niedvetandets dju

pare andliga innehåll. Men deremot föranledas vi af samma förhållande att

sluta till tillvaron af ett rent tlieoretiskt behof, som, otillfredsstäldt i den veten

skaplige delen af Herbarts melafysik, tvingas att söka sin tillfredsställelse i den

mystik, hvarmed denna filosofi ändar, d. v. s., om vi derjemte taga i betrak

tande den universelle charakteren af det religiösa intresset, såsom omfattande

alla rent menskliga intressen, så föranledas vi att sluta såväl till det religiösa

intressets rätt att taga i sin tjenst äfven den mensklige vetenskapen, som till

dennes befogenhet och förpligtelse att söka göra sig till detsammas vårdare.

Att fatta denna uppgift så, som den Herbartska filosofien gjort, då hon, under

erkännande af det berättigade i detta intresse såsom sådant, söker endast på

negativ väg främja detsamma, genom att från hvarandra helt och hållet söndra

vetenskapens och religionens gebit, såsom vore de för hvarandra fullkomligt

neutrala, och att så fatta samma uppgift, som skulle vetenskapen vara det

högre, hvarunder menniskans andliga intresse, betraktadt från hvilken annan

synpunkt som helst, hade att subordinera, måste derföre också anses, det

ena såväl som det andra, innebära ett missförstående al' nämnda uppgift.

Måste enligt det föregående menniskans väsen på ett andligt och organiskt sätt

uppfattas, så kunna de båda ifrågavarande gebiten, i och för sig betraktade,

likasålitet vara för hvarandra neutrala som stå i fiendtligt förhållande till hvar

andra. Men klart är då också, såväl att den religiöse synpunkten genom sin

universalitet måste vara den högste, hvarifrån menniskans andliga intressen

låta betrakta sig, som att en filosofi, som icke kan så fatta denne synpunkt,

eller också som icke kan positivt verka för religionen, just i förfelandet af denna

Lunds Univ. masken. Tom. n. 1:»
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sin högsta mission likaså mycket måste anses bära ett frö till upplösning som

i andra brister i vetenskapligt afseende, till hvilka hon derjemte kan göra sig

skyldig, äfven om hon i vissa förhandenvarande yttre omständigheter kan finna

vilkoret för ett temporärt erkännande.

I bestämmandet af menniskans filosofiska verksamhet såsom religiös

finna vi nu ett nytt vetenskapligt motiv att hänvisa den filosofiska forsk

ningen till samme väg, som vi i sammanhang med granskningen al' Her

barts exakte realism velat för henne öppna genom betraktelsen af den veten

skapliga betydelsen af de båda hufvudformer af filosofi, hvarunder den nyare

filosofiska forskningen från Kant utvecklat sig, och genom vårt deraf föranledda

bestämmande af den Herbartska filosofien såsom i förhållande till den andra

från Kant utgångna riktningen innebärande en regress. Eller, m. a. o., om vi

redan i betraktande af filosofiens utveckling i dess närvarande historiskt gifna

beskaffenhet, äfvensom genom betraktelsen af den filosoliske vetenskapen ur

formelt vetenskaplig samt inskränkt nietalysisk och praktisk synpunkt måste

bestämnia denne väg såsom idealistisk, så föranledas vi så mycket mer dertill

genom att låta filosofien se sitt högsta :nål i ett positivt befrämjande af det

religiösa intresset, då vi likasålitet som Herbart kunna förneka den rent per

sonlige och theistiske charakteren al' detta intresse. Om vi genom att utgå

från motsatsen mellan realism och idealism måste på grund af föregående be

traktelser, låta den ilärvaralide filosofiska forskningen direktanknyta vid den

från Kants kunskapstheoretiska tindersökniligar utgångne historiskt gifne idea

lismen, så vilja vi likväl icke genom det sist sagda hafva tillerkänt denne idea

lism förmågan att i sin historiskt gifna form tillfredsställa menniskans veten

skapliga behof, när de betraktas ur nu angifne högste synpunkt, eller såsom

äfven varande religiösa. Men klart är, att, om den filosofiska forskningen,

betraktad ur denne högste synpunkt, måste se sitt högsta mål i uppvisandet

af personlighetens absoluta betydelse, eller af den sanna verkligheten såsom en

personlig verklighet, samt endast genom verksamheten för eller uppnåendet af

detta mål kan vara i fullständig besittning af de inre vilkoren för att vinna

erkännande, så kan denna forskning endast vara idealistisk. Ett iiärmare bedö

mande af nyssnämnda idealistiska riktning inom nyare filosofien ur religiös

synpunkt anse vi ligga utom vår närvarande uppgift. Så mycket torde dock

med afseende på denna böra erinras, att - då personen är såsom sådan sjelf
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medvetande eller jag, men icke såsom rent eller abstrakt, utan såsom ursprung

ligen konkret, d. v. s., i enlighet med det föregående, såsom ursprungligen

organiskt och systematisk bestämdt - hvad vi förut betecknat såsom förtsteg

inom denna riktning, också innebär ett närmande till nyss angifna mål för den

filosofiska forskningen. Men i och med detsamma blifva då också bristerna i

denne idealism å sin sida hinder för uppnåendet af detta mål. Hvad Herbart

kan sägas hafva gjort, för att föra filosofien fram åt detsamma, har han icke

uträttat genom sin realism, hvilken vi funnit konseqvent föra tillbaka till ren

atomism, d. v. s., ur theologisk synpunkt, till atheism, utan genom sin ratio

nalism, då man bortser från det deri obevisade, dess negative och formelle

charakter, enär vi måste anse den Herbartska filosofien just genom det befo

gade i hennes rationalism vara egnad att korrigera den andra idealistiska rikt

ningen. Hvad nemligen beträffar dennas brister, hafva vi icke erhållit någon

direkt anledning att anse dem bero på annat än en till sin riktighet obevisad

empirism vid bestämmandet af medvetandets begrepp, eller i öfverförandet på

detta begrepp såsom sådant af bestämningar, som omedelbart kunna antagas

ega giltighet »endast med afseende på det empiriskt gifna medvetandet, nem

ligen motsatsen vid fråga om detta mellan allmänt och enskildt samt dess

dermed sammanhängande form af' verksamhet eller utveckling. Liksom vi af

andra vetenskapliga grunder enligt det föregående måste 'anse den Herbartska

undersökningen genom sin rationalism hafva tillskyndat den filosofiska forsk

ningen en positiv vinst, så måste vi sålunda tillerkänna henne en sådan bety

delse, äfven när det högsta målet för denna forskning sättes i uppvisandet af

personlighetens absoluta verklighet. För att med afseende på det förhållande

af att ömsesidigt korrigera och komplettera hvarandra, som i enlighet med det

föregående kan sägas ega rum mellan Herbart och den andra från Kant utgångna

riktningen, angifva charakteren af den filosofiska fbrskniiig, som skulle kunna

hoppas nå detta mål, beteckna vi henne såsom rationelt idealistisk. Men i och

med detsamma hafva vi då äfven betecknat oharakteren af den filosofiska forskning,

som enligt vår mening måste framgå ur den kritiska betraktelsen af den histo

riskt gifna filosofien i hennes nuvarande högsta utvecklingsstadier. Och då vi

genom angifvandet af -ett högsta mål för denna forskning äfven kommit till det

högsta och allmännaste uttrycket för filosofiens närvarande problem, så anse vi

oss härmed äfven hafva nått slutet af närvarande undersökning. Den närmare
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anvisning på sättet för lösningen af detta problem, äfvensom det närmare be

stämmande af sjelfva problemet, som kunna vara förenliga med denna under

sökning i förhållande till ltennes hufvudsyfte, anse vi oss hafva inclusive gifvit

i det föregående genom samma betraktelser, genom hvilka vi ur formelt veten

skaplig samt inskränkt metafysisk och praktisk synpunkt sökt grunda proble

mets uppställande. Under det vi sålunda i fbrmelt vetenskapligt afseende endast

åt logiken kunna tillerkäniia normativ betydelse, så kunna vi enligt det före

gående från propedevtiskt filosofisk synpunkt bestämma uppgiften för den filo

sofiska forskningen såsom ett utförande af de psychologiskt kunskapstheoretiska

undersökningarna till den punkt, der de öfvergå i ontologiska eller metafysiska

genom att leda till fordran af det kunskapsegatide medvetandets uppfattande

såsom ett varande. Under det den metafysiska undersökningen i enlighet der

med i allmänhet har att åt medvetandet d. v. s., enligt det tiyss sagda, åt per

sonligheteti söka vindicera sann verklighet, måste den praktiska undersöknin

gens allmänna uppgift blifva att i denna verklighet söka den konstante lag och

det konstanta ändamål för menniskans fria verksamhet, som för en empirisk

och realistisk betraktelse icke stå till att finna. Ett nämnare utförande af dessa

bestämningar ligger utom planen för vår undersökning.

Meningen störande tryckfel:

Sid. 4 rad. 16 står: åtskiljandet lås: åtskilsgåendet

., 10 ,, 23 ,, den ,, dem

,, 14 ,, 32 ,, nimmt ,, nimmt man

,, 21 ,, 29 ,, Men ,, Men i

n n Η 34 :τ Μπι _ H hon

,, 23 ,, 21 ,, med hvilket hvardera förut var sam- ,, med hvilka de förut voro samman

manfnttad fattade

,,_ Μ) ,, 12 o. 13 står: att den logiska uppfattningen ,, att, enligt den logiska uppfattningen,

af en relation en relation

,, 88 ,, 24 står: i båda. afseendena ,, i båda fallen i visst afseende



De particula Ut simplici et copulata.

Pars I.

Scapa:

FRED. BRAUNE.

Lingua, qua hominum sensa, cogitata, voluntates exprimuntur, ut mutatis paul

latim hominum studiis, consiliis, institutis convenire possit, et ipsa semper

commutetur necesse est suisque adolescat incrementis. Quae quidem linguae

commutatio, cujus causam constat non totam in mutato gentium cultu positam

esse, sed etiam in multis aliis rebus contineri, tum demum retardari solet et

certis terminis circumscribi, quum litterarum illustrari studiis lingua coepta est

et ornari monumentis. Nam illa litterarum monumenta, dum ad eorum simili

tudinem posteri quoque, in libris scribendis versantes, proxime accedere student

et eorum scribendi genus sibi ad imitanduni proponunt, etiam ad quotidianam

hominum loquendi consuetudinem certis legibus adstringendam aliquantum va

lent, quae nisi ad eandem regulam, ad quam scriptorum dicendi genus, et ipsa

quodammodo dirigitnr, in agrestis et inquinati sermonis barbariem delabitur.

Quare, etsi ne ita quidem efficitur, ut illa omnium rerum humanarum vicissitu

dine lingua eximatur, tamen fit, ut nisi sensim et paullatim jam non commu

tetur neque in multa eaque magis in dies inter se diversa linguae genera vel

dialectos abeat. Atque Latina quidem lingua qualis fuerit quibusque muta

tionibus obnoxia, ab eo demum tempore penitus perspici planeque cognosci

potest, quo litterarum et 'artium studia Romam sunt importata, id quod sero

factum esse nemo ignorat. Quamquam jam priusquam optimarum artium stu

diis incensi sunt Romani, nonnulla, quae etiamnunc extant, Latinis litteris sunt

rnandata. ltaque et partes quaedam veterum legum Romanarum atqne sacro

Lunds Univers. Ärskrift. Tom. II. 1
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rum carminum et inscriptiones aliquot antiquissimae sunt ad nostram aetatem

servatae, ex quibus, quamvis sint non integrae et temporum iniquitate corrup

tae, aliquam priscae linguae latinae imaginein animo concipere possimus. Sic

et nobis judicare licet, quanta inter illarum asperitatem et proximormn tem

porum limatum et politum dicendi genus intercesserit diversitas, quae quidem

tam magna fuit, ut Romani homines, litterarum latinarum vel peritissimi, per

multa ipsi non satis accurate interpretari possent. ') Accedit, quod his tem

poribus ii docti viri, qui linguas inter se artiore cognationis vinculo junctas

comparare instituerunt, etiam Latinae grammaticae elementis multum lucis attu

lerunt. At ita flectendorum verborum modi atque formae a quibus initiis pro

fecti quibusque mutationibus novati sint, perspici potest; jungendorum vel

verborum vel euuntiationum modi quibus obnoxii fuerint mutationibus, non

item. Nam antiquissima illa latinae linguae monumenta non solum pauca

atque exigua sunt, sed etiam mirum in modum ineondita et liorrida, ut tamen

rerum exilitati accommodata sit verborum compositio. Praeterea, ut rara, ita

tantis temporum intervallis sunt inter se disjuncta, ut de illa, quam paullo

ante dixi, grammaticae latinae parte ex iis aut nihil aut certe non multum cog

nosci possit. Quocirca si quis accuratius investigare voluerit, quae quoque

tempore viguerint sententiariiin jungendarum rationes, facilc concedet, ex illis,

de quibus dixi, monumentis iiihil aliud effici posse, nisi ut fuerit etiam Latinae

linguae quaedam quasi infantia, quae quam longe a sequentium temporum ele

gantia abfuerit, maxime in ipsa conjunctione sententiarum Μια vel potius nulla

cernatur. Neque comparatio illa linguarum, quamvis ad complures alias grani

maticae partes explanandas sit fructuosa, ad illustrandam eam de qua quaeri

mus, euuntiationum apud priscos Romanos jungendarum rationem multum

valet. Nam quod hic fortasse occurrit, Graecam linguam, quum ita excoli

coepta esset Latina, ut ad artium et litterarum studia satis fieret apta et per

polita, in hac conformanda atque certis legibus adstringenda magnam vim

habuisse atque fuisse quoddam quasi exemplar, quod intuens in eoque defixus

optimus quisque scriptor Latinus suum dicendi genus limaret, id ad priscorum

temporum loquendi usum non pertinuit. Tametsi, quoniam inter Graecam lin

l) Varro L. L. VII. 2. Aelii hominis in primo in literis Latinis exereitati interpre

fationem carminum Snliorum videbis et: exili Μοτο. οκροάΠεπι et praeterita obscura muita.
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@Μπι atque Latinam, quippe quae af communi quodam principio et, ut ita

dicam, fonte proxime absint, artissiina intercedit eognatio et propinquitas, fieri

non potest, quin jam antiquissimis temporihus iis, quibus usi sunt Latini,

enuntiationum colligandarum modis cum iis, quibus Graeci, aliqua fuerit simili

tudo atque convenientia.

Sed haec ut praediceremus, ipsius rei, de qua quaerendum erat, natura

adducti sumus. Nam quum id nobis eligendum esset, in quo accuratius in

vestigando tantum, quantum per temporis angustias liceret, studii et laboris

collocaremus, particula illa Latinorum, quae est ut, quum ejus inter omnes

latissime pateret usus, maxime et digna et idonea visa est, quae quam multas

quamque diversas significationes recepisset, studiose inquireretur. Atqui quum

in jungeiidis vel verhis vel enuntiationibus maxime fere particularum cernantur pro

prietates, tum hand scio an ad hanc ipsam particulam, de qua nobis instituenda est

disputatio, id praecipue pertineat. Quod si investigare statuerimus, quibus

paullatim incrementis illius particulae usus quasi adoleverit excultusque sit, qui

fieri potuerit, ut alia ex alia inanaret significatio, quae prima atque principalis

vis fuerit, quibus rebus factum sit, ut idem significans particula alia aetate

cum aliis verboruin formis coinponeretur - quae omnia quis est qui neget ad

eam rem in qua versamur accuratius tractandam magni interesse ut penitus

perspiciantur - sed si illa quae dixi investigare statuerimus, iis, de quibus

paullo ante disputavimns, caussis efïicitur, ut ea inde ab prima linguae latinae

aetate non possimus persequi. @Μη ob rem contenti erimus ad eorum tem

porum loquendi usum, quibus jam lingua literarum et artium exornata erat

monumentis, in hac disputatione nostra attendisse. Hoc igitur nohis proponi

mus, ut inde ab iis temporibus, quibus primi scriptores Latini exstiterint, ab

Plauti Enniique aetate, quibus usus particulae quae est ut obnoxia fuerit mu

tationibus, Πει persequamur, ut etiam, quibus ca aetate qua :ΜΜΜ eloquentiae

et doctrinae lande floreret Roma, circumscriptus fuerit terminis, definiainus.

Enimvero, quum per temporis angustias nobis non licuerit, etiam in posterio

rum scriptorum loquendi usum inquirere, ultra Taciti, Quintiliani, Juvenalis

tempora in hac disquisitione non progrediemiir.

Jam ne quis ignoret, qua potissimiini ralione adducti hanc particulam

tractare constituerimus, ea adeo non est doctorum hoininum studiis examinata

ct illnstrata, ut quantuluincumque ipsi conferre potuerimus, operae pretium

10
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facturi esse videamur. Handius quidem, qui eo libro qui inscriptus est Tur

sellinus de particulis latinis copiose et accurate disserere instituit, postquum

vix plus quam diniidiam suscepti operis parten] absolvit, immatura morte est

exstinctus. ΑΠ12), qui de partieulae ut vi et usu disseruerunt, aut alias res

tractantes in hane inciderunt ueque totam Μπι sibi accuratius exponendam

putaverunt, aut singuli de singulis particulae significationibus egerunt. Quod

quum ita sit, qnisquis, ut ad gravissimani illam particularum doetrinairi novis

incrementis adaugendam aliquid adjuvet, in illius particulae vi excntieiida om

nem operam et studium collocaverit, ctsi non tantum profecerit quantum

voluerit, tamen non inutilis nec irritus labor ejus videtur fore. Quum autem

de particula ut nobis agendum esset et partieulas non paucas illa cum alio

vocabulo in unam vocem conflata esse exortas et cum ea significationis atque

usus necessitudine contineri videremus, liuic de simplici particula disputationi

perbreveni de copulata inquisitionem adjungere haud alienum putavirnus.

Etiam si quis vim et usum cujusliliet vocis leviter adspicit, hoc quidem

ei lucide apparet, ut, quibus rationibus illa vox usurpari possit, et unde natae

sint ejus significationes, satis planum Μή possit, primum omnium, quae ejus

fuerit origo, quae prima et priucipalis forma, inquirendum esse. Quamobrem

etiam nos, antequam ad rem propositam transeainus, brevem de particulae ut

origine et quasi @Με ά1εριικιήοιιειιι iustituere conabimur.

Atque superiores, qui in latina lingua investiganda sunt versati, quum

7) Ut alios omittam, Wunderus in Jehnii Annalibus (1827) quum de Orntionís pro

Sextio editione Müllerinxia judicium faceret, etiam de partículue ut usu nonnihil disseruit,

Lindauius (Die Partikeln ut quod und die Construction des Accusativs mit d. Infinitiv.

Halle 1831) cum illa particulam, quae est quod, cornparavit et quid inter eas_ et accusziti

vum cum infinitivo junctum inter-esset, explunare conatus est, Grysarius in Zeitschrift f. d.

Oesterr. Gymn. 1856 p. 336 sq. de epexegetico particulae usu ω (ω, ut etiam de ut post

@Με 1οτιιιοπιάι formulas posito, quales sunt verum est, verisirnile est cet. 1ιι·ενειιι ει.‹1ιιεοτετει;

ἀἰεριιἰπιτἰοιιετιι, Κτει.ειΜιιιε in progr. gyruuus. Stuttgart. 1862 de particulae ut in inter-rogu

tionibus indignnntium usu verba fecit, Hotfmannus in libello ”Die latein. Zeitpartikelii (Wien

1860) etiam de ut in temporis notatione usurpato nonnihil ΜΜΜ, Μειι·11ι81ιιε Πι "ΙΣΗΜ

'αετιιιιει·ειι zur latein. Grammatik" (Bonn 1859) spinosam, ut solet, particulae ut cum quod

comparationem instituit. Unus, quantum scio, Gernliurdus exstitit, qui Omnia particulae

significationuin επειτα απ ῇιιιιεοιιτ1ἱ modos aliquanto copiosius explicare studerat (in Opusctilis.

Lips. 1836),
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eam a Graeca quasi a parente quadam ita originem traxisse statuerent, ut

tamen ex barbarorum linguis non pauca ei essent admixta, hanc quaestionem

sibi visi sunt persolvisse, si quam arcta inter ut et particulam Graecorum ex

relativo pronomine iis natam, quae est tåg, esset eognatio, ostendissent. =') At

quamvis magna inter tåg et ut intercedat siniilitudo, in earum particularum

significatione atque usu ea cernitur, in ipsa origine non item. Nam quum

multa alia, tum etiam unde natum esset ώς, unde ut, doctorum virorum, qui

in linguis comparandis operam collocant, industria est patefactum. Atqne, ut

inter omnes Indo-Europaeas, quas vocant, linguas magna in hoc cernilur

similitudo, quod verae et germanae conjunctiones fere initio adverbia fuerunt,

ex aliqua radice, ut ajunt, pronominali orta, ita hac in re eae linguae inter se

discedunt, quod conjunctiones, quibus eadem vis sit, non solum in linguis aliis

ex aliis pronominibus Παει sunt, sed etiam alia aliam terminationem saepe

recepcrunt. Quod quidem etiam de ut et ώς dicere licet. Nam hoc jam

nemo est qui infitietur ex relalivo pronomine quod est de originem traxisse;

immo vero nunc quidem certum est et exploratum, dig vetustam relativi pro

nominis fuisse ablativi formam. Nam anferendi casus inllinguis lndo-Europaeis

vel Arianis antiquissimis temporibus in lingualem litteram (t vel d) exiit, qui

tamen exitus, nisi in antiqua lndorum lingua (in iis nominibus, quorum radix

ΜΜΜ α terminata est), in Latina antiquissima, in Osca denique non est ser

vatus. ln Graecorum autem sermone littera illa lingualis aut tota excidit (id

quod etiam in Umbrorum lingua factum esse constat) aut in iis vocabulis,

quae. quum vel ah adjectivis vel ab pronominibus Παει essent, ipsa adverbio

rum vim induerant, in sibilantem litteram (s) mutata est. Quod quidem apud

Graecos saepe factum esse, ut in verborum exitu tin s converteretur, quis

est quin sciat @μπι in προς transiit, ræzvcpor in n-zuçvog). Atqui pronomen

Graecorum relativum de, a quo α;; originem traxit, cum relativo pronomine

Sanscritico quod est yas aretissima eognatione junctum est et ipsius få; eadem

fere est conformatio significatioque atque particulae sanscriticae yåt °), sed ut

') Etiam Hartungius (Ueber die Casus p. 271 sq.) et Haaseus (Μο. 482 ad Reisigii

Scholas) particulae ut originem a. pronomine aliquo us deducunt, quod ipsum statuunt esse

'oflenbar die itolisehe Form von åç."

^) Cfr. Boppii Vergleich. Grarnmat, §. 993. Kuhn. in Hoeferi Zeitschrift έ”. die Wissensch.

d. Sprache II. p. Γ” ει!.
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ac ne id quidem solum sed etiam pronomen illud α!" atque adverbia Μό et

unde, quibus eadem atque illi est origo, ex longe alia quadam radice prono

minali sunt flexa. Namque et ex ejus pronominis sanscritici forma, quod idem

atque latine πάω· declarat (kataras) et ex formis copulatione particularum ne,

si, παπι natis u-e-cuter, ue-cubi, ne-cunde sí-cubí, sí-cuude, nun-Cuba' colligere

licet, non solum ·ιω!ω·, Μέ, ασιεἰε¦ sed etiam ut, si quidem et hoc ex eodem

quasi fonte manavit, antiquitus ab palatina littera incepisse. Quod si ita fuit,

quisquis in horum verborum originem inquisiturus est, de radice illa quo

cogitet oportet, ex qua apud Latinos et relativum et interrogativum pronomen

exstitit et cui in lingua sanscrita stirps illa interrogativi pronominis ka (vel

ka' vel ku) respondet. Quare statueiidum est primas et principales horum

verborum formas fuisse φωέεο·(α8), 9τωΜ, φωπάε, ααο2ό, ο! ω; iis eodem fere

modo, quo quoíus, quoi in cujus, cui abierunt, o vocali intercidente et u

semivocali germanae vocalis litterae sonum recipiente, cuter, ενω, Gunde, cute'

exstitisse S). Tum etiam palatina litera, a qua illae formae inceperunt, excidit,

id quod in verbis non paucis factum videmus σ). Quod si cui dubium nec

satis exploratum visum erit, oscas formas puturus (ap. Latinos uter) et μυ'

(ap. Latinos πω, apud Umbros pufe) et umbricam particulam pusz' vel pusei

(ap. Latinos uti) inspiciat atque reputet, quae pronomina et adverbia ex his

nata apud Latinos a gutturali littera inciperent, in σε fere apud Oscos et
Umbros labialem (p) jam antiquissimis temporibus irrepsisse Π. Α

Jam, si ex qua radice pronominali uti flexum esset, satis est explicatum,

sequitur ut inquiramus, qua addita accessione vel sufiixo, ut ajunt, conílatum

sit, et id suffixum quam vim habeat. Quod quidem ut ad hane rem de qua

5) Simili ratione constat sequutus, @Μι ω σεοπίπε, cum esse mutata.

°) Boppius Μια: εκετιιΡΙει εΒει·ί:: Κἑπιιἰγὲιιιἱ, emo; gnosco, nosco; gnascor, Μεσοι· (νετε!.

θι·αιω1ι. ἐξ!. ΒΒθ); Οοι·εεειήιιε in Krit-iscbe Beiträge p. 1. Με:: σοιυΡει·ειΕ: κάπρος, αρα;

κό?.αφπ›ς, ε1.1ειΡπ οεϊτ. Ήόε etiam Schleicheri Compend. d. vet-gl. Grarnm. p. 215.

7) Umbri et Osci ΡΒ, ροά, βειτἰιιἱ "ω, quod, Osci pan, Latini quum liabent. Eodem

fere modo in Graecorum lingua uoïog, πόσος, πότερ0ς, πώς, «μπω αμκ! Jones in usu

fuerunt, in ntticorum dialecto in åzoïog, πόσος, πότεθος, πώς sunt mutatn. Schoemannus

in Πεμ de particulae que origine p. 4. Fnctum videmus, inquit, ut, qui gutturalis et

labialis elementi conjunctionem fugiebant, alter-um utrum horum supprimerent et modo

gutt-urale solum, modo autem labiale servarent, Πει $ωπειι, πιτ pro debiliorc v fortius illud

p substituerent.
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quaerimus illustrandam nonnihil interest ut explanetur, ita ad explanandum

est difficile. Atque hoc primum omnium satis constat, non esse ei suffixo

unam semper et eandem figuram. Tres enim particulae formae sunt: «ω,

Μέ, ut. Ex quibus quae prima sit et prineipalis, in diseeptationem veniat

oportet. Jam si quis exeodicum manu scriptorum testimoniis eam quaestionem

persolvi posse putabit, hoc perpetidat, omnes eos fere recentiores esse quam

ut ex iis de ratione scribendi antiquissimis temporibus usitata qnidquam pro

certo affirmari possit. Plus huie rei quam quaerimus lucis affertur collatis

antiquis inscriptionibus, quae permultae ad nostram servatae sunt aetateni.

Nam quamquam vel ex his nulla, quae quidem ad hanc quaestionem solvendam

aliquid valeat, ante sexeentesimum fere urbis annum litteris est mandata, tamen

etiam ea ipsa aetas ad id quod quaerimus investigandum satis est idonea. At

que ex his inscriptionibus, si eas diligentius inspicinius earumque testilnonia

inter se coniparainus, hoc facile intelligere lieel., formam illam particulae παώ

ιιεςιιο ad Augusti tempora longe fuisse usitatissimam, breviorem figuram uti

usurpatam fuisse illam quidem sed multo rarius, brevissiinam formam, quam

decurtatam esse facile suspiceris, ut et ipsam nonnusquam exstare, neque ta

men fere nisi in titulis versibus eonscriptis, in quos propter metrum videtur

esse importata. S) lnde ab Augusti temporibus latius in dies formae ut usus

serpsit, ut ipsa jam exsisteret longe usitatissima vel potius multo usitatior;

nam figura illa Με paullatim ita obsoleverat, ut pro θα semper aut ut aut

uti poneretur, sed tamen haec multo quam illa forma rarior οεεει.9) Jam

vero si veri simile videtur, utezf antiquissimam esse figuram, restat, ut indage

mus, quaenam inter Μαι: et uti intereedat ratio. Num igitur credendum est ei

in Μεέ veram et germanain fuisse diphtlioiiguin et utramque vocalem, ut litlerae

nota, ita etiam vocis sono exprimi solitam esse? An possunt argumenta satis

') In primo 'volumine Corporis Inscriptiouum Latinaruni a Theod. Mommsenio editi,

quo volumine omnes tituli antiquissimi nsque ad Caesaris tempora scripfi continentur, ute-i

centies quater, uti decies, ut duodecies invenitur.

Η Si Zellii Delectum Inscriptinnum Romanarurn (Heidelb. 1850) recensemus, nullum

Με” formam nisi ut in his titulis invenimus: in Monumento Ancyrano (ter) in Orat-ione

Claudii de civitate Gallis dande. (octies), in Rescripto Vespasiani ad r. p. Vunacinorum (bis),

in Epistola Domitiuni de subsecivis (bis), in Edieto Diocletiani de pref-iis rerum venalium

(quaterdecies). Contra in his uti legitur, non ut: in Dedieatione Απο ΝιιτΒοιιειιειε (ει. ιι.

Ο. Π) οὐ in Lega de iruperio Vespasiani (undecies).
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firma afferri, cur, quae inter has formas videatur interesse differentia, eam

totam in scribendi ratione positam fuisse nec vocis sonum attigisse statuamus?

Quamquam non licet pro certo affirmare, remotiore tcmpore quam ut ex litte

rarum monumentis cognoscatur, non potuisse per vocalium illam in utei con

junctionem ei duarum vocalium coalescentes exprinii sonos, tamen quum jam

in inscriptionibus nonnullis satis antiquis (ut in reliqu. incertae legis a. u. c.

62l_636 rogatae f) et in Sentent. Minuc. a. u. c. ω: 2) aut forma illa uti

sola aut alternis fere uti uteique ponatur, nec nllis certis terminis aut hujus

aut illius usus circumscribatur, faeile adducimur, ut iis certe, de quibus

compertum aliquid et exploratuni liaberipossit, temporibus per utramque scri

bendi rationem unum atque eundem vocis' sonum notatum esse credamus. Est

autem notissimum in permultis aliis vel verbis vel verborum formis ante Au

gusti tempora permutationem eandem syllabarum, quae sunt ei et i, factam

esse. Atque Lucilius quidem θ), quum ei duo inter se diversi litterae i soni,

unus pinguis, alter tennis, esse viderentur, ut ille per ei, hic per i, expri

meretur, suasisse traditur. At neque ipse indicat per pinguiorem sonum duas

inter se conjungi vocales, et si quae fuit sonorum diversitas, eam haud scio

an omnes fere ceteri sibi non visi sint audire. Nam tantum abfuit, ut recte

scribendi, quod ille tradiderat, praeceptum hominibus probaretur et ab omni

bus reciperetur, ut etiam postea quae jaindiu vigebat inconstantia retineretur

nec ad ullam eertam regulam dirigeretur lioininuin scribendi consuetudo. Atqui

pro illo i (ei) saepissime etiam e littera eaque sola ponitur. ltaque pro Μέ

vel tibei etiam Με, pro patri et patrei (in dativo) patre scribebant. Quam

ob rem fuerunt qui statuerent ή, nec id injuria, per ei medium quendam

sonum, inter i et e interjectum antiquos significasse, et hunc ipsum, quum

incertus esset et ambiguus, eundem et per e et per i denotari potuisse. Et

ea quidem forma ute, quae utei (uti) respondere debuit, in latina lingua nus

quam exstat, sed ut in Osca lingua, illi maxime eognata, 'decurtata verbi

1) Mommsen. Corp. Inscript. n. Ή”.

2) ΙΜά. n. 199.

a) Teste Velio Longo De Orthogr. ed. Pufsch. p. 2220-21.

^) νιάο Οοτεεειιἰἰ Ueber Aussprache, Vocalismus und Betonung in der lateinisclien

Sprache l. 238.
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θευτε, Λυσε σει ρω, ει latinorum ut proxime abest, ita 'm Umbrica non

solum pusei et pusi sed etiam μοδα inveuitur 5).

Quum i vocalis, «μπω quidem in antiquissima scribendi ratione pro ei

subslitui solen-t, primo semper lunga fuerit 'ή, άώοόε autem in verborum exitu

saepe correpla sit, tum simplex uti producta extrema syllaba dicitur, sed, si

quod additum est suffixum (utique 7), utinam, neutiquam) eadem syllaba nun

quam non corripitur. Non prorsus in eadem causa particula ubi Μι, si qui

dem ipsa modo correpla, modo producta z' vocali dicilur, sed copulata ant

seinper Iongam ΜΜΜ mediam syllabain (ubiquo), aut semper brevem (ubivis)

aut deuique aucipitem (ubicumque). Prima syllaba non modo in Μέ οτ Μα·

ΜΝ] ειἰειιτι in uti (ut) ipsa per se semper brevis est, id quod etiam idcirco

memorabile est, quia semper fere alias u vocalis, si ab ea verbum incipit,

produci solet (uber, unus, ulor, uva), ut ex ea ipsa re suspicari lieeat, ab initio

vocabula, quae sunt Μ”, Μ, από non ab u incepisse. Dccurtatae formae ut vocalis,

si insequens verbum a consona incipit, saepissime producitur, non semper ε).

.ΜΗ ω ω, ιιιιειε plnribus verbis persecuti sumus, paucis oompreliendanius,

satis videtur esse exploratum, uti (utei) principalem fuisse particulae formam

5) ΟΠ. Ηι1εοΜκε. Με ΙἔἔιινἰεοΙιοπ ΤαΐεΙι1 Ρ. θθἶ. @Με τεύοιιο Π11811ι1Π8 ΙΜετυ. ί in

Latina lingua et in Umbrica sibilzuis' sonus inter se respondeant, Eiielius accurate explicat

in Kuhnii Zeitsclirift f. vergleicliende Sprachforschung VI. pag. 418.

G) Cfr. ea., quae Ritschelius in Museo Rhenano (1853 p. 487 sqq.) cum doctis viris

communicavit. '

7) Correptam esse medium particulae, φωσ est utique, syllabam, nisi Priscianus auctor

esset, (ed. Putsch. p. 667 cfr. p. 1252), pro certo aflirmare non possemus; nam apud

μα” 1ιιιεςιιιιω, quantum scio, usurpatur.

ο) ΑΡπά οοπήοοε (ΡΙειιί:1.1111 οτ Terentium) decurtatam formam, φωσ επ ut, hand raro

contra nsitatam versuum legem Η». εἰἶεττἱ, Μ, quum inseqnatur verbum a consona incipieiis,

tamen non fiat positione lunga, Corssenins monet, Ueber die Aussprache II. 96. Jam hoc

potissinmm loco commemomndum est, si Charisio (p. 202), Diomedi (p. 386), Servio ad

Δου. Ι. θθ? credendum sit, ut, quum idem declaret atque quomodo, sive ei particulue non

pendens subjecta. sit enuntiatio, sive pendens, acuto ..πω ειοι:ειιίιι. Ε: Με οοι·ιιιιι, ‹1ιιοε

ἀὶκἱ, 8τωιιιπεύοοτιιω Νεο ειιερἰοω·ἰ Μα, Ρετϋοιι!ωπ π! alias gravem recepisse accentum.

At aliter Priscianus eam quaestionem absolvit. “Ut, inquit, uti et utinam pmepositae gra

vantur per omnes syllabas, subjunctivae autem generalem accentum servant." Jam si etiam

Cledonii testimonium attendimus, cujus haec sunt verba (p. 1926): ut id est quemsdmodum

circumflexum habet accentum, ut conjunctio acutum, tantam videinus esse veterum testium

de hac re discrepantiam, ut @Με νοτἰεεἰππε sit sententia, persequi non audeam.

Lunds Univers. Årskrift. Tom. II. f 2
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et ex hac, i vocali detracta, ut decurtatam formam esse natam ')._ Neque

vero in aliorum vocabulorum formis detractae in exitu i vocalis exempla desunt.

Mitto verborum formas, quarum notissimum ost permultas, quum antiquitus in

i litteram desiissent, apud Latiuos eam vocalem deposuisse*), etiam particula

illa Oscorum auti (Umbr. Μέ) in Latina lingua nisi monosyllabum (aut) nun

quam invenitur 2). Quid? pronomina linguae sanscritae, quae sunt kati, ω,

nonne satis constat apud Latinos in Ωω, tot mutata esse.

Nunc quoniam de diversis sufiixi formis satis est disputatum, proximum

est, ut, unde originem traxerit et quam vim habeat, explicemus. Atque hoc

quidem et verisimilliniuni est et nunc ab omnibus concessum, artissima neces

situdine id, de quo quaerimus, suffixum cum eadem illa radice pronominali

conjunctum esse, quae etiam in iste, itu, item invenialur '). ln hac autem

radice demonstrandi quaedam vis inest. Sed qua ratione ab σε declinatum

sit et qnid ipsa terminatio (i) sibi velit, difiicile est extrieare. Etenim viri

harum rerum peritissinii et quorum plurimum valere debeatauctoritas, de hoc

parum vel inter se consentiunt vel sibi ipsi constant. Boppius quidem, quum

primof) ad adverbium modale linguae sanscritae, quod est iti (sic), atten

disset et uti addito eodem suffixo, quod in illo exstaret, ortum esse statuisset,

idem paullo post 5), Μο potissimum adductus, quod i vocalem in verborum

exitu, si brevis esset, apud Latinos fere aut excidere aut in e abire diceret,

ti illud, quod in uti inveniretur, ex :Μ ευίΉκο originem traxisse docuit. Hoc

autem suffixo in lingua sanscrita adverbia modalia, quae ex pronominibus flexa

essent, fingi solere. Itaque latinorum particulam uti a similitudine adverbii

sanscritici ka-ta, in Vedicis libris usurpati, proxime abesse. Aliam explica

tionem Corssenius attulit δ), quum illud -ti antiquitus locativi, quem dicunt,

°) Dignum etiam hoc est quod repntes, quod in vetustissimis formulis sollennibus, qnalis

est uti fogas, longior semper forma usurpatur. Nimirum in his formulis diutius quam in

quotidiana hominum loquendi consuetudine veteres verborum formae sunt servatae.

1) Ut sanscritica. illa asli, (a)sanf1f apud Latinos in est, sunt ...Πω invenimus. Cfr.

Schleicheri Comp. d. vergl. Giamm. p. 77. sq.

z) Cfr. Bopp. l. I. 373. Mommsen. Osk. Studien p. 55.

a) Ut alios omittam, Handium conferas velim. Tursell. III. 467.

^) Bopp. Ι. Ι. 1:11ιο.·οάΒ. 5. 42δ..

δ) Η. Ι:ι1ιε. ΜΒ. 5. ΒόΒ. ?Με edit. §. 425.

ε) Ueber die Aussprache II. 262.
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notam prae se tulisse suspiearetur. At ut faeile concesserim fieri potuisse, ut

nonuulla Latinornm -adverbia ab locativis orirentur7), ita dubito, an ea nun

quam principalein illam z' litteram retiiiuerint ac non e reeeperint.

ltaque, qua ratione ΜΜΜ formatum sit, in obscuro est, quae ipsa radix

sit adverbii, non item. Et quoniam ex antiqua quadam radice interrogativa

ka apud Latinos et relativuin pronomen et interrogativum, quin etiam indefi

nitum ε) Πειιιιιιι ω, ιιοιι solum ubi, unde, quo, alia adverbia al» eadem radice

derivata, sed etiam uti ct interrogativam vim recepit et relativam. lndefiiiitum

vero sensum, nisi quum copulata est, nunquam sibi vindicat. ltaque, quum

adjecto μμ) pronominum adverbiorumque indefinitorum vis ita amplificari

soleat et dilatari (quisque, uterque, ubique), ut jam non ad unam aliquam

ineertam rem pertineat, sed ad omnes, quae ejusdem sint generis, non una

compreliensas sed suo quamque modo cogitandas transferatur, tum eodem

niodo etiam utftque formatum est, quod non est dubium ή quin primo idem

7) Bopp. Ι. Ι. 5. 200 Μ. Οοιιειιιιι in radicibus linguae sanscritae in a desinentibus

locativi notam 'i cum radicali a in e confiatam esse. Haec autem a littera apud Latinos

o (u) facta est. Velut των” in novo-s (uovus) abiit, unde ortus est locativus adverbii

partes sustinens: nove. Cfr. Bopp. §. 116. Schleicher. §. 46. 3.

') Nimirum potuisse hane radicem, in Μ: ιιιιιΒιιωττι, etiam in lingua sanscrita indefinitam

adsumere significationem, Boppius docet Ι. l. §. 401, ubi, quae Icognatio inter M et 'ng

indefinitum pronomen Graeeorum intercedat, plenum facere conatur.

“) Hand scio an recte hoc que pro vetere pronominis indefiniti ablativo accipiant.

Corssenius quidem (Ueber Aussprache I, 336) particulam illam encliticam que ex quid eodem

modo ortum esse putat, quo antiquae ablativi formae marid navaled, abjecta. linguali littera,

quae casus fuisset nota, in mari navali sint mutata.. Atque hane esse partieulae originem,

ex eo eolligit, quod etiam Augusti temporibus que illud, quum saepissime corripi soleret,

tamen apud postas nonnunquam (in arsi) produci potuerit. Aliud de hac re judiciuui Schoe

mannus facit (De particulae que origne) cujus huec sunt verba: ne illud quidem incredibile videri Ι

(ΜΒΜ, εωτιιιι ab initio particulae formam fuisse hane indifferentem ac propter hane ipsam

indifferentiam variae siguificationis fuisse eapacem, quae si quando ad unius aut alter-ins

significatioiiexn accederet, modo etiam particulam in formam casui similem abiisse, modo

autem antiquam suam et indifierentem formam retinuisse. Attamen ipse nihil pro εστω

ειδτιιιιιτο ιιιιιιετ. _

1) Lachmannus, qui' ad Lucr. IV. 640, multa de hoc adverbio verba. fecit atque Cicero

nis demum temporibus utique usitatius fieri coepisse ostendit, de principali ejus vel origine

vel significatione perperam mihi quidem videtur judicasse, quum copulativo que adposito

ortum id esse censeret et interpretaretur: und wasuiassen (et ut). Quamquain in hoc sibi

constat, quod etiam ubigue ab initio und wo significasse contendit. At non solum ex tenta

2*
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declaraverit atque quaque ratione, tum autem simplicem afïirmandi vim re

ceperit *). .Iam ex similitudine talium verborum, qualia sunt qzøisquaøn, usquaøn,

unquam, forsitan suspicetnr quispiam etiam utíquam Latine dici et idem fere

significare quod ullo modo (på något sätt alls). At istud vocabulum, nisi

cum neganti particula, quae est ne, in unius verbi qnasi corpus conflatuin,

nnsquam reperitur. Haec autem eopulata partieula (neutiquam) sivc ejus ori

ginem respicias, sive significationein (nullo modo) ad particnlarum, quae sunt

uunquam et uusquaøn, similitudinem proxime accedit. Sed quoniam nisi apud

antiquornm temporum scriptores, inter quos recentissimus est Livius, nusquam

' fere usurpatur a), ut praeinature ab usu quotidiani sermonis intermissuin esse

videatur, non est, απ· quisquam miretur, quod Donatus ad Ter. Hec. lll. 3.

Η. quum ita interpretaretur: non nimis, non valde, quid significaret illa par

ticula, parum intellexit. Neque vero idem in alio Terentii loco explicando

(Andr. ll. ι. 30.) veram particulae vim non perspexit, neutiquam pro nequa

quam poni affirmans '). Proximum est, ut doeeam, quaenam ut particulae

repetitae vel duplicitei' positae (ut-ut) sit ratio. Atque prius illud ut rela

tivam vim sibi vindieat (qua ratione), posterius, enclitiei vice fungens, modum

illa. formae necessitudine, qua αποτο: οι ποίοιιο σπιτι quisque, undíque, utergue, usque con

@ποιο sunt, sed etiam ex eo, quod ubique eodem fere modo quo quisque in relntivis enun

tiationibus huud rare usurpatnr, quid de origine verborum quae sunt πωπω οτ πάφου

3ιιάιοπιιάιιιπ Μ, ε.ΡΡι1τ0β. Παω et Plautus in Beech. V. l. Ι. οΜοαιιοπο πωπω· “από Ιιο.Βοτ,

οι: Βιι.ΙΙιιε'οιιιε ιώίπωε nullo loco nisi aut in sententiis relativis aut in interrogationibus usur

pat, et quidem ita, ut aliqua. distributionis, ut ita. dícam, vis insit. Quamquam quid οριο:

απ. ΡΙιιι·ιοιιε. quum Schoemannum videam (De ματια. οπο in compos. p. 12 sq.) pravam

Lachmanni sententiain dcctissime et copiossiine refnt-asse.

i) Recentissimis demum temporibus (in cod. Theod. 15. 2. δ.) πσ·πίίςπο, ιιοΒιιιιε Ρατ

ΗοιιΙο. illi contraria, invenitur, πόθο ποπ επ ιιΠιι similitudine formata, (neque eniin unquam

πωπω dictum est), ut facile udduci possemus, pro illo neutique lectionem, quae jam Gotho

fredo plncuit, neutiquam recipiendam esse, nisi perspectum et exploratuin haberemus, hane

pnrticnlam jam multo ante obsolevisse. Quod Handius (Turs. IV. 184) in nonnullis Livii

locis neutique Με @Μο hand scio an recte ceteri omnes vulgatam leetionem neutiquam

retineant. Nam per compendiorum ambiguitatein facile eflici potuit, ut pro hoc vocabulo

illud in nounnllos codices irreperet.

a) Me non ΜΒΜ, «Μοτο θοΙΙιιιπι. ut est antiqnoruin verborum studiosus, uno loco II. 23.

neutiquam usurpasse.

') Hoc moneo propter Handium, qui Donatum auctorem laudans, ita. vertit: nicht eben,

@απο quidem versio, quam sit ab particularum, quae sunt nunquam et» σιτσεππαιπ, similitudine

aliena, dubito an nemo non videat.
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alicujus rei incertum et indefinitum designat (aliqua ratione), unde fit, ut haec

verborum copulatio relativam vim retineat illa quidem, sed dilatatain nec ullis

certis finibus circumscriptam eam esse indicet (på hvilket sätt som helst som “).

Ut ex radice illa ka (quo) et relativum pronomen Latinorum (qui) et

iiiterrogativiim (quis, qui) flexum est, ita etiam particula, quae est ut, ex

eadem radice orta, ut jam supra dixi, et relativam et interrogativam induit

vim vel, ut verius dicaiii, duae sunt particulae, ejusdein forrnae sed quarum

suam utraque vim recepit, quemadinodum duo sunt quo, quomodo cet. unum

relativum, alterum interrogativum. Neque ignoro fuissc, qui relativam par

ticulae ut significationem antiquiorem esse statuerent et ex ea interrogandi

vim natam putarent °). At si certum est et exploratuin, ex eadem radice,

unde et relativum et interrogativuin pronomen flexum sit, etiam ut natum

esse, nec potest aut argumentis comprobari aut pro certo affirmari, relativum

pronomen fuisse antiquius atque iiiterrogativum ex eo originem traxisse, nihil

inihi quidem videtur esse, cui-.etiam ut ab initio et interrogativain et relativam

Atque, si, quanta inter relativa et

interrogativa quum in multis aliis linguis tum etiam in Latina intercedat cog

natio, accuratius persequi, ut per se utile atque jucundum, ita hoc tempore

significationein hahere potuisse negemus.

louguin est nec ad hanc rem, in qua nunc versamur, tractandam necessarium,.

Β) ΟΠ. Οτα1πηααπι quod non in obscuro est simili modo esse formatum.

5) Velut Gernhardus (in Opusc. p. 252) cujus haec sunt verba: "A duarum rerum vel

temporum comparatione ut (wie) transfertur ad unius rei modum, quem «ΜΜΜ... Ρτε.εεοιι€εω

admireris vel lugeas, ostendendum, quum ipsam rei vel hominis speciem, habituni, gestum

motumve int-uendum nionst-ras. Ut pudel ΜΜΜ! Οπα89ι8 Μα” τι! ίοΜε _|ασ.·εί.” Ubi hoc

monitum velim, Gernhardum ita ad Ciceronis et eorum scriptorum, qui aut ejus temporibns

aut postea demum fuernnt, loquendi usum attendisse, ut. quum partieulani Παω ab iis in'

exclamationibus usurpari nioneret, oblitus esse videretur, apud antiquissimnm quemque (ut

apud Plautum et Terentium) eam etiam in simplicibus quaerendi formnlis satis fuisse fre-_

quentem. Eodem fere modo atque Gernhardus etiam Wunderns I. l. quae principalis fuisset

particulae vis explanare conatus est. ”Die Partikel ut hat ursprünglich zur Vergleichung

gedient und keine υ.ιιάετο ΒοάειιΒιιιι€ Με die Griechische Partikel ώς und die unsrige wie

gehabt." At vero neque dnbium est, quin, quum primo relativi adverbii ad modum rei

significaiidum usnrpat-i ut functum esset vicibus, ex hoc demum usu effectum sit, ut com

parativae conjunctioxiis vim indueret, neque istud, ut speciose, ita etiam vere dicitur, ut ab

initio nihil ΜΜΜ παμε Graecorum ώς άεοΙε.τωεε; Μα: επἱω ιιιιιηιιιτπι πιο:: πιώ relativum est

aut aliam recepit significationem ab relativa natam; illud, ut supra dixi, jam inde ab anti

quissimis temporibus interrogativo sensu hand Πιο usurpatur.
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eontenti sumus illam quam dixinius significationuni diversitatem tueri et ab ea

disputationem nostrain dueere Π.

Ωιιιιιιι autem inter relativam et interrogativam particulam magna intercedat

significationuni differentia, tamen in hoc certe magna earum cernitur similitudo,

quod iitraque ab initio ad modum alicujus rei indicanduin adhibetur. Quod

quoniam ita est, eaedem fere iis primae Μποστ ειΒιιιΒο:ιτιοιιεε, quae particulae

illi quomodo insunt, si quidem haee, sive relativa est, sive iiiterrogativa, certe

modalem, ut ajunt, vim semper retinet. Ab hac autem principali et propria

modi significatioiie illa tani multa tamque diversa, quae ut assuinsit, signi

fieatioiiis atque usus genera paullatim quasi eflloruerunt. Quod qua ratione

fieri potnerit, ut aliud ex alio sensim nasceretur significationis velut discrimen

quoddam, jam ita persequi conabimur, ut primo de ut interrogativo brevem

instituanius disputationem, tum ut relativuni et siguiíicatioiiis discrimina ex

relativa vi nata tracteinus.

i I. Ut interrogativnm.

Quum in quaestionibus, quas dicunt, non- pendentibus et indieativus poni

possit et conjunctivus, tum etiam de interrogationibus, quae ab ut incipiunt,

Jdem dieere lieet. Atque si ab iis, in quibus pouitur indieativus, initium liujus

inquisitionis faciendum est, facile apparet, ut iiunquani fere nisi apud anti

quissimum quemque scriptorem in veris interrogationibus et quibus de rei

modo quaeratur, pro eo, quod est quomodo, usurpari. ltaque apud Plautum

et Terentium Μια εκειιιριιι, ιιιιιιιιιι sunt haee, non raro inveniuntur. Πω!.

Pers. IV. t. ö, ut munitum σκακι Μέ visum oppidumst? Ejusd. Trin. l. 2.

_40, ω αιΖεε? (άι. Pers. I. 4. 47. ll. 2. 22. Truc. Il. 7. 27. Most. Ill. 2.

28. Rud. V. 2. Π. Ter. Heaut. II. i. 26.) Rud. Il. 2. 6, ut peritis? Merc.

_ll. 3. 57, ut moratast? Sed jam apud scriptores paullo recentiores Μ: lo

quendi usus paene totus evanuit neque nisi in quotidiano hominum sermone

est servatus. Unde factum est, ut Horatius in iis libris, in quibus usitato et

vulgari sermonis έμπιστο uteretur, ne ab hoc quidem loquendi usu abliorreret,

7) De nexus et eognationis vinculo, quo interrogativa et relativa non solum inter se

sed etiam cum indefinitis et demonstrativis continerentur, Schoemanuus et undeviginti ab

hinc annos in Hoeferi Zeitschrift f. d. Wisseusch. d. Sprache I. 241, et nuper in Progr.

De particulae que origine, acute disputavit.
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velut Sat. ll. 8. 4. Ut «Nasidieni Με!!! α οοεαα? ΒΡ48(. l. 3. 42, ut valet?

ut ›αοαι!α!! αο8!α!? Apud eos scriptores, qui politius atque limatius dicendi

genus consectantur, in veris interrogationibus, quum de rei modo quaeritur,

quomodo aut quemadmodzlm usurpari solet, non ut. Sed quum jam anti

quissimi scriptores in exclamationibus, quae interrogationes esse viderentur ne

que essent, ut saepissime usurpare coepissent, in his loquendi formulis ejus

usus multo diutius est retentus. Νεα!. Mil. lV. θ. 84, α! α!! ΜΜΜ!! Ε]ιιει!.

Βαι·οΙι. Ν. 4. Τ, α! putsat! Ter. Πω. (Π. 3. 4-6, o fortuua, ut uuuquam per

petuo es data! Cic. Μ44.· θ!. (Η, ααα! μα!!! σα!!! α! ααα! σοαρε.ε!α, α!

εαε!!αα!!.! ι!! !αιαιοα!α!εε.! 8αε!!ααἑ!? Μαιο απο ut coutempsit ac pro níhílo

putavtt! Hor. Sat. ll. 8. 62, ut semper gaudes !!!αάσασ πω!! !ιαααια!8! ()υ4τπ.

νι. prooem. 44, ut me in suprernis consolatus est! 8) ln talibus autem

exemplis quis est quin videat principalem illam modi significationem valde obscu

πικαπ] esse? .Iam vero hoc ut non raro etiam ad augendam adjectivi vel ad

verbii vim ita usurpatur, ut ab particulae, quae est quam, significatione pro

xime absit. Ut Plant. Mil. lV. ä. L, ut multa απ!!! facit! Ejusd. Epid. ll. Σ!.

4-0, υεε!!!α, αατα!α, οο·αα!α, α! ΜΜΜ, ut concinue! Ejusd. Amph. V. 4. 54,

ut uwguust! ut multum valet! Ter. Heaut. V. 5. 49, ut elegans est! Catull.

_ 66. 30, ut trista' lumífna saepe rnauu! Cic. Att. ll. 24. 3, ut έ!!! Μ!!! Μ

αι!!!ε.! α! άεα!!88ιι8 απο!! ut φα: Μ»! ά!ερ!!αώα!.! Ήτ·Β. Aen. Vlll. 454, ut te,

fortisstme Teucrum, accipío agnoscoque libeus! °-) Quid? quod ejusmodi ut

nonnunquain cum coinparativis jungitur, ubi quam usurpari non potuit et

quanto ponendum erat. Plant. Truc. IV. 3. 32, ut facilius α!!α, ααα!!! Μα,

Σ!) Νο4.ἰεεἱπιιιε locus ille Virgilianus est Buc. 3. 42, ut Με, α! ρα·ίί, α! Με Μα!α8

αὐε!α!!! error, ubi primum illud ut tempus notat, a duobus postremis exclamationes inci

piunt. Nam quum verisimile sit, Virgilium h. l. verba. Theocriti II. θ? sibi proposuisse et

en imitari voluisse, tum non dubium est, quin ea ita possint Latina reddi. Neque tamen

ignoro rectius fecisse eos, qui- apild Theocritum Låg duobus postremis locis demonstrativam

vim recepisse atque accentus nota distinguendum esse statneriiit. Sed utcumque se res

habet, nihil est cur Hartungio adsentiamur, qui Virgilium h. Ι. non adbibito suo judicio,

verbu. Theocñtea ita. vertisse putavit, quasi ut demonstrativam significationem unquam ad

sumere posset. Cfr. Hartung. Die οικω! Ρ. 272.

Ό Βοάειτι modo ut etiam in quaestionibus pendentibus pro quam cum adjectivis conjun

gitur. Plant. Most. I. 3. 80, in te certum est principe, ut sim parcus experiri. Id. Rud.

II. 1. 4, ut locupletes simus, scitis.
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unde est, μπακ α!έεκιωπ ραο·έ8! Hor. Od. I. ll. 3, ut øøtelíus quidqutd

ertt pati!
I Jam constat in interrogationibus non pendentibus, sive eae ab interroga

tiva voce incipiant, sive nulla praeposita sit interrogationis nota, ubi ea res,

quam quis fortasse putet vel putaverit fieri posse, dubium esse indicetur, an

non possit vel non potuerit fieri, vel etiam (id quod plerumque usu venit)

negetur fieri posse, conjunctivum, quem vocant, dubitativum poni solere').

ln quibus loquendi formulis Praes. Conjunctivi ibi usurpatur, ubi nunc, num

res quaedam futura sit, dubitari posse indicätur; imperf. conjunctivi, ubi ali

quando (tempore jam praeterito) num res futura esset, dubitari potuisse de

claratur; perf. conjunctivi, ubi quis nunc fortasse eam rem pro facta putare

indicatur, quae num facta sit, dubitetur, vel etiam negetur facta esse; plus

quamperfectum denique, ubi res, quae aliquando (tempore nunc peracto) jam

facta putari potuerit, factaesse negatur 2). Apertum autem est tales loquendi

formulas non esse veras interrogationes, sed ut acrior et concitatior fieret

argumentatio, quaestionis speciem et formam induisse. Quamobrem nihil obstat,

quominus eas rhetoricas dicamus interrogationes.

ln his igitur quaestionibus rhetoricis, quum alia adverbia interrogativa,

tum etiam ut haud raro usurpatum invenitur et quidem ita, ut quadam ex
parte principalem vim retineat et idem fere atque quomodo significet. Si ab i

ut interrogatio rhetorica per conjunctivum clata incipit, quaeri solet, qua ratione

1) Madvigins (in Gramm. §. 350. n) eas interrogationes, per conjunctivum elntns, in

quibus pronomen interrogativum subjecti par-tes sustinet, a ceteris disjungit et potentiali, quod

dicunt, conjunctivi gener-i snbjicit. At nihil omnino inter haec conjnnctivi exempla interesse
videtur discriminis: (Μία: πορεί? - i. le. forsitan quispiam aliqnem negatnruin esse puta

verit; ut quis id facere possit? - et Quid faciam? - i. e. forsitan me aliquid facturum

esse putetis; at quid facere possim?

Ό Sunt qui _docea.nt (ut F. Schnltzius in Latein. Sprachlehre §. 3-13) conjnnctiifum

plusquamperfecti in his interrogntionibns nullum omnino' locum liabere. At hnjus conjun

ctivi exempln, quamquam admodum sunt rara, tumen non omnino desunt. Atque de his

quidem, qualia sint dubitari non debet. Cic. p. Sulla 16. 45. mihi salus cujnsquani tanti

fuisset, ut meam negligerem (i. e. falso suspicatns es, mihi @Μπι οιι3ιιεςυιιω τωΜ ίιιΞεεε).

Η. Att. XV. 11. 1, egone ut beneficium uccepissem contumeliam (i. e. erruvit, si quis

credidit, me ut beneficium accepisse contumeliain). Nam quod nonnulli in posteriore loco

accepisse, qnam scripturam aliquot codices habent, modo audiatur dicar vel vídcar, prae

clare se habere statnunt, vereor ne ista verbi finiti omissio durior sit quum ut ferri possit.
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res quaedain aut futura aut Εισαι putari possit, idque ita, ut ea non futura

aut non facta esse indicetur. Quum autem non vera sit quaestio et tota ad

augendam probationis vim valeat, facile effieitur, ut et interrogativa et modalis

vis quodammodo οβεουτετιττ"). Jam iionnulla :iífereiida sunt exempla, ita

disposita, ut etiam ea, quam supra exposuimus, temporum descriptio sub

aspectum veniat et planior fiat. Plaut. Trin. lll. 3. 22, ut ego κακο αάοίο

εσεπι'2 27ιοπεαετωπι Μάέσεω Μάοπι€το? Ter. Andr. lll. ö. Μ, :ΗΜ ego ut

credam? Cie. Cat. I. 9. 22, ω ut ulla res frangat? tu ut uuquaøn te cor

πω? tu ut ΜΜΜ /αραπε. »ιετΖέι'ετε? Plant. Men. lV. 3. 9, »Μιά ut tu dederis

pallam et spinther? Plaut. Pers. l. 3. 52, me ut qutsquauz Μπι! Με,

ακό ρπιεύο2 ούΜω? Ποτ. ΕροτΙ. Π. 56, Μα!8·τω ω: ότι ή887'ί8 θ'ούμύ2έα υπ!

ρα2‹ι? ν. 59, ·ΖωΡαπε "ο ΜΜΜ ποοπέπε όπι1οΖω·ό.9 ποσο? Enn. Trag. v. 305,

Valil. nam ut ego tllis suppltcarem τω. ϋΖαπάόΖοφσωπέαΡ Ter. Phorm. V.

6. 34, Μέσι Μοτο €9ποταπ2 .Μποστ ραΜ·τω? ΡΙι1εςρΐ. conj. post ut in talibus

loquendi formulis nusquam positum inveni, id quod casu et fortuito factum

esse puto.

Saepe aecidit, quod in exemplo jam supra ex Ter. Phorm. V. 6. Μ.

allato faetum esse videmus, ut in ejusmodi interrogationibus etiam ne particula

enclitiea ponatur. @ιού εἰ Πει, Handius 'j auctor est, ipsam interrogationem

ex duabus quaestionibus esse eonflatam, quibus vel de rei modo vel de ipsa

re quaeratur et quarum una al) ut, altera ab ne particula alii cuidam verbo

adposita incipiat. Atque ut hoc Handio dandum est, per eam explicatioiieni,

qua ratione potuerit is loquendi usus exsistere, satis planum fieri, ita nos hoc

loco contenti sumus ad eam loquendi consuetudinem animum admovissc, qua,

ut ea, quae in interrogatione insit, dubilatio apertior fiat et inanifestior δ), σα:

σ) ΕΕ in hac re et in eo, quod ejusmodi interrogationes ab ut incipientes ibi potissi

mum usurpari solent, nbi antea. aut aflirinatuiii est vel certe indicatum liosse aflirmari, eam

rem, de qua, dubitetur factam vel futuram esse aut etiam postulatuin, ut Πολ; - in his ma

τύπω, inquam, hujus loquendi usus proprietas cernitur. Tnmen etiam quo μισώ οτ ατά οτ

φσωποάσ εἰωὶΗ ratione nonnunquam usurpantur, sed multo rarius, et ita ut vis illa modalis

retineri videatur. Cfr. Plaut. Pseud. Ι. 2ἶ. θα· dum. Non possum. Face possis. @αστειο

μισώ animum vincere possim?

^) In Tursellino IV. p. 83.

'ή Simili ratione etiam nos interdum post interrogativu particulam quae est månne

ponimus.

Lunds Univers. Årskrift. Tom. II. 3
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haud raro et adverbiis et pronominibus interrogativis juugitur (μέσω Ποτ.

Sat. ll. 3. 295, uterne lbid. ll. 2. 107, quautaue lbid. 347; utrumue, numue

ω.) ltaque, si adpositnm est ue, quaestio ab ut incipiens ad speciem verae

interrogationis et ad quam respondendum sit, paullo propius accedit, sed du

bium tamen esse indicatnr, an debeat ea res, de qua quaeratur, negari. Jam

si quis quaerit, cui potissimum vocabulo ne adnectatur, raro cum ipso ut

juugitur, ut in exemplo nuper allalo Ter. Phorm. V. θ. Μ, et Hor. Sat. ll.

Μ. Μέσω @αυτι @απο Βα:πωε Ζα8α8. Saepius pronomini et quidem

jiotissiniuin personali pronomine adjungitui' aut nomini aut participio aut deni

que ei vocabulo, quod, quum in ipsa sententia maximam vim habeat, etiam

primum in enuntiatione locum sibi vindicat. Plant. Cure. V. 2. 18, meaue

ancilla ΜΜΜ ut sit? Ter. Enn. lV. 7. l, hauciue ego ut coutumeliam tum

iusiguem in me accipiam? Atti. v. 4-27. Bibb. @Με απ:ισέΖέο παάα8 2επωτε

πού 7ιο.92έ Με οῇΉασπ? (Μ. Tnsc. ll. 48. Π, ε9οπ.ε ut te interpellem? Cic.

Sest. 7. l7. Liv. lV. 2. 12. V. Π). θα! ipsi verho finito ue particula

neque in his interrogationibus, neque in nlla omnino, quae quidem ab inter

rogativo ineipiat, quaestione unquam adjungi potest °).

Quoniam particulam, quae est ut, in hoc loqnendi usu interrogativam vim

G) Fueruntyqui hunc particulae ut usnm cum notissima loquendi consuetndinc com

parareut, @σε in exclamationibus mirantium vel indignant-inm, nullo addito verbo finito ac

cusativus cum infinitivo junctus poni soleret. At nihil aliud illi est cum hac commune,

nisi quod neutrius caussa, et origo ex det-ractione vel ellipsi, ut ajunt, verbi finiti repetenda

est. Nam ut per simplicem accnsativnm (me miserum! testes egregios! sim.) ita. etiam per

σ.οοιιαι"είναοί «πιω ὶιιΒτιἰΗνο junctum vera, aliqua res menti obversans et animnm vel admi

ratione vel indignatione afficiens inducitnr. Efenim inter has verborum conjnnctiones;

fallacem hominum spem (Cic. d. Or. lll. 2. 7.) et Te nunc sic νωπά (Cic. Για». XIV. 2

2.) propinquitatem aliquam et cognationem intercedere, ex iis maxime locis intelligitur, in

quibus junctae sunt illae constructiones, velut Cic. Κατα. XIV. 1. 1. Me miserum! te in

ΜΜΜ ιιετιιτπωιε Ρι·ορτοι· Με ἰιιοἰἀἰεεε! Νειιιιε vero per accusutivum cum verho infinito jun

ctum interrogatio scmper exprimitur, nam tum demum, quum, adnexa nc particnla, cum

illa vel indignatione vel admiratione etiam dubitatio de rei veritate conjungitur, interrogatio

exsistit, nt ajunt, rhetorica. @απο autem ab ut incipit ennntiatio, sive adpositnm est ne,

sive non adpositnm, en. interrogatio semper est vel eerte formam scmper prae se fert in

terrogatioiiis. Jam si significationcm ipsum respicias, line in re ene, de quibus quaerimus,

loquendi formulae inter se discednnt, quod per illam, etiam si adposito ne clnbitatifi φωτ

άυ.ι1ι exprimitur, res vera esse et hoc ipso, quod vera sit, indignationem vel ndmiratioiiem

movere indicatnr, per hanc de rei modo ita. qnaeritur, ut vera ea esse negetnr.
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sibi vindieare statuinius, ne id quidem omittendum esse videtur, hane explica

tionem omnibus fere ceteris non placuisse. Nam qui in harum interrogatio

num vim et siguificatioiiein inquisiverunt, tantum non omnes ut pro conjunctione

acceperunt et aut flere' (fieriøze) potesti) aut verbum aliquod voluntatis s)

audiri statuerunt. At jam ex Με ipsa re, quod alii aliud omissum esse pu

tarunt et ad explicandam unam eandemque loquendi rationem verba, quae

diversissimae sint significationis, audiri voluerunt, quantis difficullatibus omnes

de verbi detractione conjeeturae sint obstruetae, colligi licet. Quod autem in

his omissum censemus voluntatis verbum? Ter. Phorm. V. 6. Μ. Β'οσππέαπο

Οι! quod dixisti); από" Μια: όρποπιτε8 ΜΜΜ ραίο·εσιι? Plant. Most. V. 4. 25,

mecum ut Με 9888θήί, dum tu abes, uegott? Ejusd. Μου. lV. 3. 9, »Μιά ut

tu dederís pallam atque spinther? quibus omnibus in locis apertuin est, num

vere dictum quid sit, dubitari. Jam vero, etsi in talibus exemplis, qualia sunt

Μα:: te ut ulla res frangat (Cic.) et Μέ ορο ut credam (Ter.) addi possunt

@απο ροϋε82, tamen hand scio an iis additis verbis tota sententia commutetur.

Neque enim illud: te ut ulla res flangat, simplex est quaestio et qua, num

quae res te frangere possit, interrogeris, sed asseveratio, interrogatioiiis speeiem

prae se ferens, qua negetur ulla res te frangere posse. Praeterea, si quis ut

interrogativam vim et saepe recipere et his quoque locis recipere potuisse per

penderit et tales interrogationes comparaverit, quales sunt: Cur @ατα com

memorem? Πω 6390 απάέυετέσσι? Quid euumerem artíum multítudiuem? nihil

esse sibi facile persuadebit, cur eas, quae ab ut incipiant, diversi generis esse

suspicetur. Quae quum ita sint, integras per- se esse has loquendi formulas

tenemus, ut nihil detractum, nihil audiendum esse statuanius. Sed quoniam

ab interrogativo vocabulo quaestiones, quas dicunt, rhetoricae non semper in

cipiunt, aliquantum lucis huic loquendi_ usui allaturus esse videtur, qui ad eos

scriptortim locos attenderit, in quibus duae junetae sunt interrogationes, qua

ram una ab ut incipiat, altera nullam prae se Μπιτ ἱι1ΕεΝ°οΒ°2ι1όἱ notam. Velut

apud Ter. Andr. lll. Μ, εἰ, quam jam inspexiiiius, interrogationi: ΗΜ 890

Μ ω·εάαω? Με adnectitur interrogatio: tu rem tmpeditam et perdttam τε

.ΜΜι.<ε? inter quas interrogationes, si grammaticam, ut ita dicam, earum ra

") Ut Zumptius in Gramm. §. 609. Madvigius §. 353. Anm. Kruegerus §. 571.

') Ut F. Schultzius I. Ι. 5. 391.

ai
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tionem et ipsum verborum nexum investiges, hoc tantum interest, quod in illa

de rei modo ita quaeritur, ut res negetur ullo modo fieri posse, in Με: Με

ipsa fieri posse ita negatur, ut de modo non quaeratur. 9)

Quamquam igitur in his loquendi formulis ut pro interrogativo adverbio

accipiinus, tamen ὶἰ‹|ειιι ιποποιτάιιπι esse putamus, etiam ab ut finali haud raro

iiiler-rogationes incipere, quibus, quo consilio res aliqua suscepta sit, quaeratur,

ut Ter. Ad. IV. Ii. 20, από»! ut secum avehat - hem virgíuem ut sec-um

avehat? fi. e. num idcirco venit ut cel.) Cic. Phil. II. Μ. 86, suppleæ te ad

pedes abjícíebas. Quid petens? ut servíres? Saepe etiam in his interroga

tionibus ne adponitur. Ter. Hec. l. 4. 9, te moneo ne quoiusquam mísereat.

ΠΩ”. Ο. ο. ιιιε·πε πηριιοε στ) σ.τόσκόπιω πεσοιόπωπ Ϊιαὐετυπ? Plant. Merc. III. 3.

Μ, tu osculere mulíerem? Μέσι αάυεπόεσιε υοπι€2αΜ ωσσα!έα8 Μα!έετ6? (ζώ.

Tusc. l. Μ. 32, @Μ ω: ΐ8%ΐ089%8 υέτοε οο_φέέα88ε Ο. ε. εΡεοωεεε) ασθέ

$πικιω? όόΜεσππε π! _2ΐπόύα8 ωο»ιεκ Ματ", φιέϋπ.ε «Μα Ζωπιέπατείατ? Πω:

ἰπιει·ι·ο8:.ιτὶοιιυω genus tum fortasse accuratius retractabinius, quum ad ut finale

disputatio nostra pervenerit.

Etiam aliae exstallt interrogationes, ut interrogativo subjectae, (luae quam

φωτ] non obliquae πω :ψ ullius verbi poteslate aptae sunt, per conjunctivum

tamen efferantur. ln iis autem conjunctivi caussa ex condicione aliqua aut

disertis verbis expressa aut certe, quae audiatur, repetenda est. Ter. Eun.

IV. 3. θ, κακο Si detm- mihi, ut ego uuguibus illa' in oculos ínvolenz! Plaut.

θα. I. 4. 95, utihi Μισο” Μ»ι·έπεπο υάΜπ άπό. Ut ego Πίσω» τω·8εω·ε:π!

(ουάΠιιι·: εἰ mibi daretur). '

Jam, qui sit particulae ut in obliquis interrogatiollibus usus, breviter enar

rabimus. Atque si ex pervulgatissiniia Latini sermonis regula in his enuntia

tionibus conjunctivus poni debet, hoc niemoratu diguissimuin mihi videtur, quod

θ) ΒΧ Πε ἰΡεἰε, @απο ἀὶκἱιιιιιε, ειιερἰοιιι·ἱ Παπ, ἱιποττοειιἱἰουοτιι, εἰ ιιάΡοιιοπιάει. sit negatio,

ab ut mm incipere, id quod apud Hor. Epist. I. 18. 16, fieri videmus: ut non sit ,ΜΝ

Μ,... @Με α των quod place! ut mm @των εΙα!›·ω›ι? Πω πιο11ε1ιάιιω esse putavimus

et ut accumtior esset nostm disputatio et quod Feldbauschius (Latein. Schulgramm. (Με

ΑΜΙ. νοι·ι·. Ρ. VIII.) non defuisse ΜΜΜ, ΦΠ Πι ε_ῇιιειι1οᾶἱ ἰιιΙεττοἔιαἰοιιἰΒιιε Πε8ιιήοποιη Ρετ

Μ: οοπήιιυοϋοιιοπι είΪεττἰ οΡἱιιιιι·επ€ιιι·. Nam quod exempli cnussa ω. ΑΝ. XII. Η). 2, 'σε

αΐ0!εαπι :ΜιιΙοι·ιιτιτ, eum locum Feldbauschius recte docet @Μπι esse, ut ne illud cum postu

landi verbo proxime antecedenti sit conjungendum.
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πρωι πιιιιππιπειτιιοε εετιριοτεε πιπρε πρωι ροειπε usque ad Virgilii tempora in

dicativus saepe positus reperitur.. Quae quidem licentia, quamquam latissime

serpsit et ρετ οπιιιε ιιιιεττοππιιορππι οιιιιπρπτρπι genus increbuit, tamen in

quaestioiiibtis particulae ut subjectis aliquanto viguit diutius. Si quaeritur, qua

ex caussa sit repetenda, haud scio, an recte fecerint, qui ex πιπετιιπιε πρωιππι

et vi orationis, qua factum esset, ut enuntiatioues, πρπτππι πιιετπ πιιει·ι sub

jungeiida esset, periude, quasi sui πιτππρε esset juris, inter se εοτιιροπετετιιπτ,

πρρπι muita πιιπ, tum etiam ιιπιιε ιιοειιιιπτιι ιιπιππι esse statuerent. Quare, si

interrogationeni non ex altora enuutiatione pendere sed suae quasi potestatis

esse tenemus, qualis sit hic loquendi usus, satis liquet. Apud antiquissimum

quemque scriptorem iudicativus etiam tum usurpatur, idque saepissime, quum

vera et germana est interrogatio et ad quam sit respondendum, velut Plaut.

Amph. I. ι. πω, ιοπαε·ι·ε, quid ?παρω ιιιπειι. Βποοιι. Ν. Τ. ι8, ι·εεροαάε,

παπι Με τιεπισιιι? Τετ. Αιιιιτ. ιι. θ. Μ, πιο, παπι επι? Cujus generis exem

pla, quum apud posteriores scriptores, praesertim apud eos, qui soluta utuutur

οι·πιιοιιε, πιπιιο sint rariora, tum apud Ciceronem nisi post die vel quaero

nusquam ιετε ειιειππι. Πιο. ιιι€. 8. Μ. Τπεο. ι. ει. Ν). πιο etiam apud

eum haud τπτο πι, ut interrogatio rhetorica vel exclamatio enuntiationi pri

πιπι·ιπε, επι εριιιιεοιι πρι τιειιιιετιι πρι certe potuerit, ita adnectatur, ut ab ea

non pendeat. Cio. Att. Vlll. 3. Μ, «Με, quam conversu res est! Lael.96. Atque eae quidem interrogationes, quae ab πι ιτιοιριππι, ει νετπε sunt

quaestiones et ad quas sit respondendum, tantummodo apud antiquissimos

scriptores ac ne apud eos quidem saepe, primariae enuntiationi sic adnectuiitur,

ut indicativum sibi vindicare possint. Enn. Trag. v. 23. Vabl. eloquere, res

Aryívum proelio ut se sustiuet? At in exclamationibus apud comicos et oeteros

poetas usque ad Virgilii aetatem post ut indicativus ροπιιρτ. Sunt autem lo

quendi formulae, quibus ut cum indicativo adjungi solet, hae fere: vide, m'

desue (πιω), αοαιιε υιπιεε, αά.<ιρέσε, αά.επιιοιιε, quibus ex antiquissimoruin

loquendi consuetudine etiam hae addi possunt: πω”, παπι, ααιιιιε, πω.

Plant. Aulul. I. ι. Τ, απ, αι ιαοεάιι! Τετ. Απ. Ν. Σ. 20, «πρ, αι ιιιποιιιιι

Ζαιιιαπι! Αιιι. 303. Bibb. víden, ut te ímpietas stimulat nec moderat metus!

νη. Geo. I. Μ, πωπω νιώσε, οτοσεοε αι τω” οάοιε.ε, [πάω αιιιιιι επαι·,

αιοιιεε παει tum Sabaei! ld. Aen. VI. 855, adspice, ut πωπω .<πιοιιιε Mar

cellus opímís íugreditur! Cat. 62. Μ, αάπρισιιε, ιαααριαε πεσαια αι πιειιιιαια
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ο·οοπέτακι!.| Plant. Men. V. ö. Θ!. αιωΖοπ Μ, Μ άοίοι·αιποΜά Ζοοαέι5ωσ·.ΐ Enn.

Ann. v. 2 lö. πω. Μ», ?πιο αποΜε 1οακοπροο, ut pro Romano populo οπο

ρκουέι€οι· οικω οοι·ι!αποϊο ρι·πάεπε απέικαιοι de corpore ønitto! Atti. ν. 258. Μ».

.Νασο βοή ω·όπο.5 video, ut propessz' jacent! Sed ut prosae orationis scrip

tores, ita etiam poetae recentiores illam fugieiltes liccntiam post ejusmodi for

mulas conjunctivum usurpare solent, ut jam apud Horatium indioativus nus

quam videatur exstare. ή Οἱο. Rose. Am. Ή. Μ. οόάοιό.οπο, πι! «Με @Μεσα

/αι·έαο? Τειο. Ηιετ. I. ΒΤ'. Ποτ. Οι!. I. 9. 4, uídes, ut alta stet πέσο οακο!ό

(Μπι δοοαοιΕο. ld. Od. III. ιο. Τ, ααοϋ.9 quo strepitu @παει ο·εωαοέα2. Μ.

Π. 4. 25. ει. It. XII. Τ. Η.

θα! Πι οποιοι haud raro, id quod grammaticos non fugit, ut enuntiatio

secundaria, per indicativun] elata, interrogativa esse videatur, sed, ut modus

verbi apte explicari possit, pro relativa sit accipienda. Itaque, quam σο αιο

εειιιι in his locis indicativus positus sit, recte explanaiit: Cio. Cat. M. ό. Η,

nihil est admírabílíus quam quomoolo Με πιοο·ιἔειιι _ήΖέό ι!πΖέιΐ. Βιιιοά. Leg. I.

9. Ή, οοπΖ€, ο·ωοιπαάοποάιωι anime aflëctt sumus, loquuutur. Eadem in causa

saepe sunt enuntiationes particulae ut subjeetae, ut illud ut pro relativo ad

verbio Ilabendum sit, non pro interrogativo. Atque ita se rem habere, in his

exemplis Iucide apparet: Plant. Bacch. V. I. H, onmía, ut guícque actumst,

οιιοοιοτα·υἐ£. ΕιιιειΙ. Αιιιριι. Π. ι. Η, omnia, ut quícque actumst, edisscrtauit.

Men. IV. 3. ö, ποσοι· ι·οοοέοί2 πιο οιιικοπι, τα /αοι!απιού, οΜΜο. δει!. ω. Π'.

omnia, uti gesta eraut aperit. Quint. XII. 8. 6, st omnia scribereut, uti

gesta sunt. Nimirum in illis ω. omnibus suum cuique verbo adpositum est

ohjectuxxi, ut per enuntiationem secundariain nihil aliud quam actionis' ratio

modusque desoribatur. At aliquanto forsitan Iatius hic loquendi usus pateat;

nam saepe etiam, ubi, quum nullum primariae enuntiationi adpositum sit ob

jootuni, sententia seoundaria, particulae ut subjecta et per indicativum elata,

objeeti partes sustinere videtur, ut pro relativo acoipieildunl est, ut rationi

modoqne actionis .definiendo secundaria sententia inserviat et verbi primariae

enuntiationis, quod simpIiciter (absolute, ut ajunt) positum esse videatur, objec

') Uno Ioco Od. I. 14. 3, nonnulli codices Iiabent: nonne vides, ut nudum remigio

latus antennaeque gemunt, sed εε Ιοοτιο, οποιο τιιοιιτιιι· ΟΡωι οοάιοοε, _οοιιιοπέ «Μαιο in

editiones plurimas est receptn..
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tnm aliqnod audiatnr. Cnjns gener-is, nisi fallor, haec sunt exempla: Plant.

Asin. ll. 2. 400, abt ad forum ad herum et παπα, Μου ut nos Μια”

8ιιιιιιι8. ld. Trin. lll. 3. 24, edoce eum, uti res se habet. ld. Rud. lV. 6. 7,

eloquere, ut haec res obtigit de χω.

Ut vero jam ad eas interrogationes obliquas veniamns, quae particnlae ut

snbjeetae et per conjnnetivuin elatae sunt, de hoc tam pervulgato έμπιστο nihil

paene aliud est quod moneamns, nisi ut in interrogationibus non pendentibus,

ita in his quoque significationem illam, quae particnlae ut propria est, modi et

rationis nisi apud antiquissiinos scriptores* perraro totam retineri. Recentiore

enim tempore atque adeo jam ante Ciceronis aetatern per hane verborum con

jnnctionem res aliqna ant declarata ant sensibus percepta ita deíiniri solet, nt

cleclaratio illa vel perceptio, quae vel per dicendi vel per sentiendi verbum

eíferatnr, potins ad ipsam rem quam ad modum rationemqne rei transteratnr.

Qnod si ita est, sententia interrogativa ad accnsativi cum intinitivo juncti sig

nificationem et similitudinem proxinie accedit illa quidem, sed multo arctioribus

ejus nsns eircnmseribitnr terminis. Nam per eam eae solae res exprimi pos

sunt, quae ant declarari ant sentiri ant ètiam cognosci, non eae, quae existi

mari ant optari ant denique animi aífectus movere indicantur. ltaque enm

declarandi et sentiendi verbis ut eomponi potest, cum existimandi, voluntatis,

atfectns non item. Sed apud Plantnm, Terentinin, ceteros, qui iisdem fere

temporibus fnerniit, quemadinodnni supra indieavi, ut modalem vim hand

raro servat, ut Plant. Anlnl. l. 4. 39, rogítaut me, ut ualeam. Ejnsd. Curc.

lll. 65, jam εώς, πι! σοιιιιωιιιι·ι!. Ter. Enn. lV. 7. 30, sein tu, ut Μιά Με se

kabeat. Turpil. v. Μ. ΒὶΒ!›. ab initio ut res sit yesta euoda Μέλι. Caec.

Stat. v. 206. Ribb. μου σωμα ut appreudas neque uti dimittas, .πιω Νιουυει

apud recentiorcs ea omnino desnnt exempla, in quibus ut idem atqde quornodo

declaret. Sall. Cat. δ, ut paullatim em puleherríma pesstma ac flagttiosíssima

jacta sit, dísserere. Cic. in Pis. 2. 3, omitto ut sit factus uterque nostrum.

Qnint. X. 4. 23, easdern causes ut quisque egerit, Μάι: στά ω”. 2) At

7) Hoc loco mihi non videor a proposito longius esse aberraturns, si de en loquendi

consuetndine nonnihil nddiderim, qua ut particula (ex similitudine notissimae formulae ita

est) verbo substantivo adjnncta, praedicati, quod vocant, partes snstinet. In quaestionibus

non pendentibus nullum ejus usus inveni exemplum, sed in obliquis comici hand raro cum

verbo, quod est esse, ut conjnngnnt, ut hic loquendi usus a quotidiana sermonis consnetudine
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vero his locis, quos nunc sum allaturus, in quibus, si positus esset accusati

vus cum infinitivo junctus, nulla facta esset sententiae commutatio, mirum in

modum principalis illa modi significatio obscurata est, ut jam non possit par

ticula, quae est quomodo, pro ut substitui. Ter. Andr. I. 4. 8, ut sentper

tibi apud me @Μα fuerit servitus, scis. Id. Hec. I. 2. 70, narrat, ut virgo

ab se integra etiam tum siet. Cic. Cluent. ΣΒ. (Π, πο” @ποταίό8, α! Μακ:

&εε2έαε fame monitae plerumquc ad cum locum, ubi pastae sint aliquando,

revertantur. Cic. Fin. V. 48. Η. υέυΖωηα.εκσ, ω! μισού σα: ·υεΜεπόαι8 quidem

a contemplandis rebus deterreantur. Virg. Aen. Vll. 206, ment-im' Auruncos

ita ferre senes, his ortus ut @Με Dardanus Idaeas Pkrygiae penetrartt ad

urbes. Tib. I. 8. 47, quid referam, ut ΜΜΜ 0786708 ΜΜ6$α ρω· ασ·θε.9 α!δκι

Ρα!αεωέόστο εαπε2α σοΖωοπἰ›α δ'3ρ·ο. (Μό. Met. Xlll. 826, potes ipsa videre, ut

circumeant distentum cruríbus uber. Tac. Hist. I. 37, auditisne, ut

poena Μαι et supplicizlm vestrum sirnul postulentur.

lnterrogationem particulae ut subjectain ad animi affectuin transfer-ri posse

supra negaviinus. Qua tamen in re vereor, ne parum caute egerim, si qui

dem Wundero 3) adsentiendum est,'ut etiam, quum timendi verbis jungatur,

interrogativam vim sibi vindicare. At haec Wunderi sententia, quum ab ipso

obiter adumbrata potius quam explicata et diligenter examinatis onmibus ar

guinentoruin momentis comprohata esset, tum a doctis viris oinnibus, qui de

ea judicium fecerunt, repudiata est atque rejecta. At si ad diligentiorein rei

inquisitionem descendimus, nonnulla videntur afferri posse, quae ad sententiam

illam probandam et commendandam valeant. Hoc autem viri docti, qui par

ticulae ut cum timendi verbis conjunctionem explicare conati sunt, omnes fere

sibi persuaserunt et tenendum esse censuerunt, Latinos his verbis notionem

voluntatis subjecisse et hac notione adductos esse, ut ei particulae, qua etiam

alias consilium et voluntas efferri soleret, enuntiationeni secundariam ex horum

non alienus fuisse videntur. Plant. Amph. prol. ΠΠ, να: ιιονἱεεε οτθάο μπι, ut sit mens

pater. Pseud. IV. 4. 1. Ter. Heaut. II. 343. III. 1. 27. De relativo adverbio mox videro.

3) In Jahnii Annal. 1827, p. 157. - IVunderum fugit jam Sanctium in Minerva (L. IV.

Cap. XV.) eandeni fere sententiain amplexum esse. Sed is, quum ad particularum, quae

sunt quomodo et quemadmodum, cum timendi verbis conjunctionem attenderet, idem etiam

nonnulla. attulit exempla, in quibus, quin ea adverbia relativam vim haberent, non dubi

tandum esset. Uncle suspicari Iicet, Sanctiuin ne ut quidem interrogutivum a relativo satis

sejunxisse.
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verborum potestate aptam adnectereiit. ltaque quod quis fieri optaret sed

idem non futurum esse putaret, id post timendi verba in sententia neganti

per ut particulam non negantem efferri π. Αι Μο voluntatis et optationis notio,

qua in timendi verbis latente, ut haec verba cum ut componerentur, factum

esse statuunt, in tota enuntiationis forma et nexu posita est. Namque verendi,

metuendi, timendi verba, si iis tam insignis inesset voluntatis notio, ut propter

hanc ipsam cum fmali enuntiatione essent componenda, ad verborum voluntatis

similitudineni proxime accederent, et qui Ποπ potuisset, ut haud raro cum

interrogativa sententia conjungerentur, in obscuro esset. Jam vero ne id qui

dem ad explicaiidum facile esset, quam illis verbis subjicientes significationem,

ii scriptores, qui cum accusativo et infinito verbo ea composuerunt, per hanc

conjunctioiiem nullo adposito negauti vocabulo eandem exprimere potnissent

sententiam, quae etiam per finalem enuntiationem a particula ne incipientem

efferretur. Neque enim huic difiicultati satis aptum afferunt remedium, si qui

timendi verbum, prout ipsa pendentis sententiae forma ferat, aliam alio loco

significationem sibi vindicare statuunt, ut cum accusativo et infinito verbo

junctum idem sit atque solltcitum putare, cum interrogativa sententia com

positum (timeo quid eventurum sit) idem declaret atque solltcttum esse, cum

ut aut ne junctum (timeo ut - ne _ id eveniat) pro eo qnod est sollícítum

optare, sit accipiendum. δ) @πειτε οἱ explicatio vulgata et compluribus probata

nonnullis laborat difiicultatibus, jam quaerendum est, num quid obstet, quo

minus post timendi verba, si quidem his anxiptatis et curae notio quaedam

infuerit, ut antiquitus interrogativam et modalem vim habuisse credamus, ut

illud Plautinum Bacch. lV. 5. 2. metuo, ut ΜΜΜ ροο86οι οΜοΖΜεο·, ο de

prima et. principali significatione quaeras, idem sit atque: anxius sum, qua

ratione emoliri possim. Atque hoc primum omnium satis constat, tantum

abesse, ut verba timendi cum interrogativa sententia jungi non possint, ut

^) Quod Handius (in Tursell. IV. p. 46.) Latinos per contractionem quandnm orafionis

timeo ut sustineas, tímeo m: cveniat pro eo quod dicendum esset: puto mm fieri, ut susti

"απ, οποία: πω: /ἱετί στο οοοπἰα!, ἀἰκἰοεο et Μοτο explicationem fonnulis illis comparatis,

quae sunt vcrisíniile est, ecrum est ut, firmari οποιο. Η ποπ σο” est, παπα sit, investigure.

Neque enim cniqnnm nisi ipsi Iiundio πο. sententia nnqnam proburi potuit.

ή Π: άποποκπ an non insit particulne ut finalis significatio, etiam hoc adducor, quod

in finalibus sententiis ut et ne saepissinie jungi, post timendi autem verba ut ne nullo

loco poni video.

Lunds Univers. Årskrift. Tom. II. 4
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contra satis multa liujus conjunctionis exempla inveniantur. Quorum pauca

attulisse satis erit. Plant. Truc. IV. 3. 35, jam metuo patres quot fuerint.

Ter. Phorm. I. 3. Qö, Μισο Μεση φαω Μο κακο »Μιά Μασάει! rem. Cic.

Att. VII. 7. 3, oereor, quid sit. Virg. Aen. I. 670, «Μπακ, @ο εε $ιωιοπέα

σεο·2απ8 Βοερ5$έα. @ΜΗ φωσ! etiam ut in antiquiore loquendi consuetudine

ita usurpatum reperitur, ut, quin primam illam interrogativam et modalem vim

retineat, dubitari non possit. Ter. Heaut. l. Σ). Η, Μπα ο-πιπέα: ραΜε train

et animum amíeae, ut erga se sit same. Hoc loco, quippe quo ut cum verbo

substantivo junctum praedicati munere fungatiir, pro eo neqne quomodo neque

quemadmodunz substitui potest 6). Sed multis aliis locis vel @Μάο vel quem

admodunt timendi verbis subjungitur, quum id agit is, qui loquitur, ut mo

dum rei, non rem ipsam anxietatem injicere declaret. Velut Cic. Mil. 28. 77,

esset tinzeuduriz, quonant modo id ferret civitas. Id. Fam. XI. l0. t, haec

quemadmodum a te eæplicari possint aut a te quum expltcabuutur, σου tm

pedíantur, ttmeo. Μια. ει! Ηω·οπο. Ν. 37. Μ, οπο”, ααοοπο‹ἰο αεοεματό

sätts. .Iam si quaeritur, num in his exemplis pro iis adverbiis ut substitui

possit, antiquissimis teinporibus, quominus id íieret, nihil obstitisse credo. Sed

quum ut interrogativuni in omnibus fere loquendi forinulis :ΜΒΜ ιτιεΒὶεςυο

principalein illam modi signiticationem deposuerit et pro eo ad modum desig

nantlum vel quemadrnodum vel quomodo positum sit, tum etiam in hac con

junctione sententiarum verisimile est jam ante prima litterarum Latinarum tem

pora ad eam regulam hominum loquendi consnetudinem @ἀεὶ coeptam esse,

ut post timendi verba per enuntiationem particulae ut subjectam res ipsa,

quam quis timeret vel de qua quis anxins esset, per quoønodo autem vel

quemadritoduiøt modus ejus rei significaretur. Atqui perspicnum est, eam rem,

quae qua ratione pertici possit, anxius sis, talem esse, ut et ne perfici non

possit timeas et ut períici possit, optes.") π.. Μο ut quamquam ipsum

“) Neque enim credo ea adverbia in sententia interrogativa ita cum verho substantivo

unquam componi, ut, praedicati vices sustineant. Müllerus in Philologo IX. p. 623, ad

hoc genus locnm illum Ciceronis retulit: Att. IV. 2. 1, declaravit- omnes res nostrae, qnem

admodum essent, ut in secundis, Παυλο, Μ: in adversis, bonne; sed in hac enuutiatione

adjectiva., quae sunt flurae et bonae, cum verbo subst-antivo sunt conjnngenda. Apud Plan

tum in Bacch. III. 3. 70, relativam significationem qu-emadnzodum sibi viudicat.

") Omnibus fere iis locis, in quibus per ut timcndi verbis subjectum res non optata.

indicari videatur, ut idem atque ne declaret. nunc quidem lectio aut ex codicum auctoritate
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ειπτὶηιιἰτιιε ἰιιιοι·ι·ο8:ιιἰν:ιπι1 οι ιποόειΙειιι vim liabuit, ad finalis particulae siniili

tudinem prope accedit. s)

At buic, quam proposuimus, explicationi suntquue repugnare videanler.

Nam forsitan quispiani negaverit (atque id ipsum jam Gernhardum iiegasse

video) ad explanandum eum usum, quo ne cum timendi verbis conjungatur,

eam quidquam omnino valere, nec posse, qua ratione ut ponatur, satis apte

explicari, iiisi cum usu particulae ipsi contrariae, quae est ne, comparetur.

Audio, sed principalis Iiarticulae ne significatio atque usus :πόθο non cum vi

usuque particulue ut ullo cognationis vinculo contineiitur, θ) ut probabile esse

videatur, etiam ιιΒἰ`εειε ρω·ιΕουΙειο, quum significationes recipiaiit inter se con

trarias, eodem tamen inodo usurpentur, initio iis subjectas fuisse diversi ge

neris notiones. 1) Atque ne antiquitus adverbiuin negans fuit, nec ab par

ticulae, quae est ποπ, εἰ$π1ἱίὶοετἱοτιο ωιι!τιιπι abfuit, sed paullatini ejus usus ita

niutatus est iisque finibus circumscriplus, ut nisi in vetandi et οριειι1ὸἰΓοτιπιιΙἱε

v

aut ex aliis certis judicandi notis ita. emendata est, ut ab vulgato grammaticorum praecepto

non abhorreret. @πώ nuper demum apud Livium XXVIII. 22. 12, factum esse video,

ubi Madvigius simili loco Liviano collato III. 3. 2, pro ut anden-ent ne auderent legi jussit.

Apud Horatíum in notissimo loco Sat. I. 3. 120, nam ut- ferula caedas merituïn majora

subire verbera, non vereor; haud scio an explicatio Huasei (ad Reisigii Schol. in adnota

tione 489) probunda sit. Nam ibi enuntiatio particulae ut subjecta, quum per εαπ] res non

probabilis, non verisimilis exprimeretur, eundem induit formam atque si ποπ τυο·ό.9ίυπίΙσ

est (i. e. id non facile fieri potest) subsequeretur, ab cujus loquendi formulae significatione

ποπ υεπο›· που Μ. η·ωΙτιιιιι ε.ΒΙ1οι·ωτ.

Ε) @πιο de particulae ut significatione diximus, επ οοωΡατε.ίΒ Πε εοήΡΙ:οτιιιιι Graecorum

locis, quibus cum ὅπως εἰ: ώς τἰωειι‹Ιἱ verba junguntur, firmari mihi videntur. Nam ὅπως,

quod pro interrogativo accipiendum est, idem fere atque latinorum 'ut declamt. Quocirca.

Euripideum illud: ὅπως λάθω δέδοιπα Πει νεττετε licet: ut (quomodo) lateam, timeo,

Contra ώς post timendi verba non modo non a particulae ut significatione prope abest, sed

ne finalem quidem vim sibi vindicans eodem modo ponitur, quo ΜΜΜ ι1ουιιιιιηιωιιι εισαι

εεύνιιιιι αυτι ἰπίἰπἰ£ἰνο junctum iis verbis subnectunt. Xen. Cyrop. V. 2. 12, m) rpryïnï

tåg årmgifuezç ne timeas te desideraturum esse.

”) De origine particulae ne Boppius disputat Ι. Ι. ε. 8”.

1) @ΜτΙ ut confirmem exemplo aliunde adsumpto, ea in re complures grammatici

(Krügerus §. 462. hladvigius 352. 4-10. Anm. 4. Zumptíus 529. 573. Feldbauschius 536.

Anm.) consentiunt, quod particulae ut in concedendo usum (Cic. Or. II. 4. 18, ut quaeras

omnia, non reperies) ab ne (Liv. XXXI. 7, ne aequaverit-is Hannibali Philippum; Pyrrho

carte aequabitis) diversum esse statuunt. In ejusmodj enim loquendi formulis ne adverbii

partes sustiliet, et ipsae enuntintiones, in quibus ponitur, ειπε sunt potestatis nec ab ω..

. .μ
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jam nullum paene locum haberet. Ejus autem particulae, quae est non, pro

pria et peculiaris vis in negaudo cernebatur. 2) Sed ex eo demum usu, quo

ne adverbii partes sustinuit, eífectum est, ut in eonjunetionein mutari posset.

ltaque sententia ab ne conjunctione iiicipiens, si propria ejus et peculiaris vis

spectatur, sui juris nec ex ulla alia suspensa dici potest, ut per «Μπι ipsam

aliquid ne fiat aut optari aut vetari indicetur. Sed sensim Ποιά ροιιιἰτ. ut ea

cum alia enuntiatione, si modo per hane vel @Μάο vel contentio aliqua de

signaretur, arctius coalescens jam secundariae sententiae partibus fungi inciperet.

Velut te hortor, ne animo deficías, antiquitus Πει interpretari licuit: jag upp

manar dig; du :nå icke låta modet falla. Quum autem ita ad alteram alteri

subjungeiidam sententiani ne adhiberi coeptum csset, eonjunctionis jam munus

tuebatur. Eodem modo etiam is particulae usus, quo timendi verbis subjicitiir,

satis apte explicari potest, ut enuntiationem ab ne incipientem initio sui fuisse

juris et per eam aliquid ne íieret, optari indicatum esse statuamus; tum autem

cum timendi verbo arctius conjungi et ab ejus potestate aptam ΗΘΗ ‹:οορὶεεε.

Ιωςι1ε haec loquendi formula: ttmeo ne nwríatur primo idem declaravit atque:

jag är rädd; må han icke dö; postea autem sententia illa ne moriatm' cum

timendi verbo ita coaluit, ut jam objecti munus τιιει·ετιιι·.°) Jam, si quis,

quum etiam ut, nulla adposita primaria enuntiatione, in optandi et jubendi for

mulis apud antiquissinios scriptores usurpari viderit, Ο eodem modo eam lo

quendi consuetudiiiem, qua ut cum timendi verbis eonjungatur, ortam esse

suspicatur, vereor, ne non sit prudentis, obscurae saue et diliieilis rei expli

cationem ab θα ΙὶιιΒιιειο proprietate repetere, quae ipsa, unde nata sit, am

bigi possit.

Inter omnes constat post timendi verba ne non hand raro poni, ubi etiam

ut usurpari posse videatur. Apud optimos autem scriptores ne non ita fere

alia. pendent. Contra particulae ut sententia subjungítur ex alia pendens, in qua. si negunti

voce utendum est, ut cum non .componi solet. Velut Cic. Phil. XII. 3. S, ut non referat

pedem, inpistet certe.

2) Cfr. Quintil. I. 5. 50.

δ) Οοιιἰει·ι·ἰ Ροεειιιι€ F. Bragii Meditationes Philologae p. 17.

^) Velut his locis fieri videmnsf Plant. Pers. Il. 4. 19. Ut liceat servom tibi male

dicere. Cato (Με. Ρ. θ Jord. Jupiter, uti nos victores facias. De quo loquendi usu @ο

ωιι1Ροτο videro. I
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usnrpari solet, ut negans particula non uni alicui verbo adjungatnr et cum eo

paeiie in unam negantem notionem confnndatur. Cic. Att. VII. Μ). 2, π πιο

net, vereor, ne exercttuna firntum ΜΜΜ ποπ possit. ld. lbid. ll. Η). 3,

υεπεοπ, πε ποπ Ζόοεοι5. Η. lbid. V. 48. 4, ππππι οεπεοι·, πε εεπαιἔπο πωπω·

πποποιαι·ππο πωπω ΜΜΜ Ροιπρεπππο ποἰέ2 οΖέππ2ιεπε. ή Sed illud a proposito

nostro fortasse aliennm, ea autem loquendi regnla non est silentio praetere

unda, quam aífernnt nonnulli grainmatici, θ) quum, si ipsi timendi verbo ad

posita sit negandi nota, semper ne non pro ut snbstitni tradnnt. Qnae linguae

proprietas unde nata esset, ii, nt qui in ipsis timendi verbis aliqnam optandi

notionem inesse statnissent, ita sibi visi sunt satis apte explicare, nt, si timor

adesse negaretnr, etiam ipsam optationem mutari nec jam eandem esse doce

rent. At ista explicatio neque per se satis plana est neque ea, in qua acqnie

scere possimus. Neqne vero ad eam confngere opus est, si quidem id prae

ceptnm, eujus causam et rationem explicare volnnt, ipsum est pravnm. Nam

etsi hoc vernm est, paene onmibns locis, in quibus timendi verbo aliqna negandi

nota adpoiiatur, pro eo, quod est ut, ne non snbstitni, tamen plurimi eorum

locornm ejns sunt generis, de quo snpra dixi, nt negans particula uni alicui

verbo sit adjnngenda Με ad totam sententiam negandam valeat. Cic. Fam.

ll. ä. 2, non quo απο”, πε πιο επ·2πε ορέπόοπέ |ιοπιέπππι ποπ πε.<ποοπάεα2.

Μ. lbid. ll. 6. Σ, neque sum veritus, πε επει!έπετε πιο in me nzerita vel in

numerabílta non possem. ld. Fin. I. 40. Μ, quid est, eur verear, πε πο! eam

sententia-rrt non πωπω οοεοιππιοο!οπε Τοποπο£οε ποεέι·οε? Ρι·:ιετοι·ειι et his

locis et aliis, qui non sunt plane ejusdem generis, fortnito neque ex ulla certa

sermonis regnla factum esse, ut pro ut scriptores ne non nsurparent, ex eo

snspicari licet, quod uno certe loco post non vereor particula, quae est ut,

posita invenitnr. Cic. Phil. V. 48. Μ, πε πεπεποΙππο quidem est, ut tenere se

possit, ut nzode-rrn-i, ne honoríbus nostris Με” 6π8εσπποεπιπ2έπε ειπε ορόοπε "ποπ

ΑΕ etiam id satis memorabile est et tale, ut explieationem meam infringere

videatnr, quod nnllo omnino loeo, qui quidem exstet, Latini post timendi verha ut

Η) @απο τεεειιτἱεεἰιιιιιοι οεΒιιϋε ίιιιεεεΒ loquendi consuetndo, accuretins inquirere non licuit;

sed ex eo, quod Donatns ad Terentium plnribus locis, ut ΑΜΠ. I. ὅ. 42. ΠΙ. 2. 12, α!

post timendi verba positum pro ne non accipiendum esse docet, conjicere posse mihi videor,

ut ab hornm temporum sermonis usn intermitti et pro eo ne non semper substitui coeptum esse.

G) Ut Reisigius l. I. 319. Kruegerns ὅ”. ΑΜΠ. 1. δο)ιιιΙΜιιιε. 849. Anm. 2.
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που. ροειιετιιιιι, id quod ne facerent, si sententia ab ut iuoipiens pro interrogativa

accipieiida fuerit, nihil videtur obstitisse. Sed reputandum est, me de ipsa

origine, ex qua nata esset illa linguae proprietas, ita dixisse, ut, quum ut anti

quitus interrogativain vim sibi vindicans timendi verbis subjici coeptum esse

statuereni, idem facile concedorem, principali modi significatione sensim ob

scurata, etiam voluntatis et desiderii nótionem per totum enuntiationis nexum

exprimi potuisse. Atqui ita ut ad finalis particulae vim prope 'accessisse

Quod si ita factum est, quid est, our miremur, ox eadem loquendi regula, ad

quam in finalibus enuntiationibus sermonis consuetudo dirigeretur, etiam post

timendi verba Latinos ad eam rem, quae quis ne fieret, optaret, indicandaui

ut non usurpare noluisse.

Diu multumque dubitavi, num ea loquendi consuetudo, qua ut in obliquis

interrogationibus usurpatum est, tam late patuisset, ut etiam particulae in fine

consilioque desiguando usus dici posset ex eo quasi foute manasse. Neque

enim is eram, qui negareni, noununquam, quum ei verbo, quod etiam cum

interrogativa sententia componi posset, enuntiatio ab ut incipiens adjungeretur,

huic partioulae interrogativaui vim subjici posse. ltaque quam Caes. b. Gall.

I. 20, mouendi verbo subjuiixit euuntiatiouem: ut suspicíoøzes vitet, eam

fortasse ex antiquissima sermonis Latini consuetudiue ita explicari potuisse

conoedendum est: qua ratione Με! (vitare possit), modo etiam hoc teneainus,

in ejusmodi quoque loquendi formulis jam multo ante Caesar-is tempora, ob

scurata prima illa modi signifioatione, per ut monendi verbo subjuilctum non

rei modum sed rem ipsam indicari coeptain esse. Eadem in caussa etiam hi

loci esse potuerunt: Sall. Jug. Μ. !. ρι·ειοοεριτ, ut regni procuratioiieili existi

marem meam, Caes. b. Gall. Ή!. Ή, statuunt, ut duo inillia lioininuni inittail

tur; Cic. Rep. ll. 42. 23, tentabat, ut ipse ἔπειτα ι·ειιιριι!ι!ιοειιιι al. Π, in

quibus exemplis, si quis ab antiquissimorum temporum loquendi usu dispu

tationem suam ducens, particulam ut, iuterrogandi vi deposita, in !ιιιιι!οιιι con

junctionem mutatam esse docuerit, ego adeo non repugnabo, ut etiam eas

enuntiationes, quae per ut particulam verbis, quae sunt: videre, cavere, curare,

") Cfr. Ter. Andr. III. 4. 65, moneo, quid facto opus sit. Caes. b. Gall. V. 56, quae

fieri velit, praecipit. Cic. Att. VII. 26; ut statuerexn, quid esset faciellduin. Cic. Tusc. I.

47, t-entavi, quid possem,
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ρι·οεριοοι·ο, meditari, suadere, sim. subjunctae objecti partes sustineant, anti

@Με pro interrogativis sententiis accipi potuisse facile concedam. At, ut

vel eae enuntiationes, quae objecti munus ita tuentur, ut etiam, quid

spectet actio, indicent, non omnes istam admittunt explicationeni, ita per

multae illae sententiae finales, per quas, quo consilio suscepta sit actio, sic

indicatur, ut tamen pro objeclo aotionis non possint accipi, ab ea inter

pretatione abhorrent. ln his autem sententiis quin ut relativam sibi vindica

verit significationeiii et consilii atque voluntatis notio per ipsum conjuiictivum

expriiiiatur, non dubitabit, quisqnis perpenderit, quam sacpe iis sententiis, quae

ab pronomine relativo incipiant et per conjunotivum efferaiitur, consiliurn ex

priniatur. Ita adducimur, ut finalem particulae ut significationeni a relativa vi

plerumque manasse statuamus, sed tamen iidem non negemus, sicut in Graeca

lingua et per ὅπως, quod interrogativum sit s) et per tåg, quod relativum,

sententiae finales enuntiationi primariae subnecti soleant, sic etiam apud Latinos

nonnunquam ab eo, de quo disputavimns, particulae ut in quaestionibus obli

qnis usu etiam hanc, de qua nunc quaerimus, proprietatem satis apte repeti

posse. Similiter haud raro duo lluvii, qui vel ex eodem vel ex vicinis fonti

bus manarunt, postquam din in suam uterque partem prolluens multas terras,

multas bominnm gentes et urbes lustravit, tandem confundunlur suasque undas

ita, ut jam non disoerni possint, inter se miscent. Sed utounque est, sive

particulae ut in fiiialibus sententiis usus totus ex relativa hnjus particulae sig

nificatione repetenda est, sive etiam interrogativa ejus vis ad eam linguae pro

prietatem importandam aliquantum valuit, alio demum tempore ea qnaestio

nobis accuratius erit retractanda.

H. Ut relativum.

1. ut in modi oomparatione.

Jam eo disputatio nostra perducta est, ut de ut relativo adverbio modali

sit disserendum. Ex hac autem vi adverbiali ut in conjunetionem comparativam

abiit. Quod qua ratione fieri potuerit, adeo non οποιο est ad intelligenduin,

ut contra, quod inter adverbium et conjunctionem intercedat discrimen, vix

5) Cfr. Illadvigii Graesk Ordföiningslære 123. Anm. 1. Krügeri Griech. Sprachl. I,

p. 563. 'Ûfuug ist Μ. τοΙούνοε Ε'το.εοννοι·'ο, Wie, quomodo.
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ΜΜΜ. Με ραι·υουΙαε adverbia dicimns, quibus id spectatnr, ut ant descrip

tionis, quae per adjectivum exprimatnr, ant actionis vel condicionis, quae per

verbum, modus ant gradns, quem vocant, ant locus ant denique tempns ac

curatius definiatnr. Conjnnctiones eae snnt, quibus ant singularnm vocnm ant

ennntiationnm conjnnetio inter se et nexns denotatnr. Atqni ut relativnm est

adverbium; relativa autem vel adverbia vel pronomina ad notionem aliquam

ennntiationis primariae ita referniitnr, nt per ennntiationem secnndariani, quae

ab relativo incipiat, accuratius ea notio describi indicetnr. Unde eñicitur, ut

etiam per relativa sententiae primariae enm secnndaria conjnnetio et iiexns

designetur. Quod si ita est, adverbium relativnm, quod est ut, conjnnetionis

vim facile recipere potest, ut tamen principaleni illam modi signiíieatioiiein

initio non deponat. ltaque ennntiationem secundariam particnla ut primariae sic

snbjniigit, nt rei, quae per hane eíferatnr, modum et rationem per illam accu

ratius circnmscribi declaret. Eas autem conjunctiones, quae ad modum alicnjns

rei detiniendum adhibentnr, comparatiifas dieere licet, si quidem per eas, ut rei,

quae per primariam sententiam efferatur, modus designetur, primariae cum

secnndaria instituitnr comparatio. Jam si qnaeritnr, quid inter adverbium et

conjnnctionem intersit, illud seniper enm uno primariae sententiae vocabnlo

(correlatum dicunt) arctissime est conjunctum, haec nnlli vocabnlo respondet.

Sed in hac disqnisitione, ne, quae inter se cohaererent, ea dissolverem, adver

bium a conjnnctione non distingnendnm aut sejungendnm censni.

Particnlae ut, quoniam ab initio relativa est, demonstrativnm aliqnod ad

verbium, in primaria sententia positnm, nt jam indieavi, saepe respondet. Sunt

autem ea, quae particnlae ut saepissime opponi solent, haec fere: ita, sic, item,

itidem.°) Neqne est αυτ miremur, quod pro iis nonnnnqnam substitnnntnr:

isto (eo) modo, eodem pacto, pariter, similiter, quae omnia idem fere atque

9) Particulam, quae est sic, ita cum ut in unnm verbum conflari posse, ut huic verbo

aliud sic respondeat, tum paullo copiosius demonstrabimus, quum ad copnlatum illud sicut

retractandum inquisitio nostra, perducta erit. Hoc loco monere satis est etiam ita cum ut

nonnnnqnam eodem modo coaluisse, ut in primaria sententia ita denuo poui posset. Cujus

rei Handius in Tursell. III. p. 470 exempla collegit. Quid? quod Auct. ad Herenn. IV.

48. 61, post ita ut in similitndinis exemplo afferendo item posnit. - Jam si cui videbimur

enm loquendi usum, quo cum his omnibus demonstrativis junctnm sit ut, minus copiose

tractasse, perpendat velim de illo usu et lexicographos multa jam attulisse et Handium s. v.

ita, itcøii, itidem satis accurate disseruisse.
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illa declarant. Cic. Nat. Deor. Ι. Ή. 59. Plant. Capt. IV. Ι. Μ. (]Ιο. Αεει‹Ι.

ΙΙ. Μ. Π. Τὶτὶη. ν. 'Η. Bibb. Pacuv. v. ω. Bibb. Cic. Tusc. IV. 18. Μ.

ΙΙοε autem magis notabile est, quod in iis loquendi formulis, quae sunt non

aliter, non secus, ea quae in parliculis nliter et secus inest diversitatis iiotio,

addita neganti voce, ita tolli atque adeo in similitudinis significationem mulari

potest, ut post eas pro atque vel quam etiam ut possit substitui. Hor. Od.

lll. 23. Π, non secus stupet Evias, ut Με @Με ο·έραε et uacuum neønus

nzirari Με!. Ovid. Metam. IX. (ΙΜ). ut _ non aliter. να. Δεη. Ι. 397. IX.

551, εἴη Χ. ΜΙ, ut - haud alia Ι). Jam vero, ad quod attendas, etiam id

dignum est, quod non solum cum Μεω ΟΒΙ εηοηηε, Με nulla modi adposita

est significatio) sed etiam cum par et stønilís pro eo, quod est atque, ut liaud

raro_ componitur. Ter. Hec. lV. Ι. 29, ut Με” ε οει(επάόε!ό, eadem esse Μ!

εεεεευόεο!ό Μεσα: αεΙΙιαε. (Σε. Tusc. ll. 3. 9, disputatíonem earponimus eis

dem fere verbis, ut actum dísjgzutatumque est. Liv. ΧΧΙΙΙ. Η. Μ, εἰ ρασ·όε

essent, ut quondam fuissent. Cic. Cat. M. 6. Π. ΒΧ ejusmodi autem loquendi

formulis suspicari licet, relativam quoque particulam principalem modi significa

tionem paullatim exuisse, ut jam in universa rerum comparatione usurpari posset.

Contra eae particulae, quae sunt quomodo et quemadmodum, primam illam vim

haud iäcile abjiciunt. Neque tamen ita vel mutata est vel dilatata particulae

ut significatio, ut in duarum rerum comparatione cum tam componereturf),

Ι) Ναι posse nut alítcr aut sccus, nisi praeposita neganti voce, cum ut conjungi, id

circo monitum velim, quod fuerunt, qui apud Cic. Rep. I. -Ι. 'Ι. Ιιιι)ιιε εοη)ηηεΙΙοιιΙε εκετη

ΡΙι1ηι· Ρητετεη( εκε(ετε. Δε in his: si aliter, ut dixi, accidisset, formulam illam ut Μαΐ

nihil aliud esse atque: quemadinudum dixi, jam Handius Νώε (ΙοειιΙϊ (I. 269), qui tamen

ipse, qualis esset hic locus Plautinus (Capt. III. 5. 86): vale atque salva, etsi aliter ut

dicam meres, perperam explicavit, quum aliteø' ut pro alíter atque ut dici contenderet. Nam

ibi perspicuum est conjunctionem, quae est ut, ad sequens merendi verbum referri, alífer

cum divan: conjungi opoflere (ehuru du fórtjenar att jag yttrar mig annorlunda, etsi dignus

es, τιποτε non jubeam ε.ιΙνετε). Ι‹Ιεηι Ηειη(ΙΙιιε ΙΙετΙ ηοηηιιηηηε.ηι, ω, quum palficulis (Μία

et paritet' jam atque subjectum esset, etiam ut adponeretur, et docuit et exemplís allatis

comprobnvit. @Με linguae proprietas unde nata sit, vix opus est declarnre. Nam in hoc

exemplo: quod Με ιιΙΙΙει· @εεε Μ: εάΙ:κετε.τ άεει·ενΙεεετ ((ἶΙε. νετι·. Ασε. Π. Ι. 46. ΙΙ9),

ΐο.εΙΙε Ρη(εΙ, Μι ειπε η! audiri, quod si additum erit, haec exsistet sententia: quod aliter

atque (i. e. non) ita, ut edixerat, decrevisset.

7) Quod negnt- Krügerus (Gramm. II.. p. 793. n. 2) ut, nisi in consecutiva sententia,

cum καίω componi, id falsnm est. Nam apud comims ut haud raro etiam in rerum com

Lunds Univers. Årskrifl.. Tom. II. 5
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κ! quod tum solum, quum :ul efiecluiii alicujus rei designauduin ut adhibere

tur, factum esse coustat.

Praeterea etiam cum proínde et perinde in cornparatioiie institueiida ut

conjungi solet. Quid autem proíude significaret, Ellendtius ad Cic. d. Or. lll.

20. 'Η, Με οκρ!ὶοεινὶτ, ω, quum mouuisset, quam ρω ω Με formulis vim

reciperet: ρω ροωέοπο, ρω οΜΖέ ροωο (quibus addi potuerunt pro quum et

prout) in quibus aliqua το! cum judicancli modulo conveuientia designaretur,

proínde idem atque Μάο ρω re nata declarare statuerefi). Nec abliorret

ab hac explicatione notissimus particulae usus, quo enuntiationem sequeiltem

cum iis, quae proxinie antecedunt, ita connectit, ut ipsa conclusivae, quam

dicunt, coujunctioixis partes videatur sustiilere (proinde vos hinc amolimini

Ten), nisi quod ita nunquam varius nec mutubilis sed semper certus et rlefinitus

judicandi niodulixs designalur: pro hac re vel huic rei couveiiieiiter. ln hoc

autem usu proimle, quum ad eam rem, cujus in proximis facta est mentio,

relereiiduiii sit, quam ω! vim formulae illius: quod quum ita sit, prope accedat,

nemo est, quin νἱἀοοβ δω! si cum coujunctioiie coniparativa (ut, atque, quasi,

lamquam) connectitur proíude, per secundariain sententiam ipse judicuiidi mn

dulus desiguatur, per particulam proimte το! cum modulo congruentia. Atque

si cum ut componitur, varius et quodainiiiodo mutabilis saepissime signilicalur

ωο‹!ιι!υε @ο ω1ο!1‹!οω), ιιεςιιο πωπω εοωρω·. Με enim locis certus est mo

dulus atque defiuitus. Παω. Αιιιρ!ι. !. 8. !θ, nunquam edepol quemquam

mortalem credo ego αφορα” 85ο εο/Ζέοϋπι ασπαιτε ρωέπάο ut hu: te ecflict-im

deperit. Id. lbid. !!. Β. !ί.)ϋ, εοέο έοΜεο facta proimle ut proloquor. Id.

Capt. V. 1. Η, nunquam refèrre gratíaøn possuøn satis proimlc ut tu prorne

rítzös de me et Νέο; quibus locis prouzde - ut idem fere est atque ita-ut.

Saepius autem, ut dixi, mutabilis designatur moclulus, quod si fit, particula

paratione cum adeo jungitur. Ter. Andr. I. 5. Μ, ιιι!οοιιο hominum esse invenustum aut

infelicem quemquam ut ego sum, Plant. Epid. IV. 1. 43. Weis. Sed cum adjectivo, quod

est tautus, ut in simplici comparatione nisi uno loco,-quantum scio, non connectitiir. Nep.

Ages. 4, tuntu modestia, ut si privutus esset. Nam in Cic. Ep. ad Brut. I. 9, quum edi

disset Orellius: alienum ΜΒΜ Προ, ιι! σε ω, !ί!οϊωι1ε ο:: απ!. Οκου. οτ ωιιτε. οι·ιι!:ο.ιιάτ.

οιιαΜπο ρω ut recepit.

”) Handius in Tursell. IV. 453, quum rejectis et Ellendtii et aliomm explicationibus,

primum significationem geradehin fuisse docuisset, eam fantummodo in exemplis recentioris

aetatis apparere, ipse concessit.
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]»·σ)έέιάε, principalem vim - retineus, eam inter rem et modulum indicat esse

convenientiain, nt, prout mutetur modulus, rem quoque ipsam necesse 'sit

mutari. Velut Plant. Amph. III. 3. 5, proinde ut here' sint, ipso item sit.

Capt. Il. 2. Μ. is, uti tu me hic kabueris, proinde illum illi curaverit. Ter.

Hec. ll. 4. 24, uti domi Με: Μέ ε4·έέέ8, μ·οέέπίε @ασ ero fama joris. Con

ferri possunt etiam Plant. Pseud. Il. 3. 43. Amph. Il. 4. 48, ubi notio illa

varietatis et nintabilitatis adjeeto pronomine quisque etiam planior fit et apertior.

Perinde autem, quoniam ex duobus conflatnm estverbis: per, cujus in am

pliticando el. augendo vis cernitui- (valde, magnopere, prorsus), et inde, quod

quum initio de loco, unde quid nioveretur, dictnm esset, tum etiam ad modum

designandum ') adhibitum esse videtur, idem antiquitus lbrsitaii deelaraverit

atque: prorsus eo nzodo, ροη” ita *). Itaque per hanc quoque particulam

duarum rerum convenientia et ea maxima atque summa significabatur. Quo

niam autem ex iis rebus, quarum instituitur comparatio, ΜΜΜ pro alterius

modnlo et quasi norma, qua adhibita de hac fiat judicium, accipi.potest, facile

perinde, si non alias, at eerte tum, quum sententia additur coinparaliva, paene

eandem atque proinde vim assumit. Sed quia propter ambiguitatem compendi

orum scribendi' ita hae particulae fueyuiit inter se permutatae, ut permultis

Iocis alii codices perinde, alii proinde habeant, quid inter eas intersit, ΜΜΜ

facile est eruere. Hoc tamen ex ipsa particulae perinde origine eolligere licet,

perfectissimam et summam rei cum modulo convenientiam per eam indicari.

Cum ut conjunctum perinde eodem modo atque proinde vel certum et defini

tum modulum designat, ut Cic. Fam. IX. 45. 4, non perinde ut est reapse

en; literis perspicere potuisti; vel incertum et mutabilem, velut Ter. Heaut. I.

2. 24, haec perinde sunt, ut illius animus, qui ea possidet. Cic. Off. lll.

33. 424, habes a μπω έέιέωέι8. »και @Μακ .εωέ!επίέα Μα_φέαέπ. .Μέ Ρ84'έ%€ἰθ

64·έ!, π! ασσερσέ·έ8.

.Μπι εἰ quaeritur, quo verbi modo Latini in comparatione ab ut incipiente

uti sint soliti, Με: inter omnes constat, ex trita et pervulgata Latini sermonis

regula indicativuin in ejusmodi enuntiationibus seniper fere poni. Quod qui

dem ex eo ipso eíiicitur, quod per ut in duaruni rerum coinparatione, si ab

^) Cfr. Handii Tursell. III. 366.

*) Vide I-Iaasei ad Reisigii schol. Μπα. -Ηθ.
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«ο loquendi usu discesseris, quo ut cum si juugitur, vera aliqua res, cui alia

conferatur, induci solet. Sed ad hanc regulam ex notissima Latinorum lo

quendi consuetudiiie sententia comparativa tum non dirigatur necesse est,

quum obliquae, ut ajunt, orationi inserta, jam pro dicta solum vel cogitata,

non pro vera accipitur. Quod si til., sieut ceterae enuntiatione-s secundariae,

etiam comparativa sententia particulae ut subjecta conjunctivum recipit. Cic.

Off. lll. 22. 86, est pollicitus, se, ut slant uçnisset, sic clam in Pyrrhz' castra

frediturunz. Cic. d. Or. !. 89. ·!Τθ, Μ. Μακοόρέο Ζωτιέπα, Μέ Μπι εεεεπ2, Μι

καφέ!. Μι!. Π. Π!. 37. 92. Sall. Cat. Η, σεΔεο·α, από facto Opus sit, ita

agant, permittit. Liv. Ή!. ·!8. 3, virtutis ducebant esse, ut accepíssent duo

patrícii consulatu-øn, ita ambobus ραΜοϋ.9 Μαπάαπε. δα! Μάο a Livii tem

poribus haud raro accidit, ut in obliqua orationi sententia ab ut incipiens per

accusativum cum iiitinitivo junctum efferretur θ). ()ι!!ι1ε ρτορτ!εω!!ε in eo posita

erat caussa, quod per sententiam coinparativam saepe duae res jam componi

potius et conjungi quam comparari coeptae erant. ltaque, si eae res, quae

componuntur, ejusdem sunt generis, ut non inter se abliorreatit, ut _ ita pro

eo quod scribi potuerit, et _ et vel non modo - sed etiam poni apparet;

sin autem diversi sunt generis et inter se contrariae, haec formula idem paene

' atque quidem -- sed significat. Atque id in his exemplis fieri, quis est, quin

concedat. Liv. XXlll. Π, tot acies, ut hostíunt exercifus delesse, ita uictorís

etiam copias μπω α!έφαι πιέπαέ88ε. Η. ΧΧΧ!!!. Η. Τ, (εοτὶΒεΒειτιτ) α! /επι.9

9αα8άα›π παΙΖα οπόκεσετε απο, .Μ όπωπ28εω ε! 6»ιρΖαοα&έΖεπ·ι «Με Μή απέσπασπ

esse. 'Επι. Με!. Ι. Π, ΜΖέΖωπ /αυοτεοπ, ω Ζαφό2ύοπε et anebítu male αφαίο·ί, i

itu per bonas artes haud spernendum. Tac. Ann. l. Μ, ω.» @Με Tiberias,

se, ut non tott reipublicae μπακ, ita guaecunzque μι” Μ. Μαπάατεύαο·, @ω

£α£εΖαπτ. 8α.εοφ8αταΜ. Praeterea, ut in relativis sententiis, ita etiam in com

parativis particulae ut suhjunctis, quas et ipsas proprie relativas esse jam in

dicavimus, verbum, si primariae euuntiationi cum secundaria connnune est,

semel ponitur, ut aut in hac aut in illa audiatur. Sall. Ing. Ν, ut saepe

nobilitatcnz, sic ea tempestate plebenz insolentía ceperat. Cic. Phil. ll. 22. 55,

ε) Ηπα: linguae proprietas, quam constat non solum in comparativis, sed etiam in

relativis, cnussalibus, concessivis enuntiationibus cerni, quibus eircumscripta fueiit terminis,

accurate explicant Krügerus l. !. έ. θ'ό!. Β.ε!ε!ε!υε 5. 44!. Αιιθ.οτεεου!ι.ιε Πο οι·ιιτ!ουε οΒ!ἰι1Μ

Latinorum p. 36 sqq.
z
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ut Helena Tnnanis, sic iste huic reipublieae belli eaussa fuit. Quod si com

parativae sententiae omissum est verbum, semper in oratione obliqua, quum

primaria senteutia aecusativi cum infinitivo juncti formam induit, etiam secun

dariae subjectum ita in aecusativum mutatur, ut verbum infinitum primariae

audiri appareat. Cujus tamen proprietatis in sententia ab simplici ut incipiente

nullum inveni exempluin, sed inspectis his locis, in quibus copulata particula

sicut invenitnr, quin verum sit id quod proposuiinus praeceptum, nemo dubitaverit.

Caes. b. Gall. l. tå, provinciairt suam esse hane Galliam sicut illam nostram. Cic.

d. Ur. l. 48. 82, quum increbuisset me in caussis sicut te solere versari.

Ut nunc ad singula ejus loquendi usns genem accuratius pertractanda

veniamus, quo ut demonstrativo respondens adverbio in comparatione ponitur,

paullatim eo deflexam esse sermonis consuetudiiieni, jam supra obiter indicavi

mus, ut haec particula cujus proprietas ab initio tota in ea modi coniparatioile

constitisset, qua duae res inter se convenire et similes esse indicarentur, etiam

ad multa alia signilicanda adhiberetur. ltaque per ut _ ita (sic) eae inter

dum res coniparaiitur vel potius componuntur, quae adeo non inter se similes

sint, ut in hoc omnis earum contincatui- comparatio, ut, quum non sint similes

nec Μ" se quidquam habeant aliud commune, tamen utraque locum habere

ὶοιΙὶοετυι·'). Sic efficitur, ut particulae quae sunt ut _ ita (sic) ad harum

formularum: et _ et, non modo _ sed etiam significationem prope accedit.

Sall. ΜΒ. θ, σο:Ροσίε et fortunae bonorum ut iriitizlirt sic @Με est. νε". Π.

33, in appetendis honoribus immodicus, in gerendis verecundissimus, ut qui

eos, ut libentissirne iniret, ita finifret aequo anime. Quae loquendi consuetudo

sensim tam late senpit, ut simili modo inter res tam inter se diversas tamque

contrarias, quarum si una vera sit, altera vera esse non posse videatur, ea

tamen ratio intercedere dicatur, ut, quamquam altera locum habeat et vera

sit, tamen etiam altera vera exsistat. Eandem @τον εἱἔτιὶίἱοεπἰοιιεπι Μ _ ita

atque guarnqizam _ tamen vel quidem _ sed assumit. Hic autem loquendi

usus ut apud Ciceronem satis raro exstat “) nec apud Sallustium et Caesarem

7) Hand scio an recte Schoemannus De partic. que I. p. 9.: omnis copulatio primitus

sine dubio constabat comparatione quadam duorum, quorum ut unum, item alterum esse,

quomodo unum, eodem modo alterum se liabere dicebatur.

Β) Παπ. Χ. 20, ut errare potuisti, sic decipi te non potuisse, quis non videt? Lael. 4,

ut nihil boni est in πωπω, εἰ:: certe nihil :ΠΔΠ

ω
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ullnm omnino videtur locum habere, ita jam apud Livium aliqnanto latins serpsit

et argenteae aetatis scriptoribns valde placuit. Liv. IV. 6. 2, ut jbrtasse nere,

sic ραο·4ιπι ΜΜΜ· in praesens certamen ø-espondit. Id. XXI. 29. 4, hoc

ρΜιοφ4·ιωσι ΜΖΙ4, Μ summae rerum prosperum eventum, ita haud .πισω in-,

cruentanz ancüflitisque certaminis uictoriam Romanis portendit. Ovid. Metani.

I. 370, undas, ut nondum liquidas, sic @πι nada nota seeantes. Id. lbid. I.

404. XIV. 509. Vell. II. 59. Fuit Octauius, ut non patricia, ita admodum

speciosa equestri genitus familia, Tao. Ann. II. 33, ut profutura, ita mini

mum oblectationis adferunt. Id. Ann; IV. 37, ut semel recepisse ueniam

habuerit, ita omnes per prooincias efjigie numinum sacrari ambitiosum.

Qnint. III. 6. 42, quod tamen, ut primum eogitdndum, sic non utique printum

dicendmn erit θ).

Βὶ8ιιυπι etiam hoc est, quod non praetereatnr, ad rei veritatein adfir

nnandain ut eum demonstrativo adverbio saepe ita conjnngi, nt ea res, quam

quis veram esse asseveret per sententiam particulae ut subjectain expriiiizilni'

et ei respondeat enuntiatio primaria, qua vel ab ita (praesertim apud solntae

orationis scriptores) vel ab sic (maxiine apud poetas) inoipiente per conjnnoti

vnm vel fnturum optatio aliqna etferatnr. Hane autem optationem is qui lo

quitnr cnm re quam veram esse testatnr, sic eonnectit, ut ita, si vera ea res

sit, se velle voti compotem fieri indieet. Plant. Capt. III. 4. 90, ita me rest

demum. faæit patriae compotem, ut istic Philocmtes non est. lbid. IV. 2.99.

'Νικ. Π. 2. 23. Cnrc. IV. 4. 20. Stich. IV. 4. 2. Ter. Heaut. III. 4. Μ. sic

me di anzabunt, ut me tuarum miseritumst jofrtunarunt. lbid. IV. 3. 8; ä. 4.

Ad. IV. 48; 7. 34. Hec. IV. 2. 4. Cic. Cat. IV. Θ.. 4 4, Μι mihi salva

republiea uobiseum perfrui liceat, ut ego non atrocitate aniøni κισσα» sed

humanitate. Verr. Il. ä. Μ. 35. Fam. 24. 4. Ovid. Met. VIII. 869, sic has

9) Alin. exempla Bonnellus in Lex. Quintilianeo collegit, sed idem nonnulla. quae pror

sus ejusdem essent generis, parum recte ita explieavit, ut ad concessivae particulae ut usum

(antag att) en referret. πω Με 400118 Ωιιἰιιτ. 471. θ. Π, Μο, Μ; που ιιιιεἰπι ἀἰοοιν οποτε

omnino nrte, ita plane affirmo praecipue positum esse in natura. et occasione, ab iis, quos

Supra. attuli, non diversus est, .ΠΜ quod particulae ut conjunctivns potentialis subjunotus

est, quem constat apud Quintilinnum saepissime usurpari. Nani-conferas velim X. 1. 86,

ut cesserimus - ita XI. 1. 44, ut decent - ita XI. 3. 89, ut permiserim - ita. Recte

Törnebladhius monuit (De usu pan-tic. ap. Quintiliaiinm p. 33) nonnunquam in posteripre

membro tamen additum inveniri. Qnint. IX. 2. 88. X. 1. 72.
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‹Ζοιι.<ι ιιοοιιοι·ίο ασοεε αιωτοετ, ut nemo jamdøtdunz- lítore in Μο οοπο2Μ8. Βοο

ριιιε autem Π! οι quidem apud poetas saepissime, ut sententia, quam veram

esse asseveretur ή, ει!ι]οοιο ut, suae Με potestatis nec jam ab altera pendeat, liaeo

autem vel ita vel Μ: ειι!ι,ιοοτει, qua optatio exprimatur, sine ulla copula illi

adponatur vel etiam intexatur. Plaut. Amph. ll. 4. Μ, σκοπο, Μι di me

ament, credebam .primo míhtmet. Ter. Euu. lll. 2. Ή, έτει me di ament,

Itonest-eest. Catull. 66. 48, non, ita me divt, vera gemant, fuerint. Πιο. Fam.

Il. 43. 3. Virg. Buc. 9. 30, sic @Μο 1οιι.<παε άΜοκάαΜ Μετα οαοοαο, Μοόρο,

οἱ quid habes. ld. Aen. lX. 208. Hor. Od. l. 3. 4. Tib. l. δ. 4. ll. 6. 30.

Ovid. Met. Vlll. 859. Facile autem patet, denionstrativa adverbia in his lo

quendi formulis eandem paene condicionis rec-ipere signifieationem, quam, se

quente vel sz' vel ut consecutivo, haud raro adsuniuiit.

Jam ne id quidem omittendum est, qualis sit frequentissinia illa particulae ut

cum quisque conjunctio. Qua si quid significet quaeras, a similitudine formulae illius,

de qua ευρω mentionem teeinius, proínde (perinde) ut et particulae, quae est

ποιά, de qua mox acturi sumus, proxime abest. lta facile faetum est, ut

cum ut quisque vel proínde vel perinde componeretur. Plaut. Pseud. ll. 3.

43, proinde ut quisque fortuna Μάτια, έτσι ρπιοοο!Μ. Stich. IV. 4. Μ, α!

φτοόφιο ΜΜΜ res paratast, perinde antícis utitur. Mox etiam alia atferemus

exempla, in quibus particulae, quae est prout, quisque subjieiatur. Constat

autem per hoc pronomen, quod est quisque, infinitain vel hominum vel rerum,

quae ejusdem sint generis, multitiidinein designari, non ita comprehensam, ut

ad omnes eas vel personas vel res idem eodem modo pertinere dicatur, sed

sie dispertitam, ut eadem res ad aliam alio modo trausferatur. Haee prono

minis vis, quum omnibus locis cernatur, in quibus relativo id subjurigitur, tum

etiam si cum ut oomponitur, non in obscuro est. ltaque per eam loquendi

formulam, qua ut et quisque ita junguntur, ut vel sic vel ita illi ut respondeat,

hoc indicari solet, semper (sed alias alio modo), si res per secuudariam

seutentiam expressa inciderit et vera exstiterit, etiam eam rem, quae per

primarianl etferatur, existere, et quidem sic, ut inter eas ratio (proportionem

dicunt) eerta et detinita intercedat. Hacc autem ratio, qua duae illae res inter

l) Nonnunquam, id quod ex exemplis supra allatis perspicitur, pro asseveratione sub

stituitur adhortatio.
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se continentur quaeque in certa alterius cum altera re convenientia cernitur,

apud ()ιοοι·οιιοιιι Πε fere circumscribitur terminis, ut ad duo adjectiva com

ponenda et conferenda valeat. Nam is in his loquendi formulis duos usur

pare solet superlativos, quorum unus in primaria, alter in secundaria sententia

ponitur. Quae verborum conjuuctio idem paeue significat quod notissima lo

quendi formula, qua cum quo et eo duo junguntur comparativi. Neque tamen

est hic sermonis usus, quo duo superlativi cum ut quisque componuntur, si a

Cicerone discesseris, admodum frequens. Turpil. v. 442. Bibb. ut quísque

øniniuzo contentus furft, ita vitam, fortunataøøt @πιο ιιιααιωπο. Πιο. d. Or. I.

26. 120, ut @ώμο @Μισο άόοέι3, Μι ππωι:6ιιιο ιιΖόοοιιάέ άωθοαΜΜπ ροι·Μι·ιο

Με. Id. Ibid. I. 27. ΜΒ. Μ. Ου. fr. I. l. 4. Η, ut quisque est Μ· οριέ€ιπαε,

ita diffictllíme esse alios ímprobos suspicatur. Caes. b. Civ. I. 2, ut quisque

acerbíssime ἀπὸ; Μι φαση ιιιααισέιιιο οοΖἰαιι‹Ζ‹ι2ιιι·. Ωιιιιιι. I. Η). 40, ut quae

οπο forma perfectissima, ita capacvfssíma est. Nonnuiiquani demonstrativum

omittitur (Μια. Ποι·οιιιι. Π. 29. 46), praesertiin si primaria sententia secun

dariae praeponitur (Cic. Off. I. Ν.) Neque raro accidit, ut in primaria

enuntiatione ea augendi cumulandique vis, quae per superlativum exprimi possit,

aut prorsus nullo verbo declaretur aut per comparativum vel etiam positivum

significetur, quod si fit, indicari solet, prout quis ad summum, ut ita dicam,

qualitatis alicujus gradum propius adscenderit, ita eum priorem in aliqua serie

Iocum tenere. Cic. Lael. Β. 'θ, α! Μάιο· omnes esset societas quaedam, uzajor

autem, ut quisque proxime aceederet. Q. Cic. pet. cons. .5. Π, ut @ώμο

ω! ιιιΜπαο, ut is amet, valde elabomndum est. Quint. X. fl. 39, leqeudos

esse Demostkenem et Ciceronem, tum ita, ut quísque esset Demostheni et

Ciceroui simillimus. Id. II. ὅ. 20, Η. Μ. Cum his, de quibus dixi, lo

quendi formulis ea sermonis proprietas cognatione quadam continetur. qua in

una eademque enuntiatioue vel cum duobus (optima quaeque rarissiina) vel

cum uno superlativo quisque jungitur. .Iam vero, si non apud Ciceronem,

at certe apud alios scriptores saepe fit etiam, ut nullo omuino addito super

lativo ut et quísque componantur. Sed etiam ita, si modo aliqua praestantiae

et excellentiae notio per aliud sententiae verbum exprimitur, indicari potest,

duas res convenienter augeri atque cumulari. Cic. Cat. M. 48. 64, ut quísque

aetate antecedit, ita sententíae principatum tenet. Id. Verr. II. 4. 64. ΜΒ,

ut quisque aetate antecedebat, ita seuteuttam dixit. Quint. IX. 4. 25, illud
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ΜΜΜ ααρατα2ί82οπέα, Μ απααααα Με! tempore, ω _/αοω·ε etiam ord-ine priora.

ld. Xl. 4. 29, ut quisque aetate praecedit, Μαφία est repreheredendus. Saepius

autein hujus conjunctionis vis latius μια, ut jam non ad acljectivoruni signi

ficationem cumulandain valeat, sed inter duas res, quaruin altera pro alterius

modulo accipi possit, eam omnino indicet esse convenientiain, ut, prout quaque

occasione altera res mutata exstilerit, proinde etiam alteru siinili obnoxia sit

mutationi. Naev. v. Π). ΒὶΒΒ. Μ Μαααπα ααύ αοαΜ2αα, μ·αεααπα ]πα!έασα απο

_/ασαα /ω·α!. ΑΕΠ. 268. Bibb. ut cm' quicq-ue οϋεία»ι /Μπιί, sic fe-rrunt alíus,

saæeum alius raudus sumpserat. Liv. V. δ. Μ, Ραπαί ΦασΡαὐἰἰα‹ια, ?ααα Ματια

Μέ, Μ ααοαααα studium priuatíuz aut gratia accupaueruut, adsuut. ld. XXll.

7. Η, απόσα Μεἰἰαα τααο·ααέεαΜαα ab ΜΜΜ ααο·παο·αα, Μ ΜΜΜ Ιααι'α αΜ

1Μασ!ία ατιΜἰαὐαΜΜ. δαΠ. ΜΒ. 60, ααα, Μέ απααααα $ιφια·ΙΙιαε στα αταπ!,

δααΖοα modo, modo pavidos aníøøzadvcø°teø'es. Quint. Xl. l. Η, αίδι'αο~ απο alio

dicemlmn est, ut quísgue honestus, leumilis, έατίαίοαπα, /αι·οο·αὐἰἰἰα Με. Hand

raro, quae inter duas res intercedere (ΜΜΜ, θα vel loci est vel temporis con

venientia. Plant. Men. lll. Β. δθ, Μ quemque couspicor, 'ita me ludøfícaøzt.

Liv. XXl. Π. 3, ut cujusquc αυτα αατοἐ‹Ιαο·α£, α›·ο›ια ταρώ» σαρόαὐα2. Id. XXll.

Μ. 4. ut quosque traduxerat, ita in ασκ ΖοσαὐΜ. Μ. ΧΧ". Μ. θ, αασε·ϋαΜ

Μ! ΜΜΜ ρεαΜεα ραααἰΜ αααέι'ααααα, Μ quem ΜΜΜ @τα aut pug-na juuxerat

aut fuga. Quod si in teinporis nolatione convenienlia illa cerni indicatur, jam

temporalem vim particula Μ (= αἱιπυ!αι:) sibi vindicat, ut, quotiescunque θα,

quae per secundariam sententiam expriinatur, actio suscepta sit, etiam primariae

actionein conlinuo incipi declaretur. Quum antenn hanc vim ut recipit, de

monstrativuin, quod alias saepe ei respondere solet, adverbium tantum non

semper omitti, ex iis ipsis, quae attulimus, exemplis apparet..

Quum in multis aliis, tum etiam in eo scribendi proprietas Taciti cernitur,

quod non solum more ceteris usitato quisqzzc cum Μ οοπ]υπΒἰΕ, παμε tamen

id saepffl), sed etiam multo pluribus locis pro guisqzze pronomen, quod est

a) Ann. II. 82. Λευ. 36. Ann. III. 1. Eo loco, quem postremum attuli, notubilis eat

etiam pluralis numerus quique (ut quíque stípendia fecerant), qui quidem quum omnino

καινε ευ, Μπι Ρειι·ΗουΙαο Μ? paene nusquam adjungitur. @κι τα ίοι·Καααε αάάυοτυα Να8αΙα

Βα.οΙπυα (Εαἱεἱιι. $τἰΙἰατ. 2 ΑΜ!. Ρ. 252) αυαρἱοαι·ὶ Ροααα sibi visus est, Latinos, ubi post ut

pluralis pronominis quisque ponendus esset, ut qui seinpei- usurpasse. At ut fncile con

cesserim, apud optimos scriptores pluraleni hujus pronominis in masculino et feminino geuere

Lunds Univers. Årskrift. Tom. II. 6
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quis, snbstituit, ut inter ut quisque et ut quis nihil aliud intersit, nisi quod

per illam formnlani ad omnia, quae ejusdem sunt generis, aliquid refertur,

haec autem ad universum genus non pertinet. Ann. II. Το', ut quis ntíseri

cordia in Germaniczmz et praesunzpta suspicione aut Μου” ότι Ρέοοκωσι

$ποΜοο·, άέυστοέ Μ2οηπείαοακ2αο·. Ann. lV. 23, @σαι ο ρ›·ουέωσέα, ω! quis

fortunae ínops, mo-ribzes turbidus, .pronzptius ruebant. Ann. II. 24. 83. IV.

36. Cfr. Tac. Hist. lll. 58. Ann. I. 57, qnanto quis - τοπιο.

Νοτὶεεὶιπυιπ ω, που :Μάο ειιπἱςιιὶεεὶπ1οε scriptores, sed etiam Ciceronein

et Lucretium rionnunquam pro eo, quod est quidque, quidquid ponere, de quo

loquendi usu Madvigius ad Cic. Fin. V. 9. Μ. Lachniannus ad Lncret. V.

264, al. copiose dispntaverunt. Neque ca omnino desunt exempla, in quibus

cum ut pro eo, quod est quidque, jnngatur quidquid. Itaque in lege Thoria

agraria, quam a. u. c. δω Μπι esse statuunt, cap. XVI. Μια: Ιε8ιιιπι1ι·: Μι

Μεέ οαέσοαΜ οποίεέοιιε :υπο k. l. r. lícuit, ita ei kabere (post h. l. r. liceto).

Apnd Ciceronem quídqzøid cum ut tantunnmodo duobus, quantum scio, locis

conjungitur: Clnellt. Η). Β2, ubi ut ad tempus notandnm adhibetur et Tusc.

V. Μ. 98, Με2έιιο, ut qufidquíd objectuna est, quod modo a natura non sit

alienunz, eo contentae non quaerunt aønptefus, quo tamen loco Madvigius quiclque

recipienduin censet.

Non alienum erit hic potissimum dc duabus particulis nonniliil afferre,

quae ex ut cum alio verbo conflato απο: Βου: οτ ο τρώω et ipsis compara

Μο εοιιτοοτὶει initium capit, inodulum designnns, quocum quid convenire in

dicetur vel quo adhibito de Πω re fiat judicium. Particulas dico, quae sunt

prout et praeut. De utraque, quamquam jam Handius copiose egit Π, τυπικο

ne nos quidem, quo plenior et accnratior iiostra Ποτ ‹Ιἰεριι£ειτἰο, ουροι·νοοοι1ευω

οτΒἱττειιτιιιτ breviter disserere. Atque hoc primum satis constat, quum ω, quae

raro, in neutro autem freqnentissime usurpari (quae linguae proprietas unde originem trnxisset,

Hauseus nd Reisigii schol. ΜΒΜ.. 302 ειοιιτἰεεἱιιπο οπΡΙἱοονἱΒ), Μ». etiam liiasculini et feminini

plurulis non ita pauca exempla. video exstare. Atque cum ut non solum apud Tncitum sed

etiam ap. Livium Χ)(Π. ·Ι·θ. 1, οτ 8ειΙΙιιεί:. .Ϊιι8. (Η), ΡΙιιτειΙἱε ille masculinus et femininns

compositus reperitur. Quem locum Nägelsbnchius attulit, ut pro ut quisque posse ut qui poni

comprobaret Cic. Off. I. 7. 20, (ut qui quondnm in vacua venerunt) in eo, id quod virnm

doctissinium fugisse iniror, ut ex notissimn loquendi consuetndine in exemplo afferendo po

nitur et. ante relativum illud qui nuditur: eorum.

3) Tursell. IV. 625. 527.
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ρταοροεὶιὶοιιἰ insit, notio ad rem per enuntiatiouein expressain refcrenda sit,

eam enuntiationem plerumque aut ab ut comparative aut ab φαω iucipere.

ltaque ααα vel particulae vel loquendi formulae sunt conflatae: postquain, an

tequain, praequaui, pro quam, contra quam, praeterquam, prout, praeut. Atqui

pro quum inulta alia significet, tum etiam ibi usurpatur, ubi aliquid cum aliqua

re ut cum modulo convenire et ei respondere indicatur (pro viribus, pro nu

mero), quam vim etiam in copulata particula proíude retineri jam autea vi

dimus. Sed si cum ut comparative pro conflatum est, jam cum re per εαπ

ααπαω secundariam clata ea instituitur comparatio, ut pro ejus rei natura' et

condicione etiam aliam conformari declaretur. Quod si ita lit, eandem paene

prout sibi vindicat siguificationem, quam in formula proindc ut inesse dixiinus,

ut inter illud et hanc idem fere, quod inter ita _ ut et simplex ut intercedat

discrimen. Raro fit, ut plenior et integrior formula pro eo ut Ο εααιΙεω vim

recipiens ponatur. Cic. Verr. ll. 3. Μ. 426, summa vi data est a me opera,

ut aratores quum @Ήφαιστο αεπσ·επι3, ΜΜΜ pro eo ut temporum difficultas

aratorumque peuuria ααα. Prout, quod ante Ciceronis tempora apud nemi

nem scriptorem invenitur ac ne apud eum quidem i et ceteros, qui eadem

fuerunt aetate, saepe usurpatur ε), Livio et argenteae aetatis scriptorihus valde

est usitatum 6). Liv. XXVlll. 5. 9, pollicitus, prout tempus ac res sineret,

omuíbus laturum se auxílium. Id. XXXVl. 6, cum-ulatius, sz' possit, prout

ejus meríta sint, sena-tum facturum. Tac. Agr. Μ, ααα όαααπια, @να @ασια

σααείααααι!, @τα απέυεααα. Παω raro aut ulraque sententia aut alterutra, in

terposita disjunctiva conjunctione, quasi in duas partes dividitur; quod si fit,

ipse modulus (i. e. ea res quacuiii quid congruere dicitur), ita variare et

alias aliter comparatus exsistere indicatur, ut etiam ea res, cujus sit modulus,

simili obnoxia exsistat mutationi. Quint. X. Σ. Η, ααα ααα πωπω .ααα θυσια

ααα! mala, sed prout opportune propríegue aut secus collocata sunt. Si additur'

quisque ea ct moduli et rei varietas talis esse indicatur, ut in unaquaque vel

person-a vel re cernatur. (απ. Β. (Μ. lll. (Η. (Με. Π!. fl. Liv. XXVIll. ö. 9.

δώμα απαα/ασέοα εατιίΣεαασια, μπαι! σα_Μ.εασια opera fuerat, írzsíguibus @Μα

^) ΟΠ. pro eo ac, pro eo quod, pro eo quantum.

Ε) δα.ΙΙαετίιια quidem eu particula. nusquam “τα”.

ε) Οοιι€οιιτἱ ειιωιια Ραιι‹·α αδει·1·ε εκεα›ΡΙα, quibus «Παω illa copia al) Handio congesta

eompleatur.

6!
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εϊοκαι!. Η. VIII. 24. »|. XXIV. 46. 8. XXX. lå. 43. Του. Αμ. 37. In enun

tiatione primaria reccntioris aetatis scriptores, ut convenientia illa rei cum

niodulo plauius declarettir, ita hand raro interponunt Quint. V. l4. 46, aut

proinde adjnngunt. Id. IX. 4. 69 'Ο.

Ρετ μπε cum ablativo junctum nemo ignorat, eam indnci comparationem,

qua quid cui rei aut praecedere aut certe praeferri indicetur. Id autem sub

stantivum, quod praepositioni subjicitnr, non modo viliorem (inferiorem) rem

vel quae posthabeatur, sed etiam saepins eam designat, quae inelior vel major

pntetnr (prae nobis beatns, Bomam prae Capna irrident). Apud comicos @πιο

cum ut coinparativo aut in unum verbum conilatum ant certe eonjunctum

jndicii alicujus veritateni ita restringit et circumscribit, ut, quo adhibito modnlo

factnm sit id judicium, declaret. ln hae igitur coinparatione alterum alteri

semper indicatur praecedere. Qualis antenn sit hujus conjunctionis vis, ita

:iptissiine explicatur, si praeut idem atque μα: eo modo quo significare sta

tuitur. Plant. Amph. I. 4. 248. Sos. perii Merc. pztrum etiam., praeut futu

Μπι est praedícas i. e. perisse te rcete dicis tu quidem, sed parnm tamen

praedicas prae eo modo, quo' res tibi eventura est. Id. Mil. I. 4. 20, rei/til

ΜΜΜ Με: 982!άθΙΙ08ΐ ]παειώ Μία άίαι»ι s) i. e. prae eo modo, quo alia dicam,

vel (ut aliis utar verbis) alia tantis extollam laudibus, ut hoc, de 'quo jam

dixi, prae iis nihil sit. Id Baccli. IV. 9. ö. Uno loco Plautino Merc. II. 4-. Σ),

·κεφα.9 οπαωτέ»ιτοε /ὶ‹ἰ88ε ω·αΙο μ·ειειώ υπο μισώ ego zlivers-us distrahor, nisi

iallor, quo μισώ ita redundat, nt eo omisso sententia non commutetnr.

Per particulam ut vel copnlatam jprout) vel cum quibusdam aliis verbis

conjunctam (proinde vel perinde ut; ut qnisque ~ ita) judicaudi modulum

indicari demonstraviiiitls. Sed qnoniain ut etiam per se ad eonvcnientiam

duarum reruni declarandam adliibetur, nihil obstat, qnomiiins res per com

parativam senteiitiam elata pro eo modnlo accipi possit, quo adliibito de altera

7) Apud Quint. IX. 4. δ!. !ιο.υά ετ:!ο Μι ea. lectio, quam Zumptius inelioruiii codicnm

auctoritate nisns recepit (proinde -- prout) multo sit probabilior. Spaldingius linbet:

. ρυΝτιι!ε - Ρω..».

Π) Ηυ.ιπ!!ιιε οι·υ!!οιιετυ Μ. Ι. υ». αουττειο!υπι Ρυ!υτ, ut praeut α!ἱσι ε!ίαυπ idem sit atque

μπαι! Μία φωσ άίαυυ. Α! νει·εοι· πιο τεΙυ.!!νυυι non facilius hic abesse possit quam apnd

Tereut. in Enn. Il. 3. 10, lndum jocumqne dices fuisse alternm praeut hujus rabies quae

dnbit; quem Μου!!! Π‹›υυ!ιιε recte sic explicat: praeut illa sunt, quae hujus rabies ΜΒ!!
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το θα judicium. Ita ut etiam siinplex neque copulatum neque cum iis de

quibus dixi particulis conjunctum ad rei alicujus cum judicandi modulo con

gruentiam designandain usurpari potest. Atque primum quidem ab ut ea in

cipere potest comparatio, qua modulus, nulla subjecta restringendi vi, ipse

per se cum re, cujus sit modulus, componatur, ut ex re altera alterius ve

ritas pendere vel judicii de altera facti ratio in altera posita esse indicetur..

Plant. Capt. IV. 4. 43, ut hic adornat, aut jam nihil est aut jam nihil erít.

Id. lbid. IV. 2. 52. Asiu. II. 3. 4. Ter. Heaut. I. 4. 446, ut diet' tentpus est;

tenzpust monere me hunc Phaniam, ad eoenanz ut veníat. Id. Phorm. V. 2. θ,

76666666 6666Ζ6, ut homost, an mutet animum. Id. Ad. III. 3. 36. Heaut. II.

4. 22, ut patrem tuum vida' esse habitum, diu turbas dabit. Cic. Lael. 42.

43, quod quidem, ut 666 666 6666662, haud scio an aliquando juturum sit.

Fann. XIII. 69. 2, ut ejus modestíam cognouí, grams tibz' in nulla 66 6666.

Att. VII. 4. 3. X. 42. 2. Varians et mutabilis modulus per ut simplex apud

antiquiores raro, apud Quintilianuin aliquanto saepius designatur. Ter. Hec.

III. 3. 20, ontnibus nobis ut res dant sese, ita magm' et humiles suntus.

Quint. XI. 3. 75, quae, ut aetus poposcertt, fingentur. Id. XII. prooem. 4,

longius eundum est ut 666 66666. Sed saepe usu venit, ut instituta compara

tïone judicium aliquod restringatur et certis terminis circumscribatur, id quod

haud raro vel in integris sententiis comparativis et quibus verbum additum sit

fieri videmus. Cic. Brut. 40. 39, hi, ut populz' Rontanz' aetas est, senes, ut

Atheníensíum saecula numerantur, adolescentes debent videri. Fam. IV. 9. 2,

i non habet, ut nunc quidem est, id vitiz' 666. Liv. II. 50, 6.6 616αί666666666666,

ut tum 666 666666, Βίι·α666 θ6Θ6ία68. Id. X. 46, insigøzi, ut íllorum te-rnporunt

habítus erat, triumpko. ln primis haec restringendi vis in formula illa cer

nitur: ut (alicujus) Captus est. Ter. Ad. III. 4. 34, praeterea, ut eaptus est

seruoruøn (i. e. ut servus esse potest) non malus. Afran. 343. Bibb. Cic.

Tusc. II. 27. Caes. b. Gall. IV. 3. Sed inde a Ciceronis temporibus etiam

saepius fieri solet, ut secundaria sententia decurtetur et ipsum verbum omit

tatur. Quod si ñt, conjunctioni quae est ut nihil aliud fere subjungitur quam

nomen quod aut subjecti vel objecti partes sustineat, aut ita in obliquo casu

ponatur, ut praepositioni plerumque adnexum, quibus temporibus vel qua rcrum

condicione judicium aliquod sit verum, declarari possit. Jam si quaeritur,

quod potissimum audiri soleat verbum, tantum non semper posse omissum
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est Θ). (Σε. Απ. Χ!. Μ, ego, ut his malis, Patris sum non invitus. ld.

Brut. 7. Ή, α(82Ιιεπεπι παΜαπι, Μ Μέ8 £επφοΜϋπε, πα!αέε.εα αόσαπαο @!!.

πω. 26, «σα. 28, κα. Μ, Με.. Liv. lv. πι. κ) (]ἰο. σ.0.-.1π. πι. 66,

ω·αι!έοπέε genus, ut in oratore, απο. (Μ. Μ. Β. Π, πια!ίαα ΜΜΜ, ut in

homine Romano, litterae. Fin. IV. 4. 4, ista eatposuisti, ut tam multa, πια

- meriter, Μ Μπι οϋ80Μα, attitude. Brut. 40. H, Themistocles, ut apud nos,

perantiquus, ut apud Athenienses, non ita sane πασα.. Κω!. XII. δ. 2, ποπ

ΜΜΖ, Μ π! 2αΜέε πια!όε, est profeetum. Verr. Act. !!. 4. 52. 438, respondit

illa, ut meretriæ, non iiihumaniter. Cic. Ep. Brut. l. 40. 2, hnjus belli for

tuna, ut in seeundis, fluæa, Μ α. ΜΜΜ., Μπα. Sall. Ing. 407, θα res, Μ

ίπ ΜΗ πααοπο, ρο·ο6Μα. ()ειοε. b. Gall. VI. 34. Μ ε_|α.επιοαό /ασα!!απ6πε,

quantum diligeiitia prooideri poterat, providebatiir. VIII. Ή, πιαρπαπι, Μ in

tanta calamitate, Bellouaeos ea proelio esse consecutos. Nep. Epam. ö. Σ,

ΜΜΜ ο(Μεο2α$οτεοπ ΜαπεοΖέαεπι, .πιω Βασαα€2α$απι in dieendo, ut Thebanum.

Liv. V. Μ. !, satis jam omnibus, Μ π» ω!! re, ad tuendam arcem compo

sitis. ld. XXlI. 34. 4, perventuni inde ad frequenteni cultoribus alium, ut

inter montanos, populum. Atqui etiam latius hic particnlae usus patet, quo

per eam rei cum judicandi modulo vel norma convenientia designatur. Saepe

enim accidit, ut ille modulus, deposita restringendi vi, caussae notionem con

tineat, id quod vel in plenis et integris sententiis vel in decurtatis fieri potest.

Prioris autem generis haec sunt exempla, in quibus omnibus fere cum uni

versa et generali rei natura singularis condicio ita comparatur, ut hnjus in

illa causam contineri liqueat. Cic. in Pis. 25. 59. Dices, Μ es homo facetus

ld. Bosc. Am. Π. 83. p. Mur. 25. Μ. Tusc. I. Lä. 408. Sall. ΜΒ. 7. Cat.

34. Caes. b. Gall. VI. 7, »celeriter haec ad ltostes deferuntur, Μ απ: πιααπο

θαΖ!ω·απι εαπέααπ numero nonnullos Gallicis rebus faoere natura cogebat.

Β. Civ. ll. 8, μπω απο Μ est oniniiiiii rerum magister usus, hoininum

adhibita sollertia inventum est. Liv. !!!. 74. ä, tribuni, ut fere seniper -re

°) Addito verbo quod est posse plena atque integra exstat sententia comparative, Cnc.

Falu. I. 2. 4, dignitatem nostram, ut μπω( Η: (ειπε. !ιοπιἱι1ιιι11 ροτί!ά!α ο( !π!αιι!!:ατε Μάικ

bimus. Sed peullatiin eo perductn. est bominum loquendi consuetlldo, ut ad primariae

ennntiat-ionis vim restringendnm ω. πάΡοιιετετιιι· εετι(ειπ!α άεσιιτ!α(ο., in que. nullum omnino

verbum audiri posset, praesertiin quum per attractionem hand παταω Η ipsum nomen, cui

subjecti par-tes tribui deberent, in obliquum casum abiisset.
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ΜΜΜ” ο Μαδ26ΜοΙΜε ΜΜΜ ΜΜΜ Μ;οαΜ2 Μάσα ΜΜΜ, ut Scaptius diceret.

Id. XXI. 35, iter multo quam in ascensu fuerat, ut pleraque Alpium ab

Italia sieut breviora, ita arrectiora sunt, difficilius fuit. Saepins ennntiatio

secnndaria ita decnrtata est, nt Μου". aliqnod (oportere, necesse esse, solere

sim.) andiatur. Cic. Tnsc. I. 8. (ό. Βρόσβατοιέ acuti nec insulsi hoininis, ut

Sieuli I), sententiam sequi. Μ. ΜτΙ. Ι. 43. 404, idem sentiens sed ut Cynicus

asperius. Off. III. 44. 58, ut argentarius, apud omnes ordines gratiosus'

Liv. XXIII. 8. 6, conuivium, ut in civitate diti ac luzvuriosa, omnibus uolup

tatum illecebris instructum. Μ. IV. 7, senat-us, ut in trepidis rebus, dicta

torem dici Main. Aentiliurn jussit. Tac. Agr. 4 4. Britanniam qui initio

ΜοοΖκεΜπέ, ω! inter barbaros, parum compertum.

Non raro per decurtatam sententiam ab ut incipieiitem ea caussa atfertur,

qua quis alins ad aliqnid faciendnm se addnctnm protiteatnr, et quae οποιο

vera sit an (Νεο, ipse is qui loqnitnr in ineerto relinqnat. Hic autem par

ticulae usus tum maxime frequens est, οποιο ευΒ]ιιο8ἱιοτ participium Ό. (Μ.

Or. 44. (Μ, ΜΜΜ οοποαΜοοποιοι ,Μιρκα α» ΜΜΜ ut vitiosam ΜΜΜ Demo

sthenes. Hor. Od. III. 42, fertur pudicae eoniugis osculum paruosque natos

ut capitis minor a se remouisse. Id. Epist. I. 47. 40, hic onus horret, ut

parvis animis et Μιτου οοτροπε ΜΜΜ. Ovid. Met. IV. δ”. (Μο. XII. 40.

42, ΜΜΜ suorum homines ternporum incessere audebant, ut turn-idum et

Asianurn. Sueton. Octav. 53, domini appellationent ut inaledictuirz et appro

ΜΜΜ 88ΜΡ87° εατ?ιοΜ·πό2. Liv. XXIII. 43. 40, populi Romani obterit ut se

nescentern cum eiribus majestatem. Id. III. 4, kostes carpere ntultijariam

«Μ. Romanus, ut non sujfecturas ad omnia. Id. XXXI. 42. ö. Tac. Λευ. 44.,

Monam insulaøn ut rires rebellibzis iriinistrantem adgressus. Jam vero, qnem

admodum cum particula Graecornm, quae est tåg, genitivi qnos vocant ab

solnti crebro componuntur, ita nonnnsqnam etiam cum ut duo ablativi absolnti

reperinntnr conjnneti. Caes. b. Gall. III. 48, laeti, ut eæplorata victoria, ad

ΜΜΜ: Μοηοαπέ. Μ. ο. Civ. II. I3.

') Omisso verbo subjectum per attractionem, de qua ευρω ἀἰκὶ, in genitivum mutatum

est. Cfr. exemplum paullo ante ex Nep. Epam. ό, ΜΙοτιιο1: Meneclidem exercítatum ut

Thebanum.

4) @ποιο ΡτοΡε Μια: loquendi consuetudo ad eum Graeci sermonis usum accedat, quo

tåg cum participio jungi solet, vix opus est monere.

1
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Ab hoc, de quo nune diximtis, partieulae ut usu ea loquendi consuetudo

non abhorret, qua per sententiam relativam partieulae ut subjuiictam talis rei

descriptio adjicitur, qua caussae notio contineatur °). Inter omnes autem con

stat, posse relativam sententiam etiam per se, nulla addita partieula, ad pri

mariam eam habere rationem, ut per illam hujus caussa eíferatur, id quod Δ

etiam adjuncto velutpote vel «αφησε planius indicari soleat. Notissinium vero

hoc quoque est, relativam sententiam, si hujus sit generis, per conjunctivum

etïerri, cujus quidem conjuiictivi caussam facile liquet, sive additum sit ut, sive

non addituin, ex eo repetendum esse, quod per eam sententiam id denotatur,

quod ex ipsius rei proprietate et singulari conflicioiie eíiieiatur. Apud anti

quiores scriptores ad rei causam designandam ut qui satis raro adliibetur.

Apud eomicos quidem, ubi baeo 'loquendi formula eam significationeili recipere
videtur (Plant. Pseud. I. 453, non ldemutabo, ut quod ego pro certo sciam

et Baoch. III. 4. 43, amo hercle opinor, ut quod pro certo sciam) ipsa lectio

conjectura doctorum virorum potius quam codicum auctoritate nititur “). Ne

que apud Sallustium en verborum conjunctio usquam exstat ac ne apud Cice

ronem quidem uisi adposito determinativo pronomine, quod relativo respondet,

ut Deiot. ä. 43, υεπέέ ευοοαΜ8 ut is qui senatui parere didicisset δ). Simi

Μ" apud Caesarein in sententia primaria ante ut qui demonstrativum adver

bium, quod est sic, ponitur. B. G. V. 34, sie en: castris proficiscu/ntur, ut

quibus esset persuasum, ab komine amicissinto eonsilium datum, longissirno

agmine ønaxiuiisque impedimentis °). Multo autem pluribus locis nec tamen

saepe ante Livii tempora nullum demonstrativum aut particulae ut aut pro

- nomini respondet. Caes. b. G. IV. 23. Liv. praef. ό, res est immensi operis,

ut quae αιμα εερ8έπρεπάε.εόπισιω annum repetatrtr. Id. XXXVIII. 48. Τ. Μι.

δ) ΑΒ ο3ιιειιι;›‹ἰἱ loquendi formulis ea exempla discernere oportet, in quibus aut in vera

comparatione inst-ituenda (Quint. XI. 2. 25) aut in exemplo aiferelido (Cic. ΟΠ”. I. Ϊ. 21.)

Ρε.ιϋοιιΙε.ε ει! relativa sententia per indicativum elata subjungitur.

') Aliis locis, velut Plant. Asin. III. 1. 2. Bacch. II. 3. δ!). (ΜΡτ. ΙΙΙ. 4. 21, cet. ut

consecutionem indicat et qui pro indefinito adverbio est accipienduln.

') (Ή. ε». @Με Ρτοκἰπιε. sunt: venit vel rpgatus ut amicus, vel arcessitus ut socius.

Apud Cic. N. D. II. 57. 143, qui locus non obscuro laborat mendo, num ferri possit lectio

vulgata ut qui, valde est dubium.

θ) σα. Τετ. Αηάι·. Ι. 1. 121, Με Μπι ἀἰεοοιἰο Μα illo, ut qui se filiam neget daturum;

quo loco patet, nullum exstare caussae notionem sed modum rei instituta compnrstione definiri.
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II. 33. Plin. Ep. V. 8. 4. 'Με. Απο. Ν. 62. Λευ. Μ, μπε ίω·οο·έαο Βο·όι'αμιέ

μ·αε/ω·ιωι2, ια φαω πωιάιωι Ζωομι μια: αποΖΖωή2. Βιιοτ. Tib. 7. Quint. III.

ä. 9. V. Μ. 28, cet. Ό: Ουειιαπι inter hanc loquendi formulam et eam ser

monis cousuetudinem, qua per ut cum adjectivo junctum ad caussam signi

ficandam aliqua rei descriptio addatur, convenientia atque necessitudo inter

cedat, ex iis maxime locis perspici potest, quibus post ut relativa sententia

cum adjectivo connectitur. Velut Liv. l. έ”, /ασέίε μπεααάεύ, α! σαμάσ ?ιο

ποπωι et cut Ta1'quíni¿ rnaterna ἀκούω” μιέΜα esset.

Jam libet hoc potissimum loco brevem de particulae, quae est utpote, vi

et usu instituere disputationem. Quae quidem particula quin-ex comparativa

conjunctione ut et ueutro adjectivi, quod est potis, conllatum esset, nemo,

quantum scio, unquam dubitavit s). Hujus autem adjectivi positivus, quum ab

optimis solutae orationis scriptoribus, qui quidem exculta jam et perpolita

ΜΒΜ νἱιὅιιοτὶυμ ΠΜ cum verbo substantivo copulatus atque in unius verbi

quasi corpus (posse) coalescens nusquam paene usurpatus inveniatur, apud

vetustissimum quemquc suum saepe tenet Iocum suique est juris, ita Μπαμ

Π; verbum -esse aut adponi aut certe audiri soleat. Et quum neutrius generis

forma, quae est pote, frequentissime usurpetur, ita per indetinitlim modum

non personaliter posita, ut aut ei adnectatur aut audiatur verbum substantivum,

tum huic ipsi formae principalern comparandi vim retinens ut nonnunquam

praeponitur, ut ap. Varronem in loco ab Nonio allato: viget, ueget ut μπε

plurimum (ut plurimum potest). Sed paullatiin hac voces, per quas ipsas

enuntiatio efferebatur, in unius verbi forinain coaluerunt. 1)ιιοά quidem verbum

ad judicium aliquod definiendum ita adliibebatur, ut posse id judicium verum

esse ex sequente alia vel integra vel decurtata sententia etïici indicaret. Itaque

utpote, quod idem fere declarat atque: ut res fert, ut in rei condicione posi

7) In pronominis Iocum etiam adverbium nonnusquam substituitur. Liv. XLI. 2. 6,

(ut Μή). 8ἱιιιἱΙἰ ratione etiam quum, quod a. relativo pronomine originem traxit, cum ut

conjungitur. Quint. X. 1. 76, sequitur oratorum ingens manus, ut quum decem simul

Athenis una ω... ΕιιΙο1·Π.

8) διιωΒΡήεοίιαπιιε in Inst. vol. II. p. 68. Hertz.: utpote inquit, compositum est ab πό

νοι·Μο Μ; ιιοτπἱιιε. Ωιιιιιιι haec jam scripsissem, Doederlinium animadverti particulae utpote

originem ex formula ut Μία satis apte repetere sibi visum esse. Cujus opinionis neminem,

credo, habebit adstipulatorem. l'

Lunds Ynivers. Ãrskrift. Torn. II.
`Ι
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tum est, cum «κι τοι ιΙοοοι·ιρτιοιιο ιιιιι€ι solet, ex qua verum esse judiciuin de

ipsa re factum colligatur. Ea autem rei descriptio ex antiquorum loquendi

usu post utpote per relativam sententiam semper eífertur. Quemutlmoduni in

sententiis ab ut qui incipientibus fieri jam vidimus, ita .etiam cum utpote qui,

ut ea quae aíferatui- descriptio, in ipsa rei proprietate posita esse indioetur,

conjunctivus tantum non semper jungi solet ή. Plaut. Bud. ll. ä. satin

nequam οπο”, αφοιΣο από Ιιοάἐε @απο όπωροΜω. ΒοΗ. ω. ΒΤ', σοφια: tamen

Antonius procul abe-rat, utpote qui locis aequioribus eæpeditus sequeretur.

Catull. 64. Μ, (Π. 43. Pro pronomine relativo etiam @απο conjnnetio, quam

constat initio relativam fuisse, substitui potest, ut ap. Asin. Poll. Cic. Fam.

X. 32. 4, nec retinuissem, si uno loco habuissem, utpote quum singulae

colzortes seditionem fecerint. Cic. Att. V. 8. -l. Cels. praef. p. fl. lll. ι. Apul.

Asclep. c. 8. Sed inde a Nepotis aetate etiam cum participio vel adjectivo,

quae in relativ-am sententiain f-.ieile possint inutari, (prnesertiin apud Livium et

Horatium) utpote jungitur. Quid, quod etiam ablativi absoluti liuic particulae

subjiciuntur. Nep. Hann. 2. Hor. Sat. l. 4. 24, sunt @σο genus hoc niini-me

@σας ωφοι!ε @απο οα@αι·ἐ άέριοοο i. e. utpote quorum plures @οι sint, qui

culpentur. ld. Sat. l. ö. 94, fessi utpote longmn ca//pentes inter. Cels. Vll.

48. Liv. ll. 33. 8, clamor turban-it Volscos, utpote capta ασοεε i. e. utpote

quum urbs αφτο esset, ld. XXXVI. Η. δ. ΧΧΧ. 40. Η. ΧΧΧνι. Ή. Μ.

Βοετοτ, ut moneam hanc particulam minus, quam plerique suspicentur, fuisse

usitatam. Nam apud Caesar-em nusquam invenitur et apud argenteae aetatis

scriptores pro αι ω! (qui) usurpatur.

Sed ad simplicem particulam est redeuiidnm. Jam quid ego diczmi de

pervulgato et noto particulae ut in rerum comparatione usu, quem attingere

satis est, ne in rhetorum disciplinam aherrem et satis trita vel praecepta vel

9) Incertum est an nusquam apud optimos scriptores post utpotc qui positus sit in

dicativus; namque et Cic. Phil. V. 11. 30. Orellius, complurium codicurn auctoritate nisus,

pro depugnavit quod ΜΗ Βιι.Βοιιι. άομιοπαΜέ ι·οοοιιιτ οι: ΑΜ. Π, 24. 4. ΧΙο£2ὶιιε, Wesen

bergíum auctorem sequens, indicativum, quum codicum testimonio commendari videretur,

ejiciendum esse statuit. Sed απατη ΑΡιι1οιιιε εοτἱΡιοι· ο. prison latini sermonis integritate

longissime abhorrens in Asclep. cap. 6, cum ΜΜΜ από οοιιιιιιιούνιιτιι επι ἰιιἀὶοιιοἱνιιιιι jun

xerit, non est opel-ae pretium exquirere. Hoc quidem verisimile est eum post ut qui non

uno loco (Flor. IV. 9. Dogm. Ποτ. Π. 28.) ιτιό.ιοούνιιι1ι Ροοιιιοεο.
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οιιοιιιρ!ει quae rlietores de diversis similitudinum generibus disputantes afferre

soleant, iisdenl, quibus ii usi sint, verbis reddam ή. (Μπιτ eo autem usu ea

loquendi consuetudo non obscuro nexu continetur, qua per ut indicatur, non

esse rem alteram alteri plane similem sed ad lmjns similitudinem quodammodo

accedere. Unde efficitur etiam, ut pro quasi in translationibus nonnunquam ut

nsurpetur. Varro L. L. VI. Μ, Μισο θλη.εόρραο κορσα Ζοςιπέ sed ut Ζητώ.

Μ. VII. 44, capítíbus ltabere solent ut ΜΜΜ. Μ. Μ". Μ. σο. Or. 67. 924.

quibus ut μφόπωοαίόο Μό οροι·ιέει.

.Μπι etiam hoc moncndum est, ut haud raro ita cum superlativo jungi,

ut ad ejns vim augendaiii et cumulandam valeat. In qua verborum con

junctione ut, quamquam eodem fere modo, quo quam usurpatur, tamen, si

accuratius in ejns vim inqniritur, non eam ipsam, quae per superlativum ex

priuiiitur, gradns, ut ajunt, notationeni attingit, sed principalem illam modi

significationem retinet. Quod quidem ex iis praecipue exemplis perspici licet,

in quibus ut cum demonstrativo (sie vel ita) junctum invenitur, velnt Cic. d.

Or. ll. Μ. Π!. Μια, ω 67'80ί88°Ι:Μθ :Μέ ροΖαοτακ8, Μι α πιο οΖΜα sunt.

ld. Fam. Μ!. Η. Σ. Μ. Μιά. XIII. 62. Te temper sie colam et ΜΜΜ· ut

quem d-iligentissime. Sed multo saepiiis Με solet, ut nullum particulae ut

adponatur demonslrativnni. Duo autem, id quod ex locis jam _allatis intelli

ω", discerneuda sunt liujus conjunctionis genera. Nam primum ab ut ea

incipere potest sententia comparativa, in qua verbi quod est posse vis et ratio

per superlativum adverbii accnratius dcfiniatnr. Quod ubi fit, ea ipsa ratione,

qua actio primariae enuntiationis suscepta sit, ad summum illum, ad quem

adscendi potuerit, gradunn perventum esse indicatur. Plant. Stich. I. 2. 88.

Cic. Fam. 'ν. 4. 9, satis est a me, ut breuíssiøne potuit, paullo ante diet-zon.

Id. Cluent. 26. 72, appellat kontinent Bulbus, ut blandissínze potest. Quint.

XII. -l0. 38. Ut in his locis sine magna sententiae commulatione pro ut

particula quae est @παω substituere licet, ita non potest scmper pro quam cum

superlativo ut componi. Nam ut semper cum zidverbii, nunquam cum adjectivi

superlativo jungitur, id quod ex eo ipso efiicitur, quod per ut modus actionis

definiatur oportet, sed haec modi signilicatio tantummodo per adverbium eflerri

potest, non per adjectivuin. Praeterea etiam hoc in carum conjnnctionum

ή ΥΜο, εἰ :anti est, Δω.. Ηετοιιιι. Ν. 46. 59. ως. Βε)·Β”οι·Ειι Schol. Lat. I. §.82. II. §. 36.

7§
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ααα cernitur discrimen, quod verbum posse post φαω εααρὶαεὶιιιιι, post ut

ι·ατ·ιαειωιι οωὶιιὶαιι· 2). Ωαατιιιιααω etiam post ut detracti verbi exemplum apud

Quintilianum exstat IX. 3. Μ, φ·οααροάσαία ια »οφίκιο ααααε£ατ δ). ΑΙται·ιιιε

μαπα in eo consistit proprietas, ut relativa sententia, in quam inseratur super

lativus, particulae ut subjiciatur. ln Μαι: autem sententia verbum saepe omit

titur vel potius illi est cum primaria enuntiatione commune. Ea verborum

conjunctio id spectat, ut rei per primariam elatae cum summo, qui per secun

dariam designetur, gradu ea instituatur comparatio, qua illam rem ad hunc

ipsum gradum perductam esse ιιιιΙιοαιαι^). Liv. V. 25, φαω αα και, πι!. φαι:

αια.τέταα ααααὐαέ ααααααι fait. Quint. lll. 8. Π. Ν. δ. Ή. Pro relativa

sententia ιιοιιιιιωφαω per quum conjunctionem substituitur temporis notatio,

in qua et ipsa verbum omittitur, sed ex primaria addi potest. Cat. Or. Bell.

p. 9. Jord. μετρα Μαι: φοφα Μέ φαι »Μάσκα φώτα. Ter. Hec. l. 2. 40.

Cic. Qu. fr. ll. 4. 6 δ). V

Cum verbo substantivo particula ut nonnunquam ita conjungitur, ut sumptio

vel aliena opinio de aliqua re et vera ejus rei natura, quum interse com

parentur, non inter se abhorrere indicentur. Pro simplici ut iioiinuilquam

atque adeo satis saepe copulata particula εισαι! posita invenitur. ln primaria

π) και obstat, quominus, nullo adposito superlativo, ut et posse jungantur, quo facto,

quamquam actionis modus et ratio minus accurate definiuntur, tamen, si quae in ampliore

illa formula inest restringendi vis, en, etiam npertior Η θα ΡΙαιιιοι·. Οια. ιι. Or. Il. δ!. 840,

ιικροειαι απο, αι ματια. Η. σα. Μ. δ. Ύ.

δ) Ραι·ιιιιι Ιιιιιιατ, unde nata sit illa loquendi formula ut plu1^im11nz, quae apud Plinium

invenitur. H. N. XV. 3. 4, nec tum numerosa ditferentia; tribus ut plurimum bonitatibus

djstat. Nam ut. Handio (IlI. 474), pro ut plurimzzørz ponamus per detmctioiiem ita dici

statuenti, adsentiri non audeo, ita. ne id quidem pro certo aflirmaverini, in α” verborum

conjunctione per ut coinparationem institui. Quid autem significet ut plurintum, non in

obscuro est, quod quidem rectissime Madvigius (in Opusc. Il. 149) idem atque quum Μισό

οιιιακ άει:ιατατο φωτ.

^) Οοαΐατά οροτι:ια: ιιοϋειαιιιαιιι loquendi consuetudinem, qua particulae, quae est tam

subjungere solent guam qui cum superlativo. Cic. Παπ. v. 2. θ. Tum sum amicus rei

publicae quem qui muxime.

Ε) Αααα (,ΒιιιιιΕΠ. Ν. 2. 118, omnes, ut opinor, sic edunt: narrationem, ut si ullam

partem orationis, omni qua potest gratiu exornandam puto. At hic locus non obscuro

laborat mendo. Neque enim usquam, nisi fallor, Latini, quum eandem rem duobus modis

exprimere possent, ut aut ita dicerent: ut qui ønaximus, aut ita: si fdlus, his loquendi

formulis conflatis ut si :Μπα ωιιοι·ιιιιι. @αει re adductiis ut ejiciendum esse suspicor.
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enuntiatione aut alienam opinionen] exponi per dicendi vel sentiendi verbum

declaratur, aut ipsum eum, qui loquitur rem ita esse fingers, per particulas

guanwis et si vel etiam per concessivum quem vocant conjnnctivum sig

niíicatur. Cic. Rep. III. 3. i, sint nobis isti magni homines, ut sunt. Id.

Ibid. VI. 49. 20. Verr. Act. II. 2. 38. 95, res, ut erat acerba atque indigna,

sic viflebatur omnibus. Id. d. Or. I. Μ. 230. Liv. I. Μ, ΜΜΜ, α! erat,

res prodigii loco. Cic. Lig. 43, si in ezvsilio est, sicut est, quid arnplius

postulatis. Liv. VII. 40. Alia exempla Seytïertius congessit ad Cic. Lael.

p. 460 (ctr. ejusd. Pal. Cic. 3. ed. pag. Μ). Qui tamen, quum docet °),

per ipsum verbum substantivnm ita rem vere esse declarari, ut non possit ea

veritatis notio, adjuncta Μα alia nisi asseveranti particula (sane, certe I), ac

curatins definiri, non attendit, apud Nepotem Eum. 4, etiam re vera poni:

apud nos, rei/era sicut sunt, rneroenarii scribae existimczntur. In iis autem

omnibus, quae attulimus, exemplis descriptionem rei per adjectivum vel sub

stantivnm elatam veram esse declaratur. Sed θεά potest etiam, ut actionem

per verbum primariae sententiae elatani vere perfeetani esse asseveretur. Quod

si ad actionem asseveratio illa pertiiiet, jam non verbum substantivnm aptnm

est et pro eo aut verbum primariae enuntiationis denuo ponitur aut aliud

verbum, quod idem declaret, particulae sieut subjungitnr. Cic. ΟΠ”. Ill. 33.

447, qnamvis multis locis dicat Epicnrns, sicnt dicit, fortiter de dolore. Id.

Sull. Π. Π). Liv. XXV. Ζ!. ό. (]:ιεε. Β. Gall. V. 58, quod fore, sicut ac

oidit, eidebat.

Ab ea, de qua dixi, loquendi consuetudine is sermonis usus non ita longe

disjunctus est, quo per sententiain coinparativaiii ab ut incipientem, quae sit

tum, quum actio snscipiatur, vel rei vel personae alicujus condicio et status,

exprimitnr. Qui quidem loquendi usus quamquam apud poetas maxime fre

quens est, tamen etiam cum iis, quas solutae orationis scriptorilius usitatas

esse vidimns, sententiis comparativis, per quas vel rei vel personae nota ali

qua atfertur, non obscnra necessitndine continetur, nisi quod in hac nota etiam

°) Das deutsche wirklich kann natürlich nicht ausgedrückt werden, da. esse an sicli dns

Verbum des :σώου Βεὶιιε Μ.: Ιι6οΜτουε Καπο eine Pnrtikel der Versichernng hinzutreten,

wie sane, certe.

7) Etiam profecto addera potuit. Nam cfr. Cic. N. D. II. 31. 78, necesse est, quum

sint dii, si modo sunt, ut profecto sunt, animantes esse.
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οευεεεε notio iuesse iudicatur, per illum Μ!!! aliud quam fortuitus rei status

describitur. Ut, de quo loqueudi geuere hoc dictuiii velinius, planum ω, pauca

attulisse exempla satis erit. Virg. Aen. VII. 509, quadrifidauz quercumicuueis

ut forte coactis scíndcbat, rapta spira-ns ämm-ana secum". Ovid. Met. II. 272.

Alma Tellus, ut erat circumdata μπω, εωε£οιΖἐ£ ορμ·εεεο.9 οοΖΖο Μια.9 αο·Μα

Μίία.9. VIII. Π!). ut Μακ!! εἰἐ›·α @φαω fatala tenebat, ante 8ερα!ω·α16.Μούώ.τ

aotstitít ams. Id. lbid. VI. 237. XII. Ή.

ΗΜ!! in sententiis-intcrpositis ut frequeutissime usurpatur, per quas

sententias aut tota euuiitiatio primaria aut siugulae vel voces vel Ioquendi

formulae definiuntur potius quam cum aliis comparantur. Hae enim sententiae

vel ad judicium, quod in primaria enuntiatione exponitur, fleseribenduili valent 8),

quum cujus sit illud judicium, indicaut, vel loquendi aliquam formulam aliunde

adsuinptain esse ita declarant, ut etiam, unde adsumpta sit, designetur. ltaque

maxime in auctore citaudo liujus usus cemitur proprietas, sed etiam alias

locum habet, quum ejus qui loquatul' aut perceptione aut opiuioue judicium

niti iridicatur» (ut videor, ut arbitror, ut spero Οθ!.). Maxime autem usilatae

hae formulae sunt: ut (Μ, τι! α]·ειπ!!; quarum utraque ibi haud raro usurpatur,

ubi certus atfertux' judicii auetor, quod si fit, ejus funnen (Iicendi verbo post

ponitur (Afran. v. Τ. Bibb. ut ait Pacuvius. Cic. Brut. Τ!). 27!- "), sed haec

(ut ajunt) multo saepius ad coinmune proverbiuin laudandum adliibetur, idque

ita fere, ut iis quae afferantur vocibus iuterponatur. Cic. Lael. ä. Μ, ρὶι18ιι!,

ο! ajunt, Minerva. Quint. XII. 7. 9, caecis hoc, ut ajunt, clarum est. Rarius

fit, ut formula illa postponatur Cic. d. Or. II. 89. ΜΗ, ευΒεοο!ν!ε ορετἰε, ut

πωσ!. Ο!!! I. Β!. !!θ.

Notissimum est particulam ut, quum ad universum rerum genus cum

singulis rebus comparanduiii saepe adhibitum sit, etiam ad exemplum, quo

judicium de universe genere expositum apertius Μι, ε!!!πετιάυτη υειπρω·ἰ potuisse.

Qua in re inter Latinorum et nostrorum hominum loqueudi usum hoc interest,

quod, ut declarari possit, qui inter universum judicium et singulare exemplum

ε) Ωιιοιιἱπιπ Με 1οφιοιπ!! 1οτωιι!ίε etiam restringendi quaedam vis inest, si quidem per

εεε άοο!ατιι€ιιτ ειιοτοτ!ωτε ε.!!οι13ιιε et fide veritatem judicii niti, particulae ut interdum quidem

adponitur. Plaut. Men. μυ!. 22, Π! quidem ille dixit. Cic. Brut. 49. 185, ut quidem

ego sentio (cfr. Quint. IX. 4. 18, ut ego quidem sentio). Cic. Fam. IV. 3. 3.

θ) Μ!. @πιω Τιιτρὶ!. 191. Β.!Β!:. ιι! ΡΒὶ!οεοΙ›!ιἰ ιιι!ιιιι!;.
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intercedat nexus, illi relativa utuntur forma, nos demonstrativa (Så till exempel).

.Βοορὶεεἰπιο sententia ab ut incipiens, ver-bo, quod ex primaria adjici potest,

omisso, decurtata exsistit. Cic. Off. I. 23. 79, eorum constlto bella nonnun

οικω _ρο88α sunt, ut M Catonís bellum Punícurn. Id. ΟΜΕ. Μ. ·(5&-. Liv.

ll. 48. 6, alia bella instabant, ut ab Aeguís Volscisque. Sed nonnunquam

Μποστ ο( minus arta est exempli cum primaria sententia conjunctio, ut non

hnjus sententiae verbum, sed dicendi aliquod aut faciendi verbum audiutur 1).

Cic. d. Or. ll. 59. 242, est item rídículum, quod ex quadarn depravata Μιά

2α£€οπο ΜΜΜ 80762, πού Μακ Ο'ο·αοεα.<:: Per tuam nobílítatem. Id. Off. lll. H.
i Μ. Μ. Div. ll. 33. 72, alia subtto ex tempore conjectztra explícantur, ut

apud Homerunz Calchas, qui eat passerum numera bellz' annos auguratus est.

lnterdum etiam per plenam integramque sententiam et cui suum sit verbum,

exemplum after-tur, velut Cic. Fin. IV. Μ. 29. Tusc. lll. 40. Ή. Ν. 37. '79.

ΟΠ”. Ι. 48. 89. Μοκὶιοο οιιτοιτι ιιιοιοστειοἰ¦ἱε «το loquendi consuetudo est, qua

ad afferenduni exempluni ex Ioquentis arbitrio fictum ut et sz' ita junguntur,

ut aut in utraque sententia ponatur conjunctivus i), velut Cic. Off. I. (θ. 32,

ut si constttuerts - non sit contra officiztrrt non fàcere quod clíæerts. ld.

lbid. l. 40. (Μ. Ωοἱιιτ. Π. Β. 48. ν". ό. 2, ου( quum protasis conjunctivum

habeat sed apodosis verbo car-eat, quod in hac audiatur verbum, ex primaria

sententia iäcile perspiciatur. Cic. Top. Μ. 88, α72εο·ιωπ (genus est caussarunz)

quod naturum effictendi non habet, sed sine quo @βοά πο” possit, ut sz' quis

aes caussam statuae veltt dicere. Quint. lX. 2. 79. Ab hoc autem loquendi

genere ea orationis forma non abhorret, qua Latini haud raro in refutando

utuntur quum is qui loquitur, quam absurda sit adversarii sententia, ficto

exemplo per ut sz' @ατο ο( :ιο ea sententia non alieno apertum reddere conatur.

Cic. N. D. ll. 33. 86, rnumlzzs, qui rcliquas naturas omnes ertrumgzce semina

') Conferri potest similis illa. verbi in notissimis formulis omissio. Cic. N. D. II. Η..

87. Βοἱτο ΟΒι·)·εἱΡΡι1ε, οιτιιιἰο. οΙἰοιπιι1ι οπ.υεω. esse generam. Id. (Η. ΠΙ. Π. 49, ιοοΙἱιιε Μ

οποιο πω. Βο.άοπι οπιἰεεἰο, οιιτιι1ικόε in secundariasententia. dura sit, tamen etiam in auctore

citando post ut locum habet. Cic. Acad. H. 39. 124, utrum animus sit ignis an anima. an

sanguis an, ut Xenocrates, numerus, nuilo corpore. Id. Tusc. V. 17. 49.

α) In apodosi Cicero uno loco indicativuni habet. OH. III. 29. 107, ut si praedonibus

pactum pro capita pretzium non attuleris, nulla fraus est; quo loco haud scio an judicium

illud per se certissimum esse nec ab ulla omnino condicione ejus veritatem pendere declaretur.
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οοαΜιααύ, από ρου!ε.ε8 @Με non natura administrari; ut si qui dentes et ρα

Πεο·ύαύαπι παύαο·α είπω eatsistere, ipsum autem homine-øn, cui ea eæsistaiit non

constare natura, non intelligat ea quae efierant aliquid ex sese, perfectiores

habere naturas, quam ea, quae α:: Με ε#αο·αα£αο·. ΑΙΜ exempla Madvigius

ad Cic. Fin. p. 530, congessit.

Recentiores scriptores Latinos constat, ubi Iegentinm auimos in singu

Iarem aliquam rem mente informandam et fingendam intendi vellent, impera

tivnm μπα orationi inseruisse; quo factum est, nt iIIe imperativns adverbii

munus paeiie recipieus ad fictnm exemplnm inducenduin adhiberetur. Sed

qnoniam de universe hnjns vocis nsu_Handius satis copiose dissernit, satis

erit ad eam loquendi consuetudinem obiter attendisse, qua μπα οι ut ita jnncta

sunt, ut etiam planius fieret atque apertius exemplnm ex ejns qui loqnitnr

arbitrio íictum esse. Qnae quidem consnetndo, ut in quotidiano hominum

seruionis nsu fortasse viguit, ita in politius atque Iimatins scriptorum dicendi

genus satis sero irrepsisse nec iis unqnam valde placnisse videtur. Nam primns

omnium Anct. Hei-enn. II. 44. 46, ut cum puta jnnxit ac ne ibi quidem Iectio

satis est certa. Celso demum haec formula paullo est usitatior. Cels. praef.

p. 8. Millig. δωρο σααε8α.ε· αρχααο·ετε, α! μπα αρμεαααα8, ααίκαο·έ8, Ματια σα:

Με 1οα2αα·ε σιιααέαόααΜ v. 26. 24. VIII. 44. p. 436. Apud ceteros (Senecam,

Colnmellam, Qnintil., Priapei. anct., Ulpianuin, Animianuln, Panlnm p. 484.

Müll.) singulos vix singula exstant exempla.

Per si particulae ut adjunctnm ea coniparatio suscipi potest, qua verns

rei status cum eo in quo sub aliqna eondicioiie esset, conferatur. Quam con

junctioiieiii cave cum eo loquendi nsu confundas, quo ut et si ad exemplum

Iingendnni componnntur. Nam per illud loquendi genus germana instituitnr

rei verae et simplicis cum Ποια et sumpta comparatio. Contra qui hac Io

quendi ratione ntitnr, ΠΜ! aliud agit nisi ut judicinm de universo genera

factum είΐετεπ‹Ιο εἰιιἔυΙεινἰ εκεπιρΙο et eo ficto atque conjnncte elato apertins

reddat. .Iam ut ad illud genus accuratins investigandum redeamns, sententia

quae conjnncte efferenda erat et ex Ποιοι condicione pendere debebat, quam

qnam in ea ipsa comparatio posita est, ita decnrtari solet, ut verbuin omittatnr ').

δ) Νοε decurtatam exemplum ab “πο hoc genere fortasse alienum ap. Cic. d Or. I.

54. 231, exstat: ut si mihi calceos Sicyonios attulisses, non uterer, sic cet.
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Ωιιοι! quidem _ eo facilius Πει! potest, quod idem semper fere iIli-sententiae

atque primariae enuntiationi et subjeotum est et Verbum, ut ex hac facile addi

possint. Protasis autem, quae ab si ineipit, quoniam fictam condicioneln et

quae a veritate abhorreat, designare solet, per eonjunctivum nunquam non

eifertur. Quod in protasi usurpari debeat tempus verbi, id grammatici sta

tuunt non solum post ut si sed in omnibus liypotlietieis quas dieunt, sen

tentiis comparativis ex tempore primariae ennntiationis repetendum esse. At

etiam tum, quum primaria sententia praesens Iiabet, nonnunquani in protasi

aut imperfectum aut plusqliainperfeetum ponitur, ut id quod vere factunrsit

et id quod si res aliter caderet (eecidisset) vel Πωσ! vel futurum fuerit, diserte

et plane inter se ορροιιειιιτιιτ^). (Μ. Μπι. Χ!!!. Η. Σ. Μ!. !!!. 43. 4. Contra

praesens, ut tum maxime usurpari solet, quum indicatiii' res illa ficta jam

posse vera exsistere, velut (Μ. Tusc. IV. Π. Μ, 8όικό!όΜι· facit, ut si posse

ΜΜΜ αει» qui se e Leucata praecijritaverit, sustinere se quum uelit, ita etiam'

ibi nonnunquam ponitur, ubi res illa pro vera accipi non potest,, Ter. Phorm.

II. 3. 62, itidem ut cognata si sit, id quod lea: jubet dotis (πω. Perfectum'

conjunctivi quod post ut si nusquam positum inveni, in aliis ejusmodi sen

tentiis (post ιιεΖει2 Μ, Ζωηιιαπι sim.) ibi Πιο usurpatur, ubi sumptio non

plane nec diserte pro falsa exponitur, ut illius vanitas et rei per primariam

elatae wreritas non aperte inter se opponantur. Liv. XXXI. 4. 4_. me Μ..!

Φάτε! Ω @Με ότι parte laboris-fuerinz. Si primaria sententia praeteritum tem

pus liabet, post ut si semper aut imperfectum ponitur aut plusquamperfectuin.

Cic. Tusc. IV. 25. 54. Tac. Ann. Il. 20. '

Qunc, quoniam per copulatas particulas, quae sunt Μέσα et sicut, nulla

addita condicionali eonjunctione, cum re Παει et conjuncte elata induci com

paratio potest, num etiam ut simplex per se pro ut si poni possit, in diseep

tationem veniat oportet. Atque ejusmodi usus exempla, quamquam non omnino

desunt, tamen multo sunt pauciora, quam ut de tali loquendi eonsuetudine

pro certo quidquam aiiirrnare audeamus. Lucretius quidem VI. 4234, hoc

*) Ita Madvigius rem explicat. Scbultzius autem I. I. §. 356. Anm..2._ tum factum esse

docet, ut a. Μ!!! sermonis regula sciiptores aberrarent, quum ex ipso verborum contextu

apodosis addi posset. At ad omnes fere sententias hypotheticas, quae quidem in compara

táone adhibeantur, id pertinet, ut apodosis ω! et qualis esse debuerit ex toto senten
tiarum nexu perspiciatur. ι Π

Lunds Univers. Ãrskrift. Tom. II. 8
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ΜΜι: Μέ εε μέεςαε οΜώαι! όπιμόσάόσωπ :ποΜο, σκοπό ῶα»ωια£αε να esset,

deficíens (Μέσω ,πομπο cum οστά μασεϋα8, et ad eum ipsum Iocum Lachnian

nns: ut, inquit, pro ut si, quam recte dicatur ignoro: legi tameu apud Valerium

Flaccuin V. 93, ubi est: fulsere undae, sof magnus ut ΜΜΜ £οΖίω·εύ aut

nubeøn quateret polus. Ipse unum habeo, quod uddam excmpluni. Varr. r. r.

II. -l, proi-nde ut non (tliquotiens diea-tur Ronuzm peperísse mulanz; quo loco

perspicuum est proinde ut idem fere atque forniulam illam in adversarii re

prehensione usitatissiinam ΜΜΜ @Μέ ή declarare. ln Ciccronis Laelio Μ.

Μ, quum et nonnulli codices haberent: ita Μπακ: οροπωε, ut aliquando esset

osurus, et ea lectio in antiquiores editiones irrepsisset, recentiores omnes alio

rum codicum auctoritatein secuti nec ab Ciceronis consuetudine recedentes ut sz'

receperunt.. Apnd Nepotem vero in Timoth. 3, quum ita in omnibus codicibus

scriptuni esset: ut in sua »πισω (ει. l. navi) esset Fortuna, quo contenderat,

pervenit et interpretes ut pro ut se' poni credidissent, jam Lambinus, quam

rarus esset liujusinodi particulae usus, plane perspicieus, sz' addendnin esse

statuit. Sed melius fortasse Nipperdeyus, qui a codicuni auctoritate non dis

cedens, particulam ut ad consilium iudicanduin h. I. adhiberi docet.

Antequam simplicis particulae ut in couiparatione usum relinquinius, ad

eam sermonis consuetudinem attendere oportet, qua relativum ut cum verbo

substantivo conjunctum praedicati munus tuetur. Qnum tota haec verbi esse

cum udverbio conjunctio ε) ιΜκἱιτιο in qnotidiano hominum sermone Iocum

habeat et in politiore scriptorum dicendi genere arctioribus terminis circum

scriliatur, tum ad tormulam illam ut est idem pertinet. @Με quidem apud

optimos scriptores ita fere usurpari solet, ut verbum substantivum non per

sonaliter iudeíinito modo ponatur. Cic. Brut. 96. 329, sit Μακ, ut u-is (au

ditur esse). Sed detinito modo et personaliter ut est satis raro ponitur, si ab

notissimis loquendi tormulis: ut captus est, ut mos est, ut opinio est sim. et

ab eo sermonis usu discesseris, quo ut cum adjectivo primariae sententiae

jungitur, Cic. Rep. Ill. 3. 4, Μ: nobis istz' nutgní homtnes, ut sunt. Quam

quam ne apud Ciceronem quidem, in epistolis praesertiin, illius generis desunt

'ή Πίι·. Cic. ΜΒ. 7. 17. Tusc. I. 36. S6.

ε) Πο universo hoc verbi substantivi usu Muellems in Philol. IX. p. 617 sqq. copiose

disputavit.
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exempla, Fann. XVI. 42. 4, quiduis est ΜΜΜ @απο sic esse ut sumus. Att.

l. 2. Β. d. Or. l. 39. 479, lumina, uti tum essent, ita receptt. Apud comioos

autem, qui quotidiano loquendi genere utuntur, ut est saepissime etiam per

sonaliter dicitur, nec tum solum, quum in primaria sententia ita, sic, item,

proinde sim. adponuntur, Plant. Truc. ll. 7. Η!. Μεο·οϋόσωπ ορο Μεσοι 88έθ

πω, πω” ut est. Amph. lll. 4. 9. Bud. IV. 4. 55. Ter. Ad. lll. 3. Πι,

sed ihi quoque, ubi nullum denionstrativum adjungitur adverbium. Plant. Περί.

ll. 4. 34, era, ut me πάω 8888. Ter. Heaut. l. 4. 446.

Quoniam quibus rationibus ut relativuin in modi comparatioiie usurpari

soleat, nunc explicatum est, etiam in nonnullas particulas, ut cum alio Μαι

bnlo conllato, natas et quae et ipsae in modi notatione ponantur, inquirendum

nobis videtur esse. Atque primum de partioula ω.» dispulabimus. Quam

quidem particulam satis constat ita esse natam, ut. cum demonstrativo sic re

lativum illud ut in unum verbum coaluerit. Hoc autem verbum ita relativam

significatioiiein sibi vindicat, nt ipsum cum adverbio demonstrativo (sic, ita,

item, itidem) componi possit. Plaut. Mil. lll. 4. 432. Cic. Cluent. 2. d.

Or. l. 26. 448. Liv. lX. 47. 4. XXVlll. 28. 6. Quint. lll. 4. 24. IX. 4. 48.

Tao. Agr. 2. al. Et quoniam per siinplex ut sequente sic 01:1)όυειε res

saepe componuntur potius et uno tempore locum hahere, indicantur quam inter

se comparantur, ut illae particulae pro non modo - sed etiam vel et - et

usurpari videantur, eadem ratione etiam sicut, sive additum est demonstra

tivum, sive non additum, usurpari solet. Liv. XXl. Μ. εέσαιέ Μ9·"Με. Μι

ἑωἰροιε άοοαΜεοΜωπ δαραΜέ ΜΜΜ πω!. ld. XXXVll. 7. Μ. ΤΜ. ΗΜ. l.

52, multi in utroque exercitiø sicut uzoctesti quietique ita »πώ ε! 82ο·εκπό.

Η. lll. Μ 'ή. Quid, quod inde a Livii temporibus etiam sicut cum demon

strativo junctum eodem modo quo ut sed multo rarius ad res inter se con

trarias et quae inter se repugnare videantur, ita jungendas adhibetur, ut

sicut - ita idem fere atque quidem _ sed declaret. Liv. XXll. Μ). 3, /αρα

ad Alliam sicut urbein prodidit, ita exerciterin seruavit. ld. XXl. 35. 3.

XXXlV. 9. 40. Quint. X. 4. 44. Jam ut ad enm loquendi usum veniamus, -

Τ) Αριιά τοσειΜοτοε Μαι! cum φως” 3ιιιιοτιιιτι Πε, φωσ Ρι·οκίωε άΜιι ειπα, Με ω!

Ρο:Μι11·. πιτ Με θώκο ad id, quod per sicut adnectitur, transfer-ri patent. Ubi nos enun

tiationis membrn per demonstrativum conjungere solemus (likaså äfven). Quint. V. 4. 1,
sicut in tonnentis quoque. Id. IV. 2. 106. ' · I

SI
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quo σώου! cum demonstrativo non jnnctnm poni solet, qnemadiiiodnili simplex

ut., etiam sicut apud poetas et recentiores solutae orationis scriptores ita usur

patur, nt, quae tum, quum actio aliqua snscipiatur, condicio rei sit et status,

describatnr. Tib. Ill. 4. 48, c-ultumque illa' donate líbellurn, Μαι! στό!. Ovid.

Met. IV. 370, eonuníssaque corpore toto, είσαι! ΜΜσο·σύα8, Μιρκα licet, im

probe, αὐτά. Η. Ibid. VI. 244. Just. 26. 2. ΑΜ σκσπη›Μ Ηυιἱσιιτσιιιιυε in

lexico Klotziano attnlit. .De σε autem particulae cum verbo esse conjunctione,

qua ·ορἰηἱοπσιπ vel snmptioneni veram esse asseveratnr, jam tum dispntaviiiins,

quum de formnla ut est egimns. Sed dubium est, num per sententiam par

ticulae síout subjulictalii etiam canssa rei exprinli possit; nam quae habent

lexicographi exempla, Plant. Mil. IV. 4. 27. Epid. II. 2. 87, in iis hand scio

an .πωσ ρι·ϊιτιση1 illam modi significationem non deposnerit ε). Ne id quidem

pro απο σΐἰὶτιτιειι·σ licet, quemadinodnin ut, ita etiam ω...: ad tempns notan

dum adhibcri, et idem atque simulac declarare posse; nam apud Pallad. Apr.

2 (deinde, sicnt adolescit, terram subinde colligimus) si quis per σώσω mo

dnlum designarrstatnerit, equidem non repugnabo. Hoc autem certum est,

pro ut nonnunquam .Μπα ibi usurpari, ubi judicium de universo genere lactum

singulari allato exemplo contirnietur atque illnstrelnr. Qnod quidem ut tum

maxime fieri solet, quum particnlae sicut decnrtata sententia subjicitur, velnt

Cic. d. Or. I. 56. 238. Quint. IX. 3. 94, quaedam omnino non sunt ήρωα,

Μπα υπἰο, άέπακισπι26ο, σἰτσπωσσσ·@£έυ, Id. V. 7. 6, ita interdum etiam ibi

usu venit, nbi ab s-icut plena et integra incipit sententia, ut Nep. Pelop. 4,

omnibus perículis adfuit, sie-ut, Spartam quum oppugnaret, alter-une tenn-it

forna, In iis sententiis interpositis, quae, cnjns auctoritate judicium iiitatur,

declaraiit, sícu-t ita usurpatur, ut dubitandum sit, an nnsquam principalem

modi signiíicationem non retineat. Auct. Ilerenn. IV. 37. 50, είσαι! @κισσα

σΜαυέωσσ. Liv. XXXVII. 8. 6. Cum Ποτε στ sumpta re et per σώσω σἐ°)

ή Πιιάσπισ.ιιιιιιε ω Ποιά. ΜΗ. I. I.: Sicut indicnt ad enndem modum. quo illud, posse

et hoc fieri. Igitnr είσαι! -- arcessunt proprie sic explicanda: Ad eundem modum, eadem

ratione, qua. iIIi arcessunt, poheris illam abs te abire jubere, quo lubet. Neque tamen in

ΜΜΜ Μιάου, apud recentiores scriptores nonnunquam per sin-ut indicari, qua ratione judicium

nitatur. Cfr. Gell. III. 14. 5.

' _ °) Ad siniilitndinem alferendam Ennius Μπι! σὲ εὶωΡΙσκ (Απο. 441. 5θΒ) στ cum si

junctnm (Ann. 344. 526) nonnusqnam adliibet.
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'et per Ωω! ipsum interduin suscipitur comparatio. Neque tamen nisi apud

Sallustium 8όειώ pro tamquaut sz' usquam positum invenitur, quin etiam apud

illum tantummodo tribus locis. Cat. 31, .πιό εωραηιικά6 σαασεα, 8ί0Ι1ί]207:ψ:0

Ζασε88όΖω foret, in senatum venít. lhid.. 38. ΜΒ. 60. Βιιρει·εετ ut moneam,

stcut nonnunquam et translatis verbis praeponi (pro quasi), ut Cic. lnv. ll.

3. 8, en his duabus diversis sícutz' @ΜΜΜ απωω ααοάάαπι est couflatum genus,

et ibi usurpari, ubi res non pro vera sed pro cogitata vel ab alio indicata

accipiatur. Sall. Cat. 28, coustituere sicuti salutatuln iutroíre ad Cicerdneuz,

cfr. Caes. b. G. V. 4. 3, hostes, sícuti μπω Μακ victoria, scalis vallum

ascen-dere coeperuut.

Particulam, quae est velut, ex vel et ut conflatam esse apparet. Ακμή

vel, quod cum velle necessitudine non obscura cohaeret ή, si disjunctivae con

junctionis partes sustinet, enuntiationis membra ex ejus qui loquatur arbitratu

inter se componi et utrumvis eligi posse indicat, neque alias hanc liberae

optionis significationem deponit. ltaque superlativo adjunctiim adjectivi vim

quantum velis augeri et amplificari posse declarat (vel maximus = quamvis

magnus). Eandem etiam cum ut compositum vim retinet, si quidem per velut

cum θα το instituitur comparatio, quae ex pluribus ad eam comparationem

idoneis electa sit. Quoniarn autem haec libera eligendi potestas maxime in

fingendo cernitur, velat satis raro in duabus rebus, quarum utraque pro vera

accipiatur, comparandis ponitur. lPlaut. Poen. lV. 1. 2, studeo hunc lenoøzent

perdere, velut ΜΜΜ. Μπωι πιέ8ετιιω ›τιασεν·α!. Liv. ΧΧ!. 18. 9, quum, velat

Sayuutl excidíurn Hauníbalí, sic Philippo Abydeuora-m clades ad Romanum

bellum animos jecissefl). Til). ll. 1. Τ!. Μιι!το saepius velut in similitu

dinibus usurpatur, quibus id agitur, ut, quae per primariam sententiam eflera

tur res, ea cum ficta simili re collata quasi sub oculos subjiciatur et magis

^) ΟΠ. Οοι·εεεπιἱἱ Ueber die Aussprache II. 63. Hand. IV. 173.

π) ΒοχΠοΜιιε δοΙιο!. ΕΜ. Π. Ρ. 100, άιιΒΠε.το videtur, an non possit Μ., - Μι (sic)

Latine dici. At cum sic non modo in loco Liviano, quem supra attulimus, velut conjunctum

invenitur, sed etiam ap. Enn. Ann. δ". Cic. Tusc. I. 11). 21). Virg. Λευ. Ι. 148; cum Μι

οοιπροπΗ:ιιτ :φαϊ Liv. XXI. 8. θ. ΧΧΙΧ. 28. θ. 0οΙιι11ι. ΠΙ. 18. δ. ΜΜΜ. XII. 2. Quid,

quod Livius velut si cum tantus junxit XXI. 16. Σ, απ. ροετειε ραπ υεΙσι2 non solum haud

παω α: ?Μιά αΜετ (να. Λου. ΙΙ. ΒΤ!). IV. Μ!. ΙΧ. 59). sed etiam non segnius (Id.

Μό. XII. 525) et similis (Id. XII. 477) ponere solent.
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ω!! perspicna. Poetis autem hoc genus inaxiine est usitatum. Hand raro s?

adjnngitur, de quo loquendi usu mox videre; saepe etiam adposito quum,

quando ω.. illa res vera exsistere possit, deelaratur. Enn. Ann. 87. Vahl.

Virg. Arn. I. ΜΒ. !!. 30!. 379. 626. Ovid. Metam. VI. 230. Nonnuiiquani

σο!!! ε!ιιοιι!!ε loquendi formulis vel vocabnlis Μία! οοπῇπιι8ἱ!πι·, ω, ad cujus

rei similitudineni quid accedat. deelaretur. Liv. II. 48. 9, nostram id nobis

eelut familiare bellum gerere in animo est. Caes. b. Gall. WII. 9, quum

repeute instruetas Μία!! Μ αοίο ίοηίοπο.9 αουαίοτο υέείοτοκί. Απο!. π. Alex.

26, Aegyptus maritima aceessu Pharo, gredestri Pelusio, απ!!! οίααείο·ίο,

Μαπόία οιτίοίίωαίαο·.. Ita autem facile effeetuin est. ut apud argenteae aetatis

scriptores velut in translationibns pro qua-si usurparetur, et sicnt huic par

ticulae, πο! etiam illi jironomeii quidam non raro adponeretnr. Quint. VI. 3.

Μ, ίπ παο υοίαί ίασαίαίόοπο ποί·ποίαοτι. ω. III. 8. 29, theatrunt uelut quod

dam illius saori templum vooabinzus. X. 4. 48, velut taeita quaedam zferecztiidia.

Tac. Ann. III. 55, rebus cunctis inest quidam velut orbis. Just. VII. 6, velut

conspiratione «ΜΜΜ. Π!. Χ!. 4. Deinde per 'velut rei definitio atfertur, non

quae in vera rei eondicione sed quae in judicio vel dieto alieno contineatur, id

quod tum niaxiine usu venit, quum participium vel etiam ablativi absoluti, qui

in sententiani eoniparativani per uelut si elatam mutari possint, particulae illi

subjungnntur. Liv. XXIV. 34. 6, velat interceptas literas, quas ipse com

posuerat, reoitat. Id. V. 44. ä, μι” αίι!έσπα Ζωα velat ea demum intacta et

rejerta Ρωσσία 2οοίαπί. Id. VIII. 47. ό, υοίαί omnibus eo vitio contactis

auspiciis, res ad interregnum rediit. Id. XXXV. 35. 44. Tac. Λου. !8.

Practerea, ut supra indicavimns, per Μία! οί cum re sumpta ου οοιπρ:π·:Μο

!πεπιπ! potest, ut _cum eo, qui sub eondicione aliqua rei status esset, verus

rei status conferatnr. Quod ubi Μ, ipsa enuntiatio comparativa, quae par

ticulae uelut snbjicienda erat, semper omittitur, ut tamen ex primaria sententia

facile addi possit. Caes. b. Gall. I. 32, quod absentis Ariooisti crudelitatem,

velut si coram adesset, horrerent. Liv. I. 42. 7. XXI. 8. 6, 46. 2. Quint.

Il. 43. 4. Saepe 'autem conjunctio condicionalis abjieitur, ut per ipsum eon

junetivum particulae velut subjectum comparationem in eondicione aliqua et

sumptione rei Iictae versari declaretur. Liv. II. 36. 4. ΧΧ!. 4. 4. Ovid. Met:

XII. 4 Μ. Quint. XII. 3. 42. Sed quam particulae οποία! ρι·ορτ!πιπ esse dixi

πιω' optionis liberae significatioiiein, οει tum maxime perspicua est, quum in
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εκε!!!ρ!ο :!!'Μ·ε!!‹!ο ρο!!!!ι!!·, η!!! ρι!!·!!οι!!:!‹! usus etiam apud Ciceronein, eui est

illa eeteroquin !!!!!!!!ε ι!ε!!ε!!!!, !ε!!!εε!!!!ε patet. Atque ibi potissimum Μάι! !!ει!ι·

μποτ, π!!! is, qui loquitur, ex pluribus, quae praesto sunt, exemplis contentus

est unum vel alterum non longe arcessitum atferre a). Beliquum est, ut

moneam illud exemplum aut per integram sententiam elïerri, ut Cic. Tusc. II.

4. 2, in υ!!α οοσωρα!α μπω!! άρα! καψω!!! 8ί!ΘΡ8 ]πο8απ! ε! /Εν··ιικ! /ο~ασ!α.ε·.

762!!! ε!! ει! άόερα!α!!οκε, μια! Μ!!! πω!" ΜΜΜ «Μ, !!ιαρσ·πι Μάαὐα!αο· Μ07!!8

ε_βεο!α σοω!εσπρ!!ο, Id. Cael. 27. θ!. Tusc. V. Η. Μ. Plaut. Rud. III. I.

L, aut per deeurtatam (nullo adjeeto verbo) ut Cic. Qu. Fr. I. ll. 7. 28,

ποσά!!! σοη)εο!α σα!!! Μέσω! α!έο !εωροΜ velat hoc. Id. Fin. II. 323. ΜΒ.

Ω!!!!!!. !!. θ!. 8. i

Jam ad duo illa adverbia relativa ω!!! ο! ει!οπωφω !!·!!!!ε!!·ο οῇτ›!·!ο!. ·.!!!!!ι!ε

Μ!!! quod etiam disjunetis syllabis (ut-ut) antiqui scribere solebant, “jam

antea (pag. 42) indicavimus ex duobus ut conflatuni esse, ex quibus prius

relativam vim retinet, posterius, enclitici vice fungens, indetinitum sensum ita

reeipit, ut totius verbi relativa vis dilatetur et amplifieetur (qua ratione, qua

liscunque ea est ratio). Ea autem inter relativam sententiam, quae ab utut

incipit, et primariam intercedit ratio, ut haec ex aetionis vel condicionis, quae

per relativam elferatur, modo atque ratione adeo non pendere indicetur, ut,

qualiscunque ea vel actio vel condicio exstiterit, ipsa primaria sententia vera

maneat. Ita fit, ut primaria senteutia et relativa inter se oppouantur ^). Simi

lem vero et originem et signiticationem απο” ςι!ος!!ο adverbia et pronomine

relativa geminatioile nata sibi vindicaut: quisquis, quotquot, quautusquantus

(Ter. et Cic. in epist.), qualisqualis (Jet), quamquam, ubiubi, quoquo (Plaut.

Ter. Cic.). Sed ut nonnulla ex his, ita ipsum utut ab optimorum scriptorum

dicendi genere paene alienum est; nam quemadmodum pro quantusquautus et

quoquo recentiores quantuscunque et quocuuque usurpaverunt, ita post Plauti

et Terentii tempora utut ab usu scriptorum intermitti et 'utcuuzquq quod an

tiquitus Ionge aliam habuerat signiíicationein, pro eo substitui coeptum est.

Uno loco Ciceronis Fam. XVI. 48. 4, quum priores utut edidissent, Orellius

ex cod. Med. simplex ut reeepit. Sed quoniam duo alii in' epistolis Cieerouis

δ) Νοε Π!! !!!!οτρτο!!!.!!!ια: ει!. τ!!! exempel redan.

ή Μάι! ε!ΐοο!ι!!!! επ, ut in primaria sententia tamen haud raro poneretur. Plant.

Amph. I. I. 241. Cist. I. 1. 110. Merc. III. 2. 15_ Ter. Heaut. I, 2. 26.
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restant loei Att. XV. 25, 26. 4, in quibus utut positum inveniatur, nihil vi

detur esse, ουκ· απο ρειοιἰοιιἰήιή etiam Ciceronis temporibus, quum a politiore

scñptoruin diceudi ,μπήκε intermissum esset, tamen in quotidiuno hominum

loquendi usu ita retineri potuisse negemus, ut etiam a familiari epistolaruili

sermone non abhorruerit. Duobus autem modis utut usurpari solet; nam aut

retenta principali modi significatione ad iationem rei deíiniendam transfertur,

Plaut. Amph. l. 1. 241, utut facturus, hoc Μισο τοήοοΒο tamen. ld. Μό. V.

1. 49. Ter. Ad. II. 2. 40, aut cum ver-bo substantivo conjunctum praedicati

munus luetur (pro quulíseztnque), quod ubi fit, verbum esse aut nullo addito

subjeclo non personaliter ponitur, ut Plaut. Bacch. V. 2. 85, utut est, etsíst

dedecorí, patíar, ld. Merc. lll. 2. Μ. οπο. St. Π!. Bibb. Ter. Heaut. I. 2.

26. Cic. Att. _XV.. 26. 4, aut ad certam vel personam vel rem definiendain

valet. Ter. Phorm. lll. -l. 4, utut επικό alia, illi consule-res. ld. ΠΜ. ΠΙ. θ.

46. Cic. Att. XV. 25. Uno loco Plautino, in quo utut nullo verbo junotum

sensum indeíiiiituln sibi vindicare videtur, non dubium est, quin verbum posse

audiatur. Merc. 1. Μ. Weis. amens anzansqøte utut anirnum offirmo ΜΜΜ.

Μπι ex iis quae attulimus exemplis perspicere licet, queniadlliodunl post cetera

ejusmodi relativa Ποιά εο!οειτ. Μι etiam post utut -indicativuin semper poni,

cujus quidem indicativi oausa inde repetenda est, quod non ipsius actionis aut

condicionis veritas sed ejus ratio et modus solum in incerto relinquitur 5).

Quod quum ita sit, dubium videtur esse, num apud Cic. Att. XV. (utut

sit res) vfulgata lectio sit retinenda.

Quae particula pro utut reeepta est, utcumque s) dico, eam íacile patet

duobus copulatis natam esse; relativo adverbio ut et indefinito adverbio cumque.

Hoc autem adverbium, quod est cumque, ex adverbio temporali quum, inde

finito, non relativo, et particula que et ipsa indetinita conflatum est Π. Atqui

liaec particula que ad rerum notionem ita dilatandam et amplifioandain valet,

.ut, quum ad universum genus pertineat, tamen non omnes res, quae ejusdem

sint generis, eodem modo una comprehensas sed suo quamque modo infor

inandas essc declaret. Ex quibus intelligitur, cum-que, siwfe originem sive sig

nificatioilein ejus particulae respic_ias, cum pronomine quod est .qui-sque satis

δ) (Μ: ΗΜειοὶ πιά ΒΘἱεἱΒἱἰ ΒοΙιοΙ. πιόποΕ. 4Ϊ·ἱ·.

σ) Οοιιετιιο eam etiam :ΗΜ ιήοιΠε εοτὶΒἰ εοΙὶΒιιι11 esse: utquomque, utquumque. utcunque.

Τ) ΟΠ. Ε”ι·ϋ;εοΜΐ νοι·81ιήοΙι. ΒεατΒοἰ£ήή8 ό.. θτήοο!ι. ή. Βιιαήι1. ΡετοὶΚοΙιι. Ι. ρ. Π.
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Ροι·ερἰοιιει τιεοεεεὶτιι‹Ιἰηε contineri, et idem atque quoqne tempore declarare. Et

quemadmodnm quisque saepe in relativis sentenliis nsnrpari solet, ita idem ad

cumquesic pertinet, ut, si a perpaucis et iis incertis locis disccsseris, nisi post

relativa nnnquam ponatnr s). Quod quum ita sit, non mirum est, quod cunz-que

cum ut jnuctum ab ea signiticatioiie quam in formnla ut quisque inesse vidi

mus antiquitus adeo non abhorret, ut rnodulnm semper designet mntabilein, et

qui alius Μο tempore exsistat°). Neqne ullnm aIinm sensnm usqne ad Cice

ronis tempora haec particula recipit. Plant. Amph. I. 4. 488. Me. servosne

es an liber? So. ut quamque ΜΜΜ οοΖΖέϋί2αοπ88 πωσ. Id. Poen. III. 5. 9,

ut quorn-que est ventus, από" τεΖαπι vortitur. Id. Epid. I. I. 47. Ter. Andr.

IV. 3. 20, ut s-ubseroias orationi, ut quamque opus sit ver-bis, vide Ο. (Μ.

ΟΚ Ι. 37. 435, da/nda opera est, ut, etiam si aberrare ad alia coeperit, ad

haec reiiocetur oratio, sed utcumqzie aderunt (i. e. prout ii, qui quoqne lem

pore adernnt, morati ernnt). Id. Or. 47. Id. Fin. V. 4. 44 2). Quid,

quod etiam apud recentiores nonnnuquam ita usurpatnr, nt eandem vim reti

nere hanc particulam pateat. Liv. XXVI. 42, stagnum incertae altitudinis,

utcumque eæaestuat aut deficit mare. Id. XXI. 35. 2. Qnint. IX. 3. 4, σετ

ὐοπωι _2ϊρωταε et mutatae sunt semper et zetcurnqzie -valuit consuetudo, mu

tantur. Βετο, ubi hanc significatioiiem uteumque sibi vindicat, in priniaria sen

tentia demonstrativuiii adverbium adponitur. Cic. Or. 47. 55, iitc-ztmque se

adfectuni uideri oolet, ita certuni vocis admovebit sonum (cfr. Plant. Bacch.

IV. 3. 26. Weis. 3). Sed inde ab Augusti aetate hnjns particulae usus in

diversas' partes discedit. Atque potuit utcurøz-que eadem ratione atque ut, prin

cipali modi signiticatione deposita, ad comparationem, quae in temporis, non in

“) Cfr. Schoemauni De particula que in compos. p. 8. seq. _

”) Nos ita reddimus: allteñer som vid livarje tillfälle (pront quoqne tempore).

1) Notabilis locus iIIe Terentiaiius est. Heaut. III. 3. 17, nostrumst intelligere, ut

quamque et ubi quamque opus sit obsequi; si quidem ex conjunctivo sit suspican' licet, uti

et ubi interrogativam significationem sibi vindicare. Nam nullo nIio loco αιτημα cum in
terrogativis componitur. i

4) Caesuri et Sallustio utcumque prorsus non est usitatum.

δ) ΑΡιιά ΡΙειιΒιιιπ ΕΡΗ. I. 1. 47. Poen. III. 59. etiam αεί” (οκἱοἀο) eadem ratione

cum utrumqzte conjungitur, qua cum simplici ut componi potest, Most. I. 3. 'Μ, ut famn

est homini, exin solet pecuniam invenire. Nimirum, quum et ex et pro rei cum modulo

convenientiam designet, tum his locis ezrinde idem fere atque prainde significat.

Lunds Univers. Årskriñ. Tom. II. 9
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modi notatione versaretur, instituendani adhiberi. Quod si ita factum est,

utcumque idem fere atque quandocuntque signifit-.aL Barns est autem hic par

ticulae usus, nec si Iloratium exceperis, apud optimos scriptores ullum habet

locum '). Sed apud cum haud scio an utcumque semper ad teniporis nota

tionem adhibeatur. Od. Ι. 38. 23, nec comitem abneqat, utcumque mutata

potentes veste' domos inimica linquis. ld. lbid. I. 47. 40. ll. 47. 44. III. 4.

29. IV. ό. 35. Jam vero θεά ροτεει etiam, ut haec particula, modalem vim

retinens, temporis autem, quae in cuntque latet, significationem abjiciens, rela

tivum sensum dilatet nec ullis terminis circumscriptum esse indicet, quo facto

utcurnque eandem quam utut notionem recipiat necessc sit et sententia relativa

per eam elata priniariae enuntiationi opponatur*). Liv. praef. 8, haec et his

sinzilia, uteumque animaduersa aut eæisti-rrtata erunt, haud in rnagno equideøn

ponam discrintine. Id. VII. 3. 7. IX. 39. 9. XXXVII. 54. 7. Virg. Aen. VI.

823, utcunque ferent ea fata rninores, vincet amor patr'iae. Tac. Ann. VI. 8,

utcu-nzq-ue casura res est, fatebor fuisse me Sejano amicurn. Eodem modo,

quo et simplex ut et geminatiim μπω), etiam uteumque pro eo, quod est

qualiscumque, cum verbo substantivo ita componitur, ut ipsum praedicati par

tes sustiiieat. Liv. praef. 3, uteumque erit, juvabit tamen eonsuluisse rnemo

riae. Id. XXXII. 9. 44. XLII. 40. 3. Sed in hac loquendi formula utcurngue

est, qua, rei condicio qualis sit, in incerto relinquitur, verbum, quod est esse,

facile detrabi potest, quod si ω, ειι%:αυιιφυ, quoniam ab eo relativa sententia

non ineipit, in adverbium indetinituni mutatuni esse vidctur. At apud Liviumß

haud scio an nunquam non verbum aliquod audiatur, neque tamen 'semper

verbum esse, sed id verbum, quod ex ipso ennntiationis contextu addendtim

esse intelligatur. XXXI. 45, gaudentes utcurriqzie composita cunt Philippe μια:

Ο. e. gaudentes pacem, utcumque composita esset, certe tamen esse compo

sitain), XXXIII. 7. 40. XXIX. 45, quae @Με έκ 7822268 απ·ωσηοιε 2οΖεπιία

essent, ea non ultra μιά. Id. XLII. 66. 3. 7. XLIV. 40. 4. Apud poetas autem

et ceteros argenteae aetatis scriptores hic particulae usus, quo indefinitum sen

sum assumere videtur, latissime serpit, ut jam restringendi et minuendi vim

^) ΚΙοϊ.Διιε Πι Κα. οκ Dig. XXXI. (Μ, unum affert exemplum: etenim in απ- ίὶᾶεἱ

οοπππἱεεὶ, utcumque precariø. voluntas quaereretur, conjectura potuit ΜΜΜ.

ή Ωιιοό. quum ita sit, quemadmodiun post utut, ita etiam post utcumque in primaria

sententia tamen poni Iicet. Liv. praef. 3.
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εε recipiat idemque significet atque aliqua modo (i. e. non ita ut quum optime

vel inaxinie “). Ovid. Pont. IV. 4. 3, excepto, quod adhuc uteumque oalemus,

nil, te praeterea quod juvet, invenies. Μια Χ. 2Ή, ω»... Με αύσαπημε

hominis. Tao. Ann. XIV. 57, cui caueri utcumque ab urbanis insidiis grrae

senti opera: longinquos motus @σκακι modo eomprimi posse. Id. Ibid. II. 44.

XII. Μ. Αμ. 39. Quint. Il. 3. 4. Proximum est ut doceam, utcumque, quum

ex trita grammaticoruin regula, si obliquam orationem excipias (Cic. Fin. V.

4. 44), cum indicativo semper jungendum sit, tamen apud recentiores scrip

tores inde a Livii temporibus, ubi res repetita esse iudicetur, cum conjunctivo

imperfecti et plusquainperfecti componi; quam quidem recentiorum scribendi

proprietatem constat in onmibus relativis sententiis cerni. Liv. XXI. 35, con

cursabant modo in primum, modo in nouissimum agmen, utcumque aut locus

opportunitatem @τα aut progressi morative aliqua-m occasionem fecissent.

Dig. ΧΧΧ!. Μ. .Μπι hoc solum superest, ut moneam, quam in ceteris relati

vis ex eumque et alio vocabulo contlatis Latini admittere soliti siut tmesiu,

eam in utcumque nullum paene Iocum liabere; nam quamquam ut et cumque

non semper in unum verbi corpus coalescunt, tamen nullum unquam aliud

verbum inter illa interponitur.

2. Ut in temporis comparatione.

Potuisse modi notationeln, quam antiquitus particulae ut constat fuisse

propriam, in temporis significatioiiem abire, eo minns est mirabile, quod etiam

in aliis lin uis eadem cernitur sensus mutatio ' . Μ ue uemadmodum ut in
Β

terro ativum modi notionem facile de onit. ita relativum modalem vim abicienså' i > -I

sed comparativam retinens, jam ad temporum coinparatioiiem instituendaul ad

hibetur s). Nam haec comparatio, quum per eam, quomodo una res exstitisset,

θ) Νοϋίε Άει. plerumque interpretari Iicet: någorlunda. _ Fortnsse jam apud Livium θα

τεεὶιιᾶτιεοιιἀὶ vis cernitur.

7) ΟΠ. Θτιιε·οοτι1πι ώς, θετωειιιοτιιιι1 ωίε, ποεΕι·οτιιω Μπι.

.) 8οΙιιιΙῖ2ἱιιε θι·ισ.πιιτι1. 827. 2, Μιάου est in temporis notatione decurtutam forrnam ut

semper, pleniorem uti numqnam usurpari. @κι (Με το ςιιο.τ1ηιιιιω κά:: τιιιἰᾶτιιιιιιτι [πιο οοιέο

ο.ίΒι·πιπιή potest, tamen duobus certe locis Plant. Capt. III. Ι. 18. ΜΗ. .Ϊιι8. 60. 3, omnia

quae vidi exemplaria uti retinent.

gl
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eodem modo etiam alteranl exsistere, initio declaratum esset, tum ad deno

tandum ipsum ordinem et serien] earum rerum ita usurpari potuit, ut post

alteram demum altera initium capere indicaretur. Satis autem late hic par

ticulae in teniporis iiotatione usus patet, ut nos quidem eam alias alio modo

necesse εἱτ interpretemur. Quamquam, si verum dicimus, non ipsa particula

aliam alias recipit signiticatioiiein, sed in ipso enuntiationis contextu et inaxinie

in ipsius verbi formis ea quae videntur esse signiticatioiiis discrimina sunt

posita. Sed ut. hujus usus @πονο partibus satis apte distrihuta in uno leon

spectu ponantur omnia, primuin ca pertractabinius exempla, in quibus pro ut

ad tempns notandum etiam ubi substitui possit 9). ln iis, quamquam ut ple

rumque idem atque iiostruin så snart vel sedan fleclarare statuenduin est,

tamen nonnunquain ex verborum formis etiicitur, ut nos reddamus oporteat:

under det att. Nam hoc solum per ipsam particulam declaratur unam rem

tum incipere, quum jam alterius per secundariam sententiain elatae initium

factum sit. Neque enim res altera alteram nullo omnino interjecto temporis

intervallo subsequi per ipsam hane conjunctioneni indicatur, nisi aliae adpo

nuntur particulae ad id designanduin idoneae. Saepe autem in primaria sen

tentia stat-im ponitur Cic. Fam. ll. 43. 2, me ab eo diligi statim coepta-in esse

ut irain deposuinius, ld. Att. ll. 2. 4. Cluent. 49. 52, 24. 66. Flor. ll. 4,

aut confesti-m Liv. l. 42. 3, ut Hostus cecidit, conjestim Romana incliøiatztø

acies, aut eæteinplo, Liv. XXX. δ. 7. XXVll. 24. 2, aut eontinuo Cic. Cluent.

-43. 36, aut illico Tor. Hec. lll. 35. Ad. lV. 4. Η). αυτ. ρ›·οϋπαε Ωιιἰπιτ. l. 4.

3, aut subinde Liv. X. 27. 4. Praeterea etiam simul cum ut conjungi potest,

quo facto duae illae actiones uno fere et eodem temporis momento susceptzie

esse indicantur. Cic. Ασεπ!. ll. 46. Μ. είπω! ut experrecti sumus, visa illa

conte-rnniiiius. Titin. v. 50. Bibb. Cic. Verr. ll. 4. 26. 67. Phil. lll. 4. d.

Or. ll. ö. 24. Adde quod post ut (quemadinodum etiam post quum, siønulac,

ubi hand raro lit) primum poni licet, qua adjuncta particula jam sub primum

unius actionis initium etiam alteram continuo incipi actionem declaratur. Cic.

Arch. 3. 4, ut primum etc pueris ercessit Archias, se ad scribendi studium

contulit. Enn. Ann. 249.- Vahl. Cic. Fam. lll. 9. 4. Sall. Hist. lV. 28. Virg.

9) @παώ ρτιιοΒοήοιιε moneo, ”ut pro ubi in temporis significatione non esse Lucretiani

usus." Cfr. Lachmann. ad Lucr. VI. 234.
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Aen. lV. 259. Vl. 202. Ποπ!.τσ si ad Μ ρσι·τ!συ!εί quae est semel additur,

actio primariae enunliationis tum demum suscipi indicatur, quum jam absoluta

sit actio secundariae. Turpil. Μ!. Bibb. te semel ut nucta est, semper stu

duit pe-rdere. Plant. Truc. l. 2. θ. Cic. Brut. -l3. Μ. Liv. IX. 39. Π!. Sed

per tum, quod in primaria sententia nonnunquam poni solet, tantunimodo decla

τοπικ· εσσιπ·στ!σε, inter actiones eam intercedere rationem, ut altera alteram

sequatur, non ut altera alteri continuetur. Liv. ΧΧ!. Μ. ΧΧ!!. Μ. ΧΧ!!!. l.

6. Virg. Aen. V. ΜΝ!. .Μπι de verbi particulae ut subjuiicti tempore constat

grammaticos eandein amplectentes sententiam quam de ceteraruni conjunctio

num similium usu disputantes exponere solent, ita praeeipere, ut exceptis iis

loquendi formulis, in quibus repetita desiguetur actio, perfectum semper fere

poni statuant, quod Latini aetionem pro perfecta accipere satis habelltes, quae

inter eam et alteram actionem interesset nexus, non soliti sint exprimere. At

hoc praeceptum, quoniam permulta exempla ad id accommodari non possunt,

parum ad rem explicandam est idoneum π). Μσ!ὶι1ε Μισο συσσστ!οι1σπτ ex

pedire nobis videmur, si perfectum ibi usurpari statuimus, ubi actio sententiae

secundariae, tum quum suscipiatur actio primariae, jam absoluta esse indicetur,

imperfectuni autem tum his particulis subjungi, quum in secundaria sententia

ea vel actio vel σε! condicio desoribatur, quae ante actionem primariae in

eepta sit illa quidem, sed etiam, postquain haec suscepta sit, durasse nec in

tel-missa esse dicatur. Ad hanc autem regulam latinorum loquendi consuetu

dinem dirigi solitam esse, ex iis maxime locis perspicitur, in quibus duo

particulae ut subjecta sint verba, quorum unum imperfectum, alterum perfectum

_ habeal. Liv. Vl. 24. 7, ut circumagz' signa εύσεΜέφιε ειείεΜ υἐσἰεταΜ ΜΙιεσ8εΜ

et Με:: inter prima signa se oferebat, iucrepare singulz' se quisque. ld. XXll.

M. 3, ut in extrema @Με Μαε.εέεέ ΜοΜόε Μειωσα: σε!! et hostes sub oculos

eraut- ΜΜΜ. Νοε ασ illa regula ea abhorrent exempla, in quibus post Μ

cum imperfeclo juuctum alia conjunctio idem declarans cum perfecto componitur.

Cat. θ!. 2!3, μπω· Μ σΜΜπα ρεεερεε2αΜ εε: ειστε 1εεεεεει8, cum primum in

fausti εσπερε.ε52 ΖἐΜεα vett, praecipttem se jeeét. Jam per-pauca solum exem

pla, in quibus tantummodo imperfectum positum sit, altulisse satis erit. Ter.

Ad. !!!. 3. 52, Μ παΜεταεΜΜ ρεεαΜτι (ιιιιιηστσι·ἰ coepta est atque etiamtunc

ή !Ηάσ Ηοδπισιιιι! Die Construction d. ΜΜΜ. Ζσ!!ερει·Ι:!!ισ!π.
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ααιααταΒα£αι·), απω..ωσ homo improviso. Ovid. Met. XI. 239, Μάο ω

Ράοαα, ut somna υόπο2‹ι _έασεύαα, οοσαρα2. Liv. Ill. 20. 6. X. 28. 42. XXV.

26. Μ. al. Sed praeterea etiam plusquamperfecluin in temporis notatione

particulae ut subjungi potest, si indicatur, non modo actionem secundariae sen

tentiae ante primariae actionem susceptam esse, sed etiam ex illa eam natam

esse rei oondicionem vel perpetuam notam, quae tum quoque remaneat atque

αυτια, φαω ρι·ὶτααι·ὶαο αοαο ἰαοἱρὶατ. [Μάο facile perspicitur, plusquamper

fectuin ab imperfecti significatione non ita longe abesse. Ter. Ad. lV. L. 40,

ut ad obstetricem erat mísša (in via erat), ubi eam vidt, Νόσο αοσεάο. Liv.

XXVI. Ι 8. 40, ut jam resedemt impetus auímorum (tranquilli erant), siten

Μπα .ΜΜΜ ortum. ld. l. 29. t, ut pulvis omnia implefverat (omnia pulveris

plena απατα) απ. Οαεα. α. (Εν. Π!. 63. Ναρ. Dion. 9. ε.. Ovid. Met. lX. 242,

ut dolor rabient collegerat omnem (rabie ardebat), .Ζω al. 2). Sed cum

'praesenti, nisi apud comicos ut, si idem atque ubi vel simulac declarat, non

jungitur, Plaut. True. I. 2. θ. Μ!. Π. 4. 36. Nov. 66. Bibb.

Satis constat in actionis saepius repetitae notatione, ubi, quotiescumque

una iterata sit actio, etiam alteram actionem semper suscipi declaretur, quem

admodum, si in primaria sententia ponatur praesens, in secuudaria perfectum

poni soleat, ita, si primaria sententia per imperfectum elata actionem praeterilo

tempore repetitarn indicet, in secundaria plusquamperfectum usurpari. Quod

quamquam etiam in iis sententiis, quae ab ut incipiunt, cernere licet, tamen ut

ibi solum, ubi cum ασάφεια @Με αρ. Tac. a) jungitur, in actionis saepius

repetitae notatione ponitur. Hac autem verborum conjunctione etiam planius

redditur semper (unaquaque, ut ita dicam, occasione) alteram cum allera con- ,

αακαατ εκεὶετατα αοαοαοια. (Μ. Χουν. Π. ό. 8. δ. Μεααασιακο πι! αιι€εαπε αα

σιω·αι3, Μισο αόεεα·ε αοἰεὐαι!. Μ. ΗΜ. Υ. 463. Sall. ΜΒ. 60. 3. Liv. X.

7) Ubi ut temporale cum ilpperfecto vel plusquamperfecto junctum poni potuit, ibi

haud scio an Cicero alia. particula uti soleat. Illius enim conjunctionís, si eos locos exce

pel-is, in quibus actio saepius repetita designatur, Με». solum iuveni exempla. Att. V. 10.

1. Brut. 89. 305, ubi ut idem atque ex quo declarat, de quo particulae usu mox νἱᾶατο.

οί: ΑΜ. Π. 2. 4, ΙΜοταα εοιάραἱ αυτα. αωω.. αΒαῖἰπα ut ω... Ιοεατα.αι @ααα αϋαπα:ααο πια

ιαοτἰα. ΒοααΒαιιι?). φα locus a. grammaticorum praecepto sane ulienissimus est. Nam bi plus

quamperfectum ibi potissimum poni statuunt, ubi inter duas actioues aliquantum temporis

interjectum esse indicetur,

3) Cfr. σα. quae paullo ..Πω άαόαιαα μια. 41.
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35. 8, ut ad quosque venerat cunetantes arma capere, increpabat. .Iam quum

historiarum scriptores inde a Livii aetate, actionem praeterito tempore repetitam
notantes, in secnndaria sententia imperf. et plusqpf. conjunctivi saepe ponant, i

tum etiam, ubi cum qnisqne (vel quis) ut temporale componitur, conjunet.

impf. et plusqpf. ei particulae apud Livium hand raro, apud Tacitum, nisi

fallor, semper subjieitur. Liv. II. 38. 4, praeqressus Tullus ad @Με Γεωπ

$όπωπ, ut quisque eeniret, primores eorum excipiens. Id. XXXIV. 38. 6.

Tac. Ann. I. 27, deserunt tribunal, ut quis praetorianorunt militum oocurre

ret, manus intentantes. Ejnsd. Ilist. II. 27. Alias, si ab oratione obliqna

discesseris, ut in temporis notatione cum conjnnetivo non οοπιροπἱτιιι·^). δω

quoniam in Taciti mentionem incidi, ne id quidem orniltendum eenseo, eum

post ut uno loco infinitivum, quem diennt, historicum posuisse, quo tamen

loco, ut solet (Ann. XII. Μ. ΗΜ. III. 40) cum illo infinitivo aliud verbum

idque finitnm eonjunxit. ΗΜ. III. 34, πιω: Μ 1οσαεθεο·ό στα σοπΜπιεΖἐἐ8 et

cu/ncta victi patiebantur, subit recordatio.

Jam de eo particulae ut usu, quo pro ubi vel simulao ponitur, satis

disseruimus. Atqui potest etiam per sententiam ab ut incipientem id temporis

momentnm designari, a quo condicio postea durans aut actio deinde non in

termissa initium ceperit ant post quod actio vel condicio aliqua (per prima

riam sententiam elata) nullum omnino locum habnerit. Qnamquam maxime in

primariae sententiae ratione et contextu hujus usus cernitur proprietas, tamen

facile apparet, ut, si ita usurpetnr, jam non idem atque ubi vel simulac decla

rare, sed eandem vim recipere, quam liabeat ex quo (i. e. ex eo tempore

quo). His autem exemplis actio inde a certo quodam temporis momento non

intermissa vel condicio rei et status permanens designatnr. Ter. Hec. V. 4.

26, pollicerer tibi, segregatuni habuisse, πωπω ut duauit, a me Pampilum.

Cic. Cat. III. 4, ut Catilina paucis ante diebus erupit ex urbe, semper vigilaoi.

Hor. Epod. 7. 49. Contra his, qui infra atïeruntnr locis actionem aliquam

vel eondicionem post eertum quoddam temporis momentnm nullam omnino esse

deelaratur. Plant. Amph. II. 2. 404, neque pedem meum huc intuli etiam

') Que etiam magis memorabilis locus iIIe Terentianns est Hec. III. 3. 18, jam ut Iimen

exirem, ad genus. accidit, de quo conjunctivo hand scio an reete Holtzeus (Synt. prisc.

script. Latin. II. pag. 186): Puto ad analogiam v. quum poetam ut h. I. imperfecto con

junctivi jnnxisse.
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έ” αεεΖἰ8, α! cum eæereitu hiuc profectus sum.. Cic. Att. I. Μ. 2. [Η

ΒΜπάω.είο 2πο_/6ούα8 ω, ΜΜΜ αὐ8 te εαπ! - σ·εσΖάέι'αε litterae. Id. lbid. VII.

Μ. 4. Utroque in Ioquendi geuere cum ut vel seinel componi potest. vcltit

Cic. Brut. 89. 305. Prop. I. Η. 20, vel ρππιτυπ,·ιιτ Plant. Epid. IV. 2. 30.

Caes. Β. Gall. VIII. 30. 4. Praeterea, si in primaria enuntiatione posthac vel

adhuc vel seønper ponitur, apertius redditnr et planius, rem alteram post al

teram incipere vel etiam sine ulla intermissioiie durare, Plaut. Epid. IV. 2. 30.

Cic. Brut. ä. 49. Att. VII. Μ. 4. Cat. III. 4. Ab hoc autem, de quo dixi,

particnlae usn eae Ioquendi formulae non ita longe disjnnctae sunt, in quibus

ipsa primaria sententia temporis notam continet, quae a quo principio uu

meretnr, per sententiam ab ut incipientein defiiiiatnr. Plant. Stieh. I. l. 29,

vim' uostri demo ut abieru-rzt, hic tertius est annas. Cic. imp. Pomp. 42. 35.

Vell. I. 7. Front. ad. Anton. II. ö. p. 460. Jam, si quaeritnr, quae verbi

tempora particnlae ut, si idem atque ew quo declaret, snbjuugi soleant, eadem

significatione perfeetnm et plnsqnamperfectuin pouuntur. quam post ut tum,

quum similem atque ubi vim ΜΒΜ, sibi vindicare solent. ltaque plnsquani

perfectum in his locis nsurpatur, in quibus permaneus rei status ex jam ab

soluta actione ortns esse indicatur. Cic. Brut. 89. 305, is quidem silebat, ut

erat semel a concione relictus (a concione non audiebatur) Att. V. 40. 4.

ut Atheuas ueizeraøu (Athenis eram), eæpectabam ibi jam quartum diem

Poønptiuunz. Caes. b. Gall. VIII. 30. 4, ut primum defecefat Gallia (in

seditione erat), impediønenta Romanorum interceperat. Contra imperfectum

cum ut nusqnam juugitur, praesens autem hand raro, quoties actio vel cou

dicio, a qua alteram rem initium capere declaratnr, etiam ejus qui loquitnr

temporibus non intermissa esse indicatur. Cic. Rep. I. 37, eidesue @Μα

978ί%Μ8 ααα«Μοιρεσι2οο·οσω απποο·απι 8888 Μακ αο·θεσιο, ut sine regibus sit. Ovid.

Pont. I. 9. ö, nec quisquana nostras pervenit ad aures, ut sumus in Ponte.

Tac. Anu. XIV. 53. Quartus deeimus ακουω est, ex quo spei tuae admotus

sum, oetavus, ut imperium obtiues.

Ut in loci comparatione.

Qnemadmodnm ut, primam illam modi significatiouem deponens, ad tem

pornm comparatiouem adhiberi potuit, ita nonnulli etiam exstant loci, in quibus

ut ad loeum designandnm usurpatum eandem, quae particulae ubi inest, si
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gnificationem recipere videatur. Quod qua ratione ΜΗ potuerit, aptissime nobis

videmur explicare, si hane significationem non ad ipsam particulam pertinuisse

statuimus, sed quum per ut convenientia aliqua rerum designetur, ex ipso

enuntiationis contextu eflici, ut ad loci notationem ea convenientia transferatur.

Quae autem exstant hujus usus exempla, ea et admodum sunt rara 5) et a

solutae orationis consuetudine aliena °). Pomp. Bonon. 170. Bibb. in terram

ut cubabat, nudarn, ad eum ut conquearl, ínterim multeres conspietunt. Catull.

11. 3, ad eætremos penetrabit Indos, lttus ut longe resonante Eoa tunditur

πωπω. Η. Π. 10. Virg. Aen. V. 329, lem' eum sanguine Ntsus labitur in

felícc, caesís ut forte juvencts fusus hunzunz víriftesque super madefecerat

herbas. Ovid. Met. l. Μ, ut aether, tellus Μάο ε! 2οοποέα.ε et aer l), qui locus,

si modo ipsa lectio probari potest, idcirco memorabilis est, quod ut cum de

monstrativo adverbio locali conjungitur.

δ) Ρεπιιτυ tamen recte Gernhardus l. Ι. Ρ. 2δ1 ΟεπιιΙΙιιττι unum ut ad locum indican

dum adbibere παπά

s) Apud Ciceronem Verr. II. 5. 12. 30 (ipso ...πω atque ore portus, ubi primum ex

alto sinus ab Μοτο Μ! urbem inflectitur, tabernacula. collocubat) Klotzius codicum nonnullo

rum auctoritate permoius ut pro ubi recepit. Orellius et Halmius vulgatam lectionem retinetit.

Cfr. Madvigii Epist. crit. p. 105.

") Ita Hauptius. ΜΗ: ΑΒιιιιο ubi erat tellns, illic, aut Quaque fuit tellus illic.

Lunds Univers. Årskriß. Tom. II. 10





Några anmärkningar öfver de Svenska kasusformerna

under medeltiden.

Af

K. F. sönEnwALL.

Bland de förändringar, som vårt språk i grammatiskt hänseende under-gått, är

inskrånkniiigcii af den forna nominal- och pronominalböjningen en af de vig

tigastr. Antalet af kasus har genom ändelsernas bortfallande och lika formers

användande för särskilda kasusbegrepp förminskats, och den omvexling. som

uti det äldre språket. med afseende på olika böjningssått, genus och numerus

råder i betecknandet af samma kasus, har i hög grad förenklats. Sålunda

hafva ackusativen och dativen i allmänhet upphört att genom särskilda former

uttryckas, uti genitiven har s öfverallt blifvit ándelse, o. s. v.

Den forna, i det väsendtliga med lsländskan öfverensstämmande kasus

böjningen fortfor att, om ock med åtskilliga afvikelser och med vida niindre

enhet och regelbnndenhet än i nämnda språk, stadigt brukas i vårt fornspråk

till slutet af 44:de århundradet. Äfven i flera liandskrifter från det. följande,

dock hufvndsakligen i,sådana, för hvilka äldre original ligga till grund, bibe

höllos de gamla formerna. Dock hade redan då ett vacklande_i detta af

seende uppkommit, livilket bestämdt visar sig i flere skrifter från medlet af

århundradet och ännu mera framträder under senare delen af detsamma och

de första decennierna af det 46:de. Denna Ibrmernas upplösning hade_ sin

grund i språkets egen riktning, men understöddes under denna tid i väsendtlig

mån af inflytelsen från Danskan, i hvilken densamma långt förr intrådt. Vid

den reaktion, som vid Gustaf den Izstes tid skedde mot den språkförvirring,

hvilken i synnerhet mot slutet af unionstiden varit rådande, sökte nian att till

Lunds Πιιἰν. ΑτεοΙετἰΠ. Tom. n. 1
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en stor del återställa de @Με kasuslorinerna. ett sträfvainle, hvilket dock

såsom stridande mot språkets allmänna gång i längden icke kunde vinna

framgång. _ Uti de fragmentariska anteckningar, hvilka liärmcd offentliggöras,

skola vi söka gifva några antydniiigar om sättet, hvarpå i särskilda fall sam

mausmältiiing och förändring af kasusfbriner skedde under medeltiden.
Uti nom. sing. mask. bibehålles r i ändelseniaf såväl adjektiv som sub

stantiv i allmänhet i' alla iirkunder, hvilka tillhöra tiden före Kalmare-Unioiien. .

ΠτοΙειιπιειπάε deraf sker dock efter enkelt l, efter n och r; ofta i vokaliskt

slutande stammar, ') t. ex. än' UpLL. Kk. 7: Τ. σωρού να.. IV. 44: 3, kæpsi

ÖGL. JE. 48, snio SML. B. 18: 7, sio Hels.L. V. 43: 2, jirispa Cod. Bur.

200; alltid i ordet gult; i konunger, då detta ord stå omedelbart framför ett

namn; 2) i detta fall stundom äfven i biskuper, t. ex. biscupp anundce-r' VGL.

IV. 49: ii, biscup kyætil ibm, Μπαρ αδεια ibm, ærkiæbiscop Olaver IIels.L.

AE. 46: pr. (annars bibehålles vanligen i Γεν. nämnde konsonant, livilkeiii

Isl. här oftast bortkastas.) Uti Add. till SML., uti νΜι.. I och Hels.L., hvilka

i språk och orthografi äro vacklande, förekommer dock ett och annat exempel

på utelemnande af r i andra fall, t. ex. μιά Μεο·ίε|ε se med konunge ifarzlrn ok

allum almogha hans SML. Add. 4: 3, hwar Μ star doniarins dom VML. I.

bg. 2: 4, fæller fiærjø-ztng böte X marker HelsL. Kg. 7. Uti Kg. Styr. fm

nes r vanligen qvar och saknas endast på ett par ställen, såsom: nu män

ku/nunq skal Μ” alt thet odygdelikt är 43, af thöm dygdom enkanlika

skulu kunung ok hofdingja hawa ok älzka 46, kununa är Gudz sysloman

i thesse wäruld Μ!). ο]Ήη;Μα ok drukiizskap är ok lastr ok odygd l-1 Ί.

Μέ Βασιαπρα 1. Äfven uti liaiidskritlen' från förra delen och medlet af -lözde

århundradet, såsom Bonaventura, Gregorius, Codex Bildstenianus, och Bir

gittas Uppenbarelser (så vidt dessa äro oss tillgängliga uti lialidskrilter från

denna tid) liibeliålles r. Deremot finner man det i andra från ungefär samma

tid ej sällan utelemnadt, hvilket sedermera mer och mer blir förliållandet; t. ex. han

sagdhe at den jornernpde μπώ απ” undan hans forælder gangin Fin. Handl.

' II. 48 (från år 4424); tho ma en marskalk - mera at biwdha Med. B. I. 98,

sva matte oc Μεμίκ. Μ” Μ» ουαο·α ο!ρά|ιοωτεο· ibm 414, Μπι” Ισοκποφετ

') Med stam förstå vi här ordet, sådant det uti det ifrågavarande språket är utan till

Iägg af knsusštndelse.

2) Jfr Rydqvist II. sid. 600.
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af sodornis oc barsa konung afl' gomorra ibm 480, then visaste konunger

oc konung afl” himerike ibm 486, huru är iak jïiör' eller mäktigh ibm 282,

Jak är sannelica högxstt» kärlek Birg. lll. 344. han vardh siuk ibm 364,

een godh man ibm 366, min krop är mgkit _blöt ibm 367, hwar ær sinne

gawo lik badhe fatigh ok riik G. Ordspr. 27 (men: hvar ær sinne gawo

liker badhe fatiker ok riiker ibm 32), hans mun var vidhlvan 42, rædhelik

elder ibm 44, thäs var neetanabus Μπακ σδιισ44ι Alex. 7, alexander växer

stark ok stoor ibm 24, han σάκο· επ konung ω. ibm 99, han heet Erik

Biinkr. 2, honom jölgde margen erlik man ibm 48, een froom hälade ok for

sokter ibm 27, tha kom eld i husit ibm 60, är baal en rnäktogh gudh Med. Bib.

ll. 87, han war icke s-wo högh Didr. 4, erigen war sa diarff ibm 6. war

hans häst all blodog ibm 44, Παπ· πω· σε: επ ΡΜ ibm 44. Dock utsåttes

ofta fortfarande r äfven i skrifter från den senaste incdeltiden, t. ex. j tlzän

thyma war fridher Med. Ή. 44. 80, tha ier-usalems konungher' adonisedech thzta

hörde ibm 27 , josue war nu ..πωπω man oc af älre betgngdher ibm 64,

han war tiukker oc starker Didr. 4, han war riker oc milder ibm 24, han

var rasker drenger ibm 94. Uti de artiknlerade formerna af substantivet

kunna redan i äldre urkunder exempel på utelemnandet uppvisas, t. ex. jiridi

ungen VGL. 4 Μ., Ισπσε24π 4'Ο4.. 44. Κ. 42, swa mykit böte gæsten som

bondin Stads L. B. 22: 7, thet han kiipte taki konungen ok stadhen enskglt

ibm Köpm. 45: 3, swa at konungen ok stadhin fa sinræth ibm Skipm.- 5.

Under läzde årh. blifva exemplen härpå allt talrikare, och försvinnandet af r

blir i dessa former snart det vanliga t. ex. thu äst siälvir' godhlekiu Birg.

ll: 64, tha @πωσ Μπί4σβσ σ4ασπόπ ibm 257, konungin 'af egipto kom til ie

rusalem Med.,B. l. 8, hundin skal thiæna herran ok kattin frunne G. Ordspr.

44._han sporde Ιπω·‹› _σσ›πσΙ konungen war Rimkr. 44.

Uti Substantiv är r vanligen försvunnet i Gustaf l:stes Bibelöfversáttuing

och samtida skrifter; nli adjektiv fortfar det att stundom brukas äfven sedan,

men utan någon bestämd regel och användes stundom orätt.

Det r, hvilket uti såväl svaga som starka substantiv. äfvensom uti adjek

livens starka lbrm, pronomina och vissa rakneord tillhör andelseil i nom. pl.

af mask. samt nom. och ack. pl. af fem., lïirsvinner olla i flera af dessa for

mer uti vårt inedeltidsspräk. l synnerhet galler detta om -ar, och om -ir

i adjektiv. pronomina och riikiieortl. l dessa andelsei' finner nian utelemuande

ll
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stundom ega rum redan i den äldsta af våra handskrifna urkunder VGL. 4,

t. ex. Östgöta gisla skulu ,ΜΜΜ /_αζα4α B. 4. pr., ovormagha tuer B. 3,

varir landa p. 43, -vingævæ agho fler baßi lu-ka ok .Μα 8α44α Α. 48: 2, likaledes

i VGL. lll, t. ex. allir mæn seulu korntiundæ giñræ sva klærkæ sum lekmæn

ό, vari alli saclöser 30. Uti VGL. 44 ο444νωι444 4444444444· med och utan -r,

t. ex landboar skula K. 6, the heta ey landboa ibm 7, twer' skulu kirkiu

drotna uæra ibm 65, læna præster ok kirkyudrotnar kirkyupænninga ibm,

sticela tuer fajbgher ok uarpæ takni meß hengi bapir p. 49, pet æru landa

vafghæ .æller kirkiuvæghær Forn. 32, allir tolf mannæ epar per mughu eig

ater gangæ Add. 2: pr. Uti Upl.L. bibehålles vanligen r, men utelemnas likväl

någon gäng, t. ex. delæ samæn bygdi Μα Με V. 47: 2, allir fastæ 4. 45: 4,

nu skulu domaræ takas pm. 4: pr., form' @απο 4·α4444· 4444444”. Uti SML. samt

VML. 4 och ll finnas former både med och utan r, t. ex. clærka kalla SML.

Kk. 4: pr., clockarans ærvar ibm 4: 4, ei verfia ejia ibm B. 3, bröllungar oc

syslzcngar ibm IE. 4: pr., ,Μ .9α444α αο444α4·α αα44α 4444444 .4ϋ444α ibm bg. 4, 444444·

ασ /α264σε4· ibm Kk. 4: 4, sidan Μία 4994444268 VML. 4. θ. 44: pr., vari

jbeer ,Θα ο,444Βα.44α sum fyrra vara uæflfastaø- ibm B. 44, α444 444α44 444444

M. 3: 2, pe ejøar ατο α444 0544444444 ibm ll. pg. l9. ÖGL. har vanligen

-a och -i; dock träffas äfven r bibehållet, t. ex. sva skulu alle 44α,4α ε:444α4·
i gangas Vap. 4: pr., ßæssi ramarkar æru nißæø- swrnir B. 4: 4, ε44α44 α94ια

α4444· α44α44_αα4· 4444444444· ,αα4·α.9 B. 6: pr. Uli Hels.L. qvarstär oftast 4·, t. ex.

allir Kk. 4: pr., quikir ok dößii' ibm, k-ristnir mæn ibm 4: 4, æru nærnpdir

ibm 2: 4, 44,ϋα 44ϋ4σα4· αΙΖα4· (för allær) ibm 3, II alnæ-r ibm 40, grannar

ok nagrannar skulu lik till tor/ba föræ ibm 42: 2, jße lotlösir æru ok bajbir'

sighiæ ia -α44,44α4· ibm Δ 44, Πα 7ιε44ι.εοΙ444α4 Kg. ind. 2, gör kuna æller onorma

ghfi jbylika gærnungær ibm 4, sura aghæ hælsingær ibm 4 4: pr., sighiæbaflii' iænqoskyldir uæræ fE. 42: 3, skiær næsar tzfl' M. 45: 4, delre byar

twe J. lö, dock uteleninas det ej sällan, t. ex. bolfastæ -nzam Kg. 9:

pr., löskæ mæn ibm, kunnu frillæ barni pænningæ -zuaææ IE. 44: 2, 444434

ῇα4 94'044446Β V. 6: 4, kunnæ hundra Νέα annars /α V. 23: 2. Uti

Biærk. förekomma former både med och utan r, t. ex. lata skiparaø'

slippæ sik tugh af handum 20: 2, hwar gajla ganga bajiiø- saman 33: 2.

4 (4ο444.4.. deremot bibehålles i dessa former r öfver-allt. Uti öfriga urkunder

från Hzde århundradet utelemnas vanligen -r; dock tràflas iMELL: allir
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8!εωΖα χτσεΜε κατ” Μ!! ι›α1υπα.εω @πια Κε. 44: 3, per sunt ei gita stenar

lighat sua fet sea ma B. ö, nu fella sumir ibm 7: pr., ,Μπι takt ap Μοηϋ

[Με Μεσοι ΜΜΜ· ibm 35: pr., θηχίειτ (alla: skruksoknær ok vpsoknær pg. 38,

,Με απο υ·22τι6.9οσωπ ΜΜΜ α 6αφρόα υεφ7ικα Μ. ·!8, i Stads L.: te hwar

tompter eller gardhafr slculu æghandhont eller byrdhemannum @Η Μ«Μα.9

J. 3: 2, Huru swalar skulu byygías B. ind. 7, hwar som bygger swalar

ibm 7, Um the andra twa broar ibnv23: 2, fiöla-r Th. Μ: pr., i Birg.

Autogn: en nokot är μ!!! ΜράΖά, €2!Ζα αΖαρ!το σο ΜΜΜ; i Cod. Bur.: o ra

martz' som ειιστέατ· σαΠα @επ -499, (men: αστεία τυοο·σΙο ofta or-ístne ibm). I

handskrifter från förra delen och medlet al' !Β:‹!ε 5τ!ιιιιι‹!τει‹!ετ !ϊ›ττΐ:-ιτ utelem

naudet af r, dock träffar man enstaka exempel -ar, t. ex. stalo φτάσω·

Μετα Μ". Ωω!. Βἰ!‹!ε£. ·!θ8, οποιώ τέ.9ατ· σε kämpa skolwo Med. B. I:

348. Ειπα slutet af niedeltideu börjar -ar i- substantiv åter att blifva allt

vanligare; t. ex. Tässe apnämpde städher oc byiar Med. B.-ll. 38, oc är

Μετα ΜΜτιικΜ8 τόπο” @!ιοάε!ω· ibm Η, οσωπε!ατ· απο Μ” ibm 90, tha

@πιο το! Ισπαρ‹ιο· σε: .εύφεττ·ε Μάτ. 98. Η εειιυττι:ι gång iitstríickes likväl

denna ändelse äfven till ack. pl. niask., t. ex. hava gulgudhaø' Med. Β. !. 33!-,

α!σαΖΖωι Με _σαε!!ιατ· ibm !!. Μ!. Μετα ΙΜΠ28 τ·συπιτ ibm 467, klojf bade skioll

οι: Μτἰπιαο· ibm 487, ath dräpa nyfflínga-r' Didr. θ”. Π!! adjektivens

ândelse återupptages deremot icke det försvunna -r. Sedan ändelsen -ar

sålunda mot medeltidens slut blifvit mer och mer zillmân, erhöll densamma

vid reformationen stadga i skriltspråket; dock finnes -a qvar i flera folkdialek

τετ!). Μ! -ατ sålunda, såsom vi sett, äter upptages, eger detta dock icke

rum uti Substantiv på -arf:; uti dessa fortfar r att utelemnas -i ändelsen i

nom. pl. och densammas -a öfvergår sedermera såväl i nom. som ack. pl.

till -ε, !ιν·:τιτ!Ηειτοτυ dessa kasus blifva lika motsvarande i sing., t. ex. andre

riddare flere Ivan ö, tha komo ω! Μπιρατ oc stogore Didr. 98, hoste

Ζάρα 8όάτιατε Μη7“ωοτ· Μ". ibm 440. Icke så allmänt blef bortkastandt-.t af r

uti åudelsen -ir af Substantiv, isyniierhet de feniinina. Uti landskapsla

@πιο äfvensom MELL. och Stads L. bibehålles det oftast. Såsom exempel

på utelemnande må dock anföras: e hvar' sum Με ΜΗ Μαποκω8 Πρ!.!.. ρω.

7: μ.. .Μάι ,Μετ Κατω ουίτιό ΟΠΕ. Εμ.. ύ, Μακ ,ΜΗ @τι εμέ «Μάι άϋΜ·τ

2) Πι· min afhandling om verbets rekt-ion i Fornsvenskan sid. 4 not. δ!.
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ibm G. 24: ω.. κα föra φαω) Με οαασκαοι Ισίαο!Ιιε έα ια 8$αάΜα Stads L.

Köpm. ö: 4, saki ÖGL. Dr. 4: 3, tornpte ibm B. 2: pr., allæ leæræz skulde

Μπάσο πι' αόοα8 ΜΙΒΙ.Ι.. Β. θά: Ι. Under den följande språkutvecklingeu

blifver det visserligen, i synnerliet i maskulina Substantiv, brukligast att här

utesluta det, dock sker detta ingalmida i den iitsträckiiing, soin fallet är u_ti

sainma ändelse i adjektiv eller uti -a-r. Mot slutet al' medeltiden blir -ir

(-er) åter allmänt och utsträckes då äfven till ack. mask. t. ex. owir

thina Μίκα Βἰτε. ΙΙ: 296, spardhe Μ” αποσπά: viner ælla frænder Ivan 76. -

Ganska sällan utelenmas -r i ándelsen uti nom. och ack. pl. af de substantiv,

hvilka i dessa termer uti Isländskau ändas på blott -r, och hvilka i den nyare

Svenskan utniiirkzts genom den akuta tonvigteu på grundstafvelseii i pl. - Uti

nom. och ack. pl.. af svaga fem. bortfaller stundom -r från ändelsen -ur

(απ). Detta eger rum redan i lagarna från Νώε århundradet, isyunerliet i

OGL. och MELL., t. ex. skit tua ααα.. VGL. II. K. 64, um VI viku SML.

B. 28: 3, nu aghu pe tuænni lagha drgkkiu haua ÖGL. G. 9: pr., ααα alla

fiura @Μα 8ασκαοο ibm 46, α” απο όοο·βα delu ibm ΙΙ. 47, a flere gifta

gunga MELL. G. 47: 4, απο rör ok tiældro til ibm B. 23. Uti senare urkunder

blir detta ännu vanligare, t. ex. απο σπασω Με @απο /οο·οαπα|ύ Cod. Bur. 3,

ΜΙ· söta noto ibm 482, πω.. @απο ibm 208, χω... Μάο Bonav. 6, tiva

turt-ilduwo ibm. Detta uteslutande blir dock aldrig fullkomligt genomfördt och

upphör vid slutet af medeltiden.

Uti de artikulerade formerna af nom. pl. af niaskuliiia, nom. och ack. pl.

af leminina substantiv nteslutes under foruspåkets liättre tid alltid substantivets

-r (utom i de ofvan iiänmda, hvilkas oartikulerade pl. uti Isl. saknar vokal

framför ο) och oftast artikelns t. ex. grannanir VGL. II. M. 2, grannane

ibm U. 6, aruan-i OGL. Ε. Η: 4, eIocconæ-r VGL. IV. 46: 42. Från

en senare tid finner man deremot ofta dels substantivets dels artikelns -r

utsatt, stundom äfven bådas ex. sgndenar' Birg. II. Μ. 8οαοΜ·σσα ilnn,

qviitnorna Med. B. I. 227, presteneø: Med. B. II. 9, städherne ibm Μ, stu

dkeriiu ibm 423, grefvarne Didr. 446, rytzarnar ibm 499. Såsom al' sist

nämnda exempel synes, kan under senaste delen af medeltiden artikelns -i

öfvergå till -a, (något, som i Gustaf lzstes Bibel blef det vanliga.) Likasom

uti oartikiilerad form utstrackes vid nämnde tid -r äfven till ack. pl. mask.

t. ex. nar j seen -- prestene-r Med. B. II. 8, ομοσ alla söncnai' ibm 302,
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apa rytzana-r Didr. 487. Uti Substantiv på -are nteslntes stundom den före

-ne (ma) varande vokalen t. ex. riddarne Birg. III. ΠΠ, alla -räffwa-rna waro

döde Didr. 90, lekarna mugo πιά!! fara ibm 406.

Vi hafva sett, huru nti niaskulina Substantiv af den starka deklinationeu

nom. och ack. sing. blefvo lika genom bortkastande af' -r i förstnämnda kasus

samt huru, likaledes genom liortkastaiide af -r i nom., nti inaskulilia sub

stantiv af såväl starka som svaga dekliiiatioiieii dessa båda kasus också uti pl.

erhöllo samma form, hvilket, äfven sedan -r åter blifvit mera allmänt bruklig i

noml pl., fortfor att vara förhållandet derigeiiom, att det då ntsträcktes till ack.

Äfven uti öfriga fall, då i fornspråket genom olika fbrmer-åtskilnaden mellan

dessa kasus betecknades, försvann denna efter hand. Sålunda blefvo de lika

uti mask. och fem. sing. af adjektivens starka form genom försvinnandet af

-r i nom. mask. samt af -an och -a i ack. mask. och fem. Början till ute

lemnande af ändelsen i sistnämnda kasus finner man redan i den äldre Forn

svenskan, hvarest cletta stundom eger rum. då adjektivet vid verb, som förenas
med två aeknsativer, står såsomlen närmare bestämning till ρι·ειΜπιοι.^) I

andra fall förekommer' här först mot medlet af det Μαιο århundradet uteslu

tande af ändelsen eller förvexliiig med iioininativeii t. ex. vrente καποια· απ!

Flores Μ, πω. ἐά!ιαι· Μπα· Μια ibm 24, thu hafuer- inik giort @πλω ska

dha Ivan 'Η, ί|ιοδίΙσ Ωρα· Ζο/ὶυα Νοκ. 3. kan hajdhe stoor ltärleek ibm 33,

Με πικαπ ?ια/σει ιικάει·Μ: Μι ibm 73, Με Μπι Μ.» ok hvassan knifl G.

Ordspr. 47, hawa een fagher mun ibm 39, tha matte kan ΜΜΜ απο fa

Ivan 24, hafva smälik tungo Alex. Μ, Μ” εοφ han ena Μπα πτωσ·έ2 fager

Didr. 24. Uti några adjektiv och pronomina intränger aekusalivformen i nomi

nativen; redan i VGL. I. finnes formen pan (jämn), ursprungligen ack. al' det

demonstrativa pronomen, brukad såsom nom. t. ex. |ια·π κι @Μι απ· /ωΖΖει·

Forn. 7: al, 5) något senare, men i skrifter från det 44-:de århundradet börja

förekomma såsom nominativer formerna annan, nokon, ΜΜΜ, πω. Ε. ex.

annan articulus SMI.. Add. 4: 3, dömdes at annan ,Μπι 8|ισα|άε πεππία θα!.

Βιιι·.· 470, jbryskæs nokon HelsL. Kk. 4: 2. kiæri sijban ΜΜΜ ΙιειιιεοΙσπ til

@τα ΜΗ.. Μι. pr. (enl. cod. B.), han var mykin madpei' VGL. IV. Μ:

^) δε min afhandling om verbefs rektion sid. 13.

β) δε vidare Rydqvist II. sid. 409.
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17, huru ΜΜΜ ?και skal ααα: ibm ll. J. 43, swa liten 'tu east Cod. Bur. 79. '

Ι den artiknlerade ack. sing. fem. af starka dekliiiatiolien utbyttes -ina (-ena)

mot -in (-en). Redan i VGL. ll skulle härpå kunna uppvisas ett exempel:

.ααα αόαηύία μέ” e Add. 7: 1-1, hvarest dock måhända giærfiiii är ett skrilfel;

en variant har giærfiinæ. Föröfrigt är det först mot slutet. af medeltiden, som

exempel härpå förekomma såsom: ω;; £αρροαι δωσω Rimkr. Μ. ααα ὐααα

Μα ατο$πέααεα ibm 15. - Uti sing af 'svaga mask. (i synnerhet af dem på

-ari) börjar under senare delen af medeltiden nominativformen brukas för att

uttrycka ackusativbegreppet t. ex. ey räclhandis dornarin Birg. ll. 25, j nöolhgin

ααα”. ibm 273, vrækkia sin höghelika skaclhe Ivan Η. ?ιαωαπάό.9 Μα!

Ραο·έσι Med. Β. Π. 313, the giordlto swa ΜΜΜ ατα Ivan 19, til Με”

_/ααραα ibm 45, ΜΙΒ 8όί-α 8έα|ια ibm 77, läggiandis aska Med. B. ll. 17. see

ena ohöfluvidzska @όποια ibm -119, kan hafluer' ena kona Didr. Μ. Μια Μπακ

.πικάπ ibm. Μ. *ή θαινέπιπ finner man i skpifter från senaste medeltiden

ack. sing. af svaga mask. och fem. brukad för nom. t. ex. ivägen war for

Ζακ; σο @ααα /Επω!ασ!ω2 Μα. 50, aska war a theris kofdo-in Med B. ll. 150.

Uti det nordiska fornspräket utmärktes dativen i allmänhet genom sär

skilda äiidelser, dock sainmaiifalla redan der dativeli och acknsativeii uti den

svaga deklinationen i sing. af Substantiv och adjektiv (uti de senare vanligen

äfven i pl.). Likaså saknas såväl uti lsländskan som uti den äldre Fornsven

Μεση stundom ändelsen -i uti dat. sing. af mask. och neutr. af starka dekli

nationen, liksom uti samma deklinations fem. ändelse i denna kasus dels från

början saknas, dels snart bortfaller. En säker ställning har dock denna kasus

i alla pluralforiner, i alla artikulerade former, i adjektivets obestämda form och

i pronomina. Bland de sistnämnda sker dock redan i vårt äldre språk i

detta afseende en förändring, i det att de gainla dativerna πω», /›ασ·, εαπ·

υιτι·ἑ1πἔεε Μ' αοΒιιωΕΜατιιιετω »νέα ρα., Με en öfvergång, hvilken vid medlet _

af Νώε årliundradet synes vara fullt genomförd. η _ Början till dativformens

försvinnande visar sig föröfrigt i synnerhet deri, att verben och prepositionerna

öfvergå från konstruktionen med dativ till den med acknsativ. Af vel-ber är det

°) Uti Gustaf Izstes Bibelöfversättning användes uti adjektivens starka form, uti den

artikulerade formen af starka fem. och uti svaga mask. och fem. i allmänhet de gamla

ackusntivformerna; uti substantiven på -are är dock fortfarande ack. lik nom.

7) Jfr min afbandling om verbets rektion sid. 14.
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ιεχιιιιοι:Ιιετ de intransitiva, vid hvilka denna Iöriilidrilig visar sig; huru eu sådan

eger rum sårskildl under den åldre medeltiden; har jag uti min alliandling om

verbets rektion i Ροι·ιιενειιε!ωιι sökt att i iiågoii mån ådagalågga. Vid de

transitiva verben έν· under språkets bättre tid ett användande af ack. i stället

för dat. för att uttrycka det indirekta objektet ganska sällsynt: såsom sådant

skulle kunna anlöras: böte saksokiæn σακάκι” ΜΙφ|ια·τ ΥΙΟΙ.. I. Br. 4.: dock

är det möjligt att saksolciæn här år ett skrillel, en variant bar nemligen sak

solciænunz. För öfrigt är det iallmänliet först i riniverken från niedlet af

ΜΜΜ: århundradet och andra 'handskrifter från slutet af sanima och liörjaii af

Με» århundrade, som i detta fall ett sådant utbyte sker. t. ex. yafvo hona

konungen i hæn-der Flores άι. riket bøfalte han two grefver Didr. Μα gaf

mangan man bana sor ibm 232. På prepositioneruas öfvergång från kon

struktionen med dat. till den med ack. kunna flera exempel uppvisas, äfven ur

de :ildre af våra landskapslagar, t. ex. af @Η πηρα να.. 'Ι. Br. 4, Μ ρω!

πιω ναι.. Π”. 49: pr., af vari hrystltyggiil oh varflt "ψ ΒΡΕ. ρι·π:ΐ., πρ? Μ”

8|ι:4·ιψ ibm Kk. 6: 4, Μ” Μεόπ ibm J. 43: 4; nzæö -wart ivalö .oc ·ουαι·ιιιιιι ε‹ἰ‹Τσ

ω.. IV. 49: 2: «ΜΙ» ω! Μι· ράσα· και ό Μία Με ibm 44: 43, gömde @του

έ Μι·αι·σι stad ibm, i alt götlandi ibm 46: 4 4. Under den följande tiden till

taga exemplen härpå, såsom: Με leon var stat ii storan vadha Ivan 84, Μ"

_ροά|ιαπ «πάει σε· Μάικ Βιι·Β. II. 203, afl' sinorn son .Μι ιι€ρά|ιαπ ibm IV. 58.

- Då vid slutet af medeltiden (lalivens form i allmänhet uttrångdes af acku

sativens. egde ett motsatt förhållande rum med dessa former af vissa prono

mina. Redan i VGL. I. förekommer den ursprungliga dativformen »Με an

vänd för att beteckna ack. och blir snart Μι· uteslutande bruklig. Mot medlet

af lözde århundradet börja af de personliga pronomina han och hon flativ

formerna hanum (komme) och henne att inträda i st. f. de ganila acknsativerua

han och hana (hona) och fortfara att jemte dessa användas under hela medel

tiden, t. ex. hon vil hono-ni μια:: se Flores: 8, hænne ater fa ibm 32, the

första han ΜΜΜ se @Ρ ΡΜ.. 24, han vilde henne ængom giva ibm Μ,

Με· hafva honum alle saman Μ” ibm 64. tok hänne Alcx. 28, tha han sa

honum dö Med. B. I. 269, :σέ Ισα|ίοιπ ?ιοκιωι ε|αιΡειι·α ibm 282, sufikm' henne

sidhan ibm 338, taghei' honom Med. B. Il. 42, Πεμ _1/a_fi'jak henne thynom

αν” ibm ΝΤ'. 8άΠΜΜ 8ο_σ|ι όαλ· ?ιεπιπ ibm 433. lyfta hen-ne op ibm 463,

slor/wlzanum Didr. Μ. Äfven på användandet af dativformen lirem såsom

Lunds Univ. Ãrsskrift. Tom. II. 2
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ackusativ saknas redan under medeltiden ej exempel, såsom: h-zveenz skal ΜΧ:

Μο· ΜεεάΙιεο· πισω Ivan 86 s). Först vid reformationstideii blefvo formerna

honom och henne de ensamt brnkliga för att uttrycka 'såväl dativ- som acku

sativhegreppet. ν

' Liksom annars i -ar uteleinnas ofta r, äfven då denna ändelse tillhör gen.

sing., t. ex. til öncebækkiæ llpLL. Kg. 2, til provasta ÖGL. G. 6: pr., ens

ΜΜΜ ΒΜΕῷ ΚΚ. δ: με, Μπακ sakna VGL. l. K. lä: 3, til fræstnínf/a ibm

ll. A. l, virjmíngæ værfieïø' UpLL. Conf., til iorjbaföra ibm Kk. 8: 2, til iorfia

fylghia ÖGL. Kr. 7: 4, til hmlía ibm B. Ή: Ν, ,Με /αι ΒΜΕ. Β. 34: 4,_/4:ία

ΒθΕ. Β. 48: 4, σι /ΜΜέ @σε 84928 Γρ4.Ε. Kg. l2: 2. Sannna bortkastande eger

äfven rum uti de artikulerade formerna af tenn., t. ex. Μακ. 8οΙσπίππω _σο|›4)4Ζ·ἱω

Πρ4.Ε. ΚΚ. 4: 3, 4.:44·|Βανκω ibm lä: 4, εοΜΜικα Πο44.Ε. Μ, (uti denna lag

bortkastas annars ej -r i mimnde áiiidelse). l handskrifter från den senare ine

deltideii vexlar ofta ändelsens -σι med e, t. ex. Με .9οϋπσω Παω Cod. Bildst.

107, (tf vürldlnrz-e -rilcefloønoriz Birg. IV. 52.

Uti de maskulina substantiv, som i gen. sing. ΜΒΜ -fm iiiträdei' titligt i

stallet -s (till en del eger detta rum äfven i Μ.), τ. εκ. εστω να.. ll. K. 4,

Βρ4.Ε. ΚΕ. H: 4, :Η 8ἔΦ28 4442.” ΟΠΕ. Β. 42: l, thes stads Kg. Styr. 206;

snart uttrànges -a-r fullkomligt af -s och träffas i handskrifter efter land

skapslagariias tid endast undantagsvis; dock fortfar denna ändclse att brukas i

gen. sing. af fränmiaiide personnaniil t. ex. Johanissa Gregor. 284. Uti det

neutrala fre öfvergår likaledes -ar till -s (äfven detta är ej utan niotsvariglict

i-lsl.) t. ex., Με αΜ.94οπα /4Με Μοο·ά4:οπι Med. B. I. 303. ΚΗ de aflikulcerade

fornierna är -ar försvunnct och har i stället s inträdt 'ή.

ΠΕΘ491114Μ41440 af genitivziiixlelseii förekommer i ord på -st-r, i synnerhet

då dessa äro af fremmaiide iirsprung, t. ex. críst bud ΥΜΕ. Π. Kr. 4, μ·ιε.<π

sens ΜΜέ Ποτ4.Ε. 8: 3, 2170°84%928 ΚΠΕ. ll K. 20: 4, Πρ4.Ε. ΚΕ. 2: 2, giæ

stms UpLL. Kp. Ο: 4, Β6884%428 Stads L. B. 29: pr., l, gæsten-s ibm Kp. 33:

θ. Βοι·44ωεωι1εΜ Μ ειιΕεωιιιὶνωε. -s uti den artikulerade forineii förekommer

i andra ord forst senare ooh imder incdeltitleii blott enstaka t. ex. wars Μπα

44) Bruket at' hwm såsom nominativ synes dei-emot hafva IJÖrjat först i 17:de ftrhun

dradet och blifvit allmänt brukligt i senare delen af det lSzde. Se Rydqvist II sid. 585;

jfr Svedberg: Schihboletli, sid. 143.

Ή δε: 4ἱ.χᾶ‹!νἱε4 Η sid. 249.



konungens ειπα ll. 72 (l399). (mins ?Μπα ποιπαπρααπα Μπι 67 s. π.), jar

α” πω. 2, Οαπἰααπα Μπι). .konungens ibm π, (παπαππααπα ibm 47). ormens

ibm Η!. konungens P. Månsson Stridslag 23, (konungseørs ibm), konígens

Rinikr. Μ, (παπππ_ααόπα Μπι π).

πια det gamla språkets lhrrner började att alltmer upplösas, inträffade ofta,

att iindelsen -ar i gen. sing. al' feniiiiiiia snhstaiitiw' fullkomligt bortkastades.

På detta synas exempel lörekonima redan i landskapslagarna och andra ur

kunder från torra πωπω απ' πια.. århundradet, såsom: παπα πααααι· πιι·ααπ!αι·

ααα Ιαι·Ιαα παααπαα ππα,παι-ι· αέππα Μπα ΟΒΙ.. Μ: 3: π, π παιπιππαπ ,πααααι·π

ποπ Πρπ.!.. πω: (8αιππ.ππ·ππιππ anser, att här heldre torde böra läsas fiæssarær

eller -ræ), undz' παπα ασια ασ παπα ααππππα παπα Sv. Dipl. V. ΗΜ (ΜΜΕ) ι).

Från senare urkunder må anföras: hænna @ώρα απ! _αίαία θα!. Bur. Ν), πα

αέππα αποφ ?πο/πα μια) ibm 522, thrídhia sak thenne Iiäqticllz God. Bildst. πω,

αα·ιαπππ απόαΖ απα·ααπ Ingram. ibm, /οι· παπα παι·π·π skuld oc παππε ααα! α

απαιπαέΖαα Fin. Handl. III. 60 (ΜΗ), απ;" αέππα παπα· πἰοπαπααι πω, Π. Μάι,

[απ παπα απ: παπα skuld ibm παπι, παπα ιπααἰπιπα απαπαιπ αποαααα Μπι πω,

ααα απ παπα Με! παπα ibm 274, παπα _απαππίαα πααπ /πι·ίαΙαίαα Μπι 308,

απ· Μπα παπα· onda skipan ibm Μπι, πα- απα απ α_/απ_α Μπι III. 9, for παπα

παπα απ: παπα πι·ααπ παπα παπα οι: £ααι·α Μπι 49, απ· mina natur li-rlík

heet ibm 102, παπα ααα /ααΙιι·ππα Μπι πω, παπα Ιιϋαπ/απ·α /πιπιπααπαέπ Μπι

Μπι, παπα απ πείαο Μπι ΜΒ, han' sina απ απο Μπι 227', απ" παπα

απ: ovän ibm 243, ena απ: @παπα Μππ 2ίι2, j ααα απ: under

standílse ibm 3 Η, Μαι απ· ααπαππ παπα Ιππαπ/αι·αΙι Μπι 370, αϋπιισιι·α

παπα απ! Μπι 3ΤΒ, παπα παπα παπα: ibm 379, bära παπα παπα απαιπαππά

ibm 395, bärom παπα παπα απαππασο ααπαιιααιπ, Μπι, πικαπ· παπααποία υπ for

παπα ποπ αππααα ibm π”, απ· απ: παπι. απ: sina Με απαα!ια Μπι

πω, _/ϋι·ϋππααα Μπα α/παιπα απ α_π?”ϋαπα Μπι απ, πω· παααοπι παππαπ

ααππα ααα Μαι!. Β. π. 266, παπα raro the alle z' παπι παπι Ιπαι/αι·α ibm

') Måhända skulle man, då exempel nå. genitívändelsens utelemnande äfven i andra.

fall ί6ι·επποππιιπιιι. οιπι απ: π Μακ ιιπ·Ι‹πιπιάαι· mera sparsamt, kunna snarast såsom genitiver

uppfatta (le feniininn subst. utan kasusiindelse, πωπω. efter prepositioneu απ εαπ π förening

med ett adjektiv eller pronomen med tydlig genitivändelse; se Rydqvist II. sid. ΜΒ, hvarest

såsom lïirklafingsgriiiid anfiíres, att afskrifvareri. fiirlecltl af nyare intryck. kan ha haft fór

subst. en annan knsus i @απο πω επι ιιτοπι. eller απ.

2!
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38!. han gat (fy thult μα!» ιο‹οΜιε‹ΖΙιω· οι: skam sinne släkt ibm 448, απιασ

σωα!τα Μία-ισα και!!! Βει·ιι!ι. 7, :rplypter thinna siäl öghori ibm- 452, ααα! si

gher tu' mik riff danrnark konung erik Rimkr. 43, utan allan thins @μια

ε!αα!Μι Med. B. ll. 404.

Till inträngantlet al s uti genitiveii al' leminiua snbstantiv finner man i ~l4zde

århundradet knappt iiågot annat spår än liirinen nzopors och iiågra sammansatt

ningar, till hvilka äfven torde kunna föras cæruldz och værældz i tel Itimtrikis

lius ok υκετοιίασ Πω!. Βιιι·. Ν!!! och Με! »στα ε!;α·Ζ σο υαπα!α.ε |ιεψεν· Μεέςιι.

Εν. Τα!. 2). ! förra hälften al' -líizde århundradet börjar det lörckomilia i den

obestämda gen. sing. al' snbstantiv på -het, vid hvilka osäkerheten i bruket af

den frännnaiide aflediiingeii röjer sig äfven i det ofta förekoniiiiaiide bruket af

det possessiva prouominet i mask. eller neutr. t. ex. jiornlzets Bonav. 28, thins

ntildhetz armïnrze Birg. ll. 226, an” sins hesklikliets rlräq ibm lll. li, th-ius äl

skellghetz oc kärleks brand ibm l 42. Mot inedlet al' det ·!ἔ!:‹!ε århundradet,

då allt llera drag af språkets upplösning visa sig, börjar denna ändelse att på

ett inera bestämdt sätt lrainträda och blifver sedan allt vanligare, t. ex. Lucia

Olojsdotters Fin. Handl. ll. 99 (4442), for ltírnerikis rl-rotrzirlgw (era lvan 97,

Με Μετα !ιααα/ΜεΙ|ιε α: Μακ: ααΜΜε αο!·ποπο Βἱι·ες. lll. 7, hans opfä-rdhs

trolikhet ibm' 462, gudwhreldz nzanilse ibm ΗΝ!. δέκα αφ ΜΜΜ αα»φα ibm

205, att' Με” sons lego hrudz thiärristo folke ibm 249, aptir ω” Ζέσο»ωπα

ok siäls makt ibm ΣΤό. «Βα!!.›σιέαλυ αλ: !ιαἰ‹ι9ἰισ£.σ @Μἰϋ»ιε ibm 279, skapare

ltimils ok iordz ibm 299, thina Μα Ιωἰεο ibm 438, :rain-ua nadhs fithma

ibm lV. Η, !ιέ»ιω·έλτί.9 ώ·οΜόοφ ibm 74, κα!!! /ϋα!ισ·ἐα‹ἰε ΜΜΜ! ibrn, for

»απο ααα Μί.ε«› ibm 476, j thinne alzmälctof/z hands ~rätldzega Med. B. ll.

327, thässe boka: spadoiits orrlh ibm Μ!!!) !!ια8.<Μα ΜΙε.κ ibm 369, Erchrr. drot

nings vinskap Didr. 496.

Ãndelsen -ar saknas uti substantiveiis artikulerade former af gen. sing.

Μ”. så långt tillbaka sådana i Svensk fornskrift kunna upptäckas s). Under

inedeltiileiis senaste del börjar -s att tilläggas de :irtikulerade formerna på

-enna eller -enne, t. ex. viirldertnfzs Med. B. ll. 9, flodhenrzas ibm, släktherz

nes ibm 38, solennas ibm 49, iordhennas ibm 400, werdlerznas P. lilänsson

1) Jfr l-l-ydqvist II sid. 604.

') Jfr Rydqvist ll sid. 249.
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Β1ι·ἱιΙε!‹οι1ετ 4, ærlighetennas ibm. Sällan finnes under medeltiden exem

pel på det nysvenska bruket att lägga s omedelbart till iioiiiinativeiis ar

tikulerade form, såsom: solens Med. B. ll. 358. Någon gång träffas af

feniinina subst., i aiialogi med maskulina och neutrala, artikuleradgeii. sing.

pä -sins t. ex. so-rghsins Ivan 422, vrerlziiz-s ibm 424. -- ΓΗ μη. sing; af

personliga pronomiet hon, livarest nr formen lienna-r r, i likhet med hvad

vanligen eger rum i ändelsen -a«r, tidigt börjar att bortfalla ocli a sedan

ej sällan öfvergåi- till e liksoin i de artikulerade geiiitivfciriiieriia af femi

Μπι substantiv, t. ex. ΜΜΜ henne Stads L. G. 2? pr., han εστω· ΜΜΜ

_β·εκάε· ΒϊιΜα·. 43, blir det isyniierliet iiiider senare delen af iiiedeltiilen allt

mera brukligt att till henna ocli henne tillägga s, dock finner man exempel

derpå redan i början af det -lözde årliniidradet, t. ex. leennas Styffe ll. 462

(ΠΑΝΙ), Βἰτἔ. Π!. Μ, Μ, Μα!. Β. Π. 48 ο. ε. v., Itennes Styffell. 458 (4409),

466 (s. å.), Med. B. ll. Τ, Μ.

Η ἰιιιι·ἑὶιιἱ;ειτ‹ὶετ Μ' s i de svaga suhstniitiveiis gen. sing. iiiask., hvilken i

fbrnspråket ändas på -a, finner man redan i landskapslagarna enstaka exempel,

t. ex. i namn _ andres helagha VGL. I. K. 4, soknaris VML. l. Μ. Μ. Ποτ

förra, förekommande i den ΜΒΜ af våra liandskrifter, synesienlighet med RYD

QvisTs (ll sid. 477) uppfattning rätteligeii böra betraktas såsom en oregelbundenhet

sannolikt utan betydelse,det senare deremot, som finnes i en liantlskrift, i livil

ken afvikelser från det foriiriktiga språkbruket ej äro sällsynta, kan rleremot

fattas såsom ett exempel på den här i åtskilliga fall iiiärkbara iipplösniiigeii af

de gamla språkformeriia. Det bör dock aiiinärkas, att äfven uti lsläudskaii for

mer af' gen. sing. på -s förekomma af substantiv på -ari '). Af part.. pres.

finner man genitivfbrmer sådana som reghantles SML. J. iiid. 40, 40: 2 (enl.

Cod. B.), szoararedes StadsL. Badzst. Θ: pr., akrerandes ibm. Af' Μπα före

kommer redan i början af lözde århundradet gen. sing. herras, t. ex. Fin.

Handl. ll. Η ΜΜΜ), δτ_γίΐο Π. 4 47, 448, 456, Μ!) ΟΠΠ!). Ρόι· öfrigt sy

nes detta först mot niedeltidens slut hafva erhållit vidare utsträckning; då

finner iiiaii genitiver med s tillagdt till såväl den gamla formen al' denna

^) Se Gislason: Tidskrift for Philologi og Pædagogik, VI 253. - Jfr det ofvan

sid. S anmärkta förhållandet, att isyiinerhet af sustaiitiven -arí ack. sing. antog nomine

tivens form.



44

kasus som till noininativeii, t. ex. Με ΖέσαοΜπα8 röst Birg. III. 32, ens rojfoa
ras lufi" Alex. Η!. έο!Μο· 7ιεο·τα8 oc gudz arch Med. Β. !!. 8, idhers herras i

oc @Με ordh ibm 9, είπε α!σπορί.9 Ζακά!ι ibm 270, j aärldenne herres

αφ!! ibm 349, riddaris Didr. 40, δέσω σα2Μεπαπι.9 !!. Månsson Stridslag 35.

Genitivelis bestämda form, hvilken uppkommen genom förbindelsen af geni

tiväiidelsen -a med artikelformen -íns, hvarvid den senares z' uppslukats af -a,

i fornspråket regelbundet ändas på -ans, har dock redan i landskapslagarila

på ett par ställen -ens (-¿ns), såsom: bondens VGL. Il. p. 36, lanolboens

ibm Add. 7: 8, rnalseghanderzs SML. Add. 8, dornarins VML. I. pg. 2: 4,

rætartns VML. II. Kp. Π: ~|. Härvid må dock märkas, att i den urkund,

' ur hvilken de två första exemplen äro hemtade, e (i synnerhet i ändelser)

Ρ «Με står i stället för a, samt att i de andra språket i allmänhet icke är syn

nerligen korrekt. Under den senare delen af medeltiden förekomma af substan

tiv på -ari ofta former på -¿ns, t. ex. fiskaríns Cod. Bildst. 408, predilcarens

ibm, dornarins Birg. II. 44, ägharíns ibm 309, röoarins ibm lll. 47, rtddarins

ibm 66, gaa/rdzmestarins Vadst. Kl. B. 20, spottarins Alex. 44. - Uti de

feminina substantiven på -a börjar mot medeltidens slut s att tilläggas i den

obestämda geuitivfen, t. ex. ΜΜΜ: 82άσσεο·.8Μ8 Med. B. II. 464, for noghrct

faafängo äras girnílse ibm 498, ílzslcas ibm 358. Uti dem på -i visar sig

nämnde konsonant tidigare, t. ex. före kætís shyld UpLL. M. 6: pr. (se

Bïnovisr II. sid. 226, hvarest jemväl anmärkes, att detta s är liksom ut

manadt af det i Μερά! anslagna, och jemförelse sker med sannnaiisáittiiiii

gar sådana som frænclsæmis spiæl), et glädis hws Kg. Styr. 4 59, girls Birg. _

II. 203, vredhís ibm 224. Äfven till den artikulerade gen. sing. af femi

nina substantiv tillhörande den svaga deklinationeii, i hvilka, efter bortka

stadt -r i ändelsen, a liksom i de starka stundom öfvergår till e, tillägges

under medeltidens senaste del ofta s, t. ex. rnänniskíonnes Μ! Βἱτ8. ll. Μ,

Ζώα φυέκποκω πια!» Μο8 Μα!. Β. !!. 46, gaathannes uttydníngh ibm 446,

pighonnes fader ibm 430, qvtnnonas ibm 432, lcyrkionnas bok P. Månsson

Sjökons. XIII, mærznískíonnas lufl ibm Läkarehok XXXII. - Äfven af svaga

neutra finner man uti gen. sing. mot medeltidens slut s i ändelsen t. ex. Πιέστε

Μάο·Μέε ο·αιιά!ι Μα!. Β. !!. ΜΒ.

Af gen. pl. förekomma äfven former, hvilka äro lika nominativens, t. ex.

Μ /α!!ποσκό!.% alla fornæfrrde ΜΒΜ: Magn. Er. Test., οπο! Μπα !ια8Μιο· god
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Με οι: flere ware wener _/Μ!ιοι·ά!ι Μι. Handl. ll. 40 (ΗΜ). »Μια ια::

ιιιιι· ok frändher samtykkío ibm 59 (1428), til thennre ærende rnera vissa

ibm lll. 59 (1445), @Μπι σε Μϋά!ιει ροάιιι·ιιιιι ibm 81 (1445), til tæsse for

scríflna ærende mere wisso ibm lV. 6 (1441), met flere gode wener radke ibm

45 (1456), fore bægç/ís mina husbönder' síælæ ibm 67 η( 1458), ?ιδια

ιιιιιιιι /ιιιιιι· ιιι·ιι!ι lvan 37, th-u skalt Μπα: ε” διε.εΙιει·ιιιαι·ε ιεΙΖιειιιΖσε ΜΜΜ,

ειι!ιιοι och faderlösæ barn Valentin 20, z' israels söner asyn Med. B. !!. !2.

nl straflan oc rättílse -zoara synder ibm 301, thtn sanztiänare oc Μέσω

0ι·ϋιι!ιει· 1ει·ορ!ιειιιιιε Μη 368. @μια Μπι tro wener rade Didr. 21, Με @Με

!ιειικε @Με Με” Μαι Μη 286. - Senare börjar s att här tilläggas, dels

till den galnla gen. pl., dels till lloniiiiativeiis form, t. ex. na alla wara skip

ιέ.80ι·ϋάειε ιι·εριιικι Fin. Handl. ll. 81 (1 Η!). ρειερι·ιιιιιιε Ρ. Månsson Bref

LX, LXll, hærtor/as barn P. lllåiissoii Stridslag, '34, mz vore kere ven

ners raade Skråordii. 163 (1485), qilbröders Fin. Handl. l. 35 (1485),

conuentz systras oc bröders breef ibm Vl. 116 (1509), j ísraels söners

landhorn Med. B. ll. 34, theras forfädlzers Μαι ibm 75. Äfven Μ

ΜΜ ει! artikeln kan mot medeltidens slut genitivens form i pl. stundom'

sainmanfalla med iiomiilativens, t. ex. j brödherøze thala port Fin. Handl. V.

11 ΟΝ!). @Με ι'Ιιειιιιε 8!ιέιί!ιρει ισιι'ιιειι ι·ιιιιεειρειι ibm 54 (1468), Με Μό

derna samtyckio Skråordii. 145 (1501), städherna rrmrarz Med. B. ll. 279.

eller bildas genom tillägg al' -s till nominativen eller till den gamla genitiveil,

t. ex. brödkernes Skråordn. 98 (·!60!). )ιιά!ιιιιιιιιιε Med. B. ll. Τ. ιι62)!ιιιι

ειιιιιιιι.ε Μη 9!. 6ιιιιιιιιιιιι.ε Μη 8. Ζιιι;!ιτιιιιιιι8 Μ. Μη 28. ιιιιιι·ιιιιιια.9 .9ισιιι!ιει·

Μη 22. 62ιερειιιιιιιιε ιιϋρ?ιεει Μη ·!00.

Någon gång Μπεν man af svaga fem, äfven i goda liandskrilter en gen.

pl. på -ιι S), t. ex. .Μ Μισό VI τέλια τιιιι;!ι ΒΜΙ.. Kp. 1-I: pr., ω” ‹ει·ιιι

Μπι· :eller böno @Με ι·διιιιια VML. ll. M. 26: 11, atta mílo πει; θα!. Bur.

508; sannolikt kan gen. äfven anses förekomma i: laghsa_r/Izzt rnællurøz !ἶρ!.!ι. '

M. 45: pr., kirkiu æller cöpstafla rnællurn SML. M. 22: pr., til kirkiu ok clostra

SML. M. 22:- 3. ιέιειάι·ιι ιιιιειιιιιιι πι. ll. Add. 3: 6. Μι·Ισιο ιιια:ΖΖοιιι «Με Μριιιι_εα

VML. ll. M. 8: pr. Uti handskrifter från 15:de århundradet förekomma geni

givformer på -a, -ιι och -ur, t. ex. nzz numgra rnärmískio great oc tan-rom

') Jfr Rydqvist II sidd. 224, 242.
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Β)'-8_ Η 3!. ερ? η)ρΙσε·ίέσε ο8έπ.9!σαΡαοι 2Μαφέα σπάουεό.9Μο ibm Μ), sola ganger

oc stiärøzo l\led. Β. I. Μ, alla rnänniskia fhanka Birg. Ill. 402. φαϊ: _φσΜοο·

ώΜΪἰόο /ϋο·22ϋ·ό!.% ibm 327, «β σΝ8Μα σ›ιᾶοσ·πό8|οἱοο· ΜΜΜ ibm IV. 68. idhra

husfru/aø' guld ibm ΒΚ). om Με.: vikar' Μπα Flores 3, for jrughoø' στα Ivan

ΝΒ 'Ο. Mot slutet af medeltiden inträngei- s äfven Μη t. ex. människiors

Med. B. II. 357, P. Månsson Bref LX; 'likaså i den bestånnla formen. t. ex.

senornas P. Månsson Läkare-bok XXXIX. Uti gen. pl. af några snbstantiviskt

brukade adjektiv, pronomina och räkneord'börjar s att insmyga sig i slutet af

Νώε. århundradet. t. ex. theris jïi Fin. Handl. I. 8 (4387), @ΗΤ bag

gis war godha athuga ibm II. 40 (4390). allers απατα Μοό_ηΖά 8ηίΐο II.

40 (4396). allas theras @Με ibm 44 (4396). Under den följande delen af

medeltiden blir detta ännu vanligare, t. ex. j bäggias thera hiarta Birg. II. 38,

bäggias Με” ?Μπακ ibm IV. 89, @Ϊ Μεο·αε _/Ήά|ιπι 4°φΖοπσ ibm ΜΒ. allas

thera eldkar Med. B. I. ΜΙΒ, ερ2όο· Μεσα.ε ‹Ζα!;|ι!ίσΙια .9σο·ίβαίαά|ιέι·8 ο·αα;Μ

παω. Κ!. Β. 47.

Vi hafva sett, huru s från att tillhöra endast gen. sing. af de flesta

ïnasknlina och neutrala Substantiv småningom inträngt i alla genitivfornnel' af

Substantiv' och substantiviskt begagnade ord. Härvid bör dock anmärkas,'att

i och med detsamma de nya formerna af genitiveii uppkonnna, denna kasus

upphör att brukas styrd af verb, adjektiv eller prepositioii, så att dessa former

i allmänhet användas endast för att beteckna den possessiva genitiven l).

Ρ`ι·:ιπιἴὁι· ordet skuld brukas i stället för genitiven ofta en form, som

är lik iiominativelis t. ex. for riÃfisins :ΜΜΜ skuld Sv. Dipl. V. 4408,

(4346), eig fore mutor skuld ok rio fore böön skuld Stads I.. Kg. Μ: 8,

°) Detta försvinnande af genitivändelsen nti sing. af starka. fem. och uti pl., hvilket i

vårt medeltidsspiåk stundom egde rum, har sin motsvarighet i Högtyskan, i hvilken det

blifvit genomfördt till regel. Äfven i Engelskan var det under medeltiden till en del bruk

ligt (se Mätzner: Englische Grammatik, I. sid. 236; Koch: Historische Grammatik der eng

lischen Sprache, I. sidd. 410, 415). _ Någongång utelemnas i vårt äldrespråk genitiv

ändelsen äfven i andra fall än de nämnda t. ex. j niir-warc welboren man _iöns olajïsora

Fin. Handl. V. 54 (1468).

7) I vårt nyare språk finnas visserligen i några adverbiela. talesätt t. ex. till bolts, till

hans, till vägs, feminint snbstantiv med äudelsen -s styrdt af prepositionen till; sådana for

mer synas dock vara senare bildade i öfverensstäninielse med dem, i hvilka genitiv på -s i

enlighet med fornspråket står styrd af nämnda preposition.
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fore παώ? ?ΜΒΜ ok almoghans gagn skuld Birg. lll. 360, for edkin skuld

ibm 367, for mina böner skuld ibm H6, fore thäs under 'skuld Med. B. l.

323, för noghra handa offir skuld Med. B. ll. 60, för Με starka παρεα Με

.ibm 300, for ena kona skuld Didr. 58, for tin mandom eller frender skuld

ibm 496 η.

Redan i landskapslagarnla och andra urkunder från ll-zde århundradet

finner man flera exempel på bortkastaiidet af genitivändelsen i substantiv, stäldt

såsom apposition framför ett nomen proprinm t. ex. konung magnusa Hels.L.

IE. 16, hærtogh eriks son SML. Add. 1: 8, mins herra konung Erik X

wegna StyíTe ll. 84 (från år 1319), mellan biscop hemminqw Fin. Handl. lll.

L (1352).

Uti adjektiv och adjektiva pronomina, nyttjade såsom attribut framför

substantivet, eger under medeltiden ett sådant bortkastande, hvartill början

kan spåras redan i äldre urkunder, ej sällan rum, t. ex. i síænzinum rnanns

annar VGL. l. M. 1, i diki annar manss ibm, utan ræt αξ/ϊαπ·πεαπε Μα αλ:

πιω ναι.. Π. Add. 8, wars nadlzugx παπα ΒΙΠΕ Π. Η (4397), παο· πα‹Ζἱ_απ8

Μπα ibm Π' (4397), Παπ σπαπε·.9 ordh Birg. ll. 152, jatigli manz ?παπι θ.

ΟαΙερι·. 72, utan min πωπω παπα Didr. 2, mangen riddaris ibm 10.

°) Detta bruk finnes till en del ειναι· i det nyare språket.

. Rättelse:

Sid. 8 md. 30 står: verber, läs: verben.

Lunds Univ. Årsskrift. Tom. n. 3



Förkortningar.

Stads L. = Stadslagen. - Sv. Dipl. = Svenskt Diplomatarium. - Fin. Handl. =

Handlingar till upplysning af Ε Finlands Häfder, utgifne af A. J. Arwidsson. - Magn. Er.

Test. = Magnus Erikssons Testamente (intaget i Svenskt Diplomatarium.) - Med. B. =

Svenska Medeltidens Bibelarbeten. - Vadst. Kl. R. = Vadstena Klosterreglor. - Ivan =

Ivan Lejonriddaren. -- Alex. = Konung Alexander. _ Valentin = Namnlös och Valentin.

- Rimkr. = Svenska. Medeltidens Rimkrönikor. I. Gamla eller Erikskrönikan. - Didr. =

Sagan om Didrik af Bern, (de sju sistnämnda äro citerade efter Svenska Fornskriftsällska

pets upplagor). -- G. Ordspr. = Gamla Ordspråk utgifna af Reuterdahl. --- De som blifvit

anförda uti afhandlingen: Om verbets rektion i Fornsvenskan äro här ej upptagna. -- Ku

nunga ok Höfdingastyrelsen är uti denna uppsats citerad efter Scheffers upplaga 1669.
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