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,I)a der i vore Tider tales og skrives meget om Skepticism, 
som i Grunden ej er andet end den sunde Fornufts Kritik an
vendt paa Philosophie, og adskillige ere af den Mening, at 
den kan vorde farlig, saavel for videnskabelig Kultur som for 
Moraliteten, saa er det min Hensigt i denne Afhandling, som 
jeg har den Ære at forelæse det lioje Selskab, at vise det mod
satte, i det jeg vil forklare dens Aand og vise dens Grændser.

Denne Afhandling er et Resultat af mange Aars Grandsk- 
ning. Saavidt mine daglige Forretninger have tilladt mig det, 
har jeg sögt i det philosophiske Fag at holde Skridt med Ti
den. Dette har, især i de sidste Tider, været vanskeligt, da 
dette Fag , som bekjendt , har været saa hyppige og store For
andringer underkastet; men derfor og for Tænkeren er ble
ven saa meeet mere vigtigt og interessant.O O O O

Philosophien kan ej være andet end Resultatet af alle 
menneskelige Videnskaber; og da man bestandig gaaer frem 
ad i disse, saa kan ingen Dogmatismus i Philosophien ansees 

Cc



200

for et Non plus ultra. Kant var alt for stor Philosoph til at 
troe sligt om sit System; og mange af hans Skole, som paa- 
stode det, viste just derved, at de ikke vare Philosopher. 
Ved en bestandig Skepsis eller Kritik vil Philosophien maa- 
skee — ifald den videnskabelige Kultur bliver ved at ¿lige — 
tilsidst erholde en fast, symmetrisk og simpel Lærebygning, 
der ved sin Fasthed vil modstaae Ildernes Anfald og ved sin 
Simplicitet blive meer anvendelig og brugbar for Mennesket. 
Det som især har givet de nyere Philosoj her et vældigt Stod, 
er den daglige Fremgang og de idelige Opdagelser der gjöres i 
hele Naturkyndigheden, ncijere Bekjendtskab med Grækernes 
Philosophie, Historiens rigtigere Anvendelse og grundigere 
Kundskab om Verden og Mennesket, og disse ere uudtömme- 
lige Kilder.

Min Afhandling bestaaer af tvende Dele. I den forste 
kastes et Blik over den ældre og nyere Philosophie med Hen
syn til Skepticismen, I den anden fremsættes den nyere Skep
ticisms Grundprinciper; og af disse sees, at den grunder sig 
paa idelig Fremgang i videnskabelig Kultur, og at dens Aand 
er Fornuft og Moralitet.

Uagtet der i vort Sprog er skreven meget lidet i det 
philosophiske Fag, har jeg dog fundet det beqvemt og bøje
ligt. Det eneste som inaatte forekomme fremmed er, at jeg 
bruger Infinitiverne Vide og Tænke som Substantiver, og det 
har jeg været nödt til.

I ingen Videnskab er foregaaen saa stor og vigtig Forandring 
som i Philosophien, siden det Kantiske System kom for Ly- 
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cet. Kant var heldig i at rive ned, men langt ira ikke saa 
heldig i at opbygge, og det er derfor at hans Bygning fra 
alle Sider bestormes. Kant har desuden en meget uklar Frem- 
sætningsinaade, hans Sprog er haardt, hans Stiil fuld af Mel. 
lemsætninger og lange Perioder, og undertiden synes han aj 
modsige sig selv, eller ikke tydelig nok udtommer og bestem
mer han sine Ideer: heraf hans Utydelighed og Ubestemthed. 
Derfor tilfredsstiller han sjelden Læseren med klare og fuld
stændige Ideer, men han foranlediger dyb Grandskning. For
medelst hans Originalitet og 1 idem es Trang har hans Philo
sophie gjort Epoche ; og da han i den theoretiske Deel har 
anvendt den dybsindigste Kritik, har han vækket den skep
tiske Aand, som blant Nutidens störste Tænkere er den her
skende.

Hvorledes Kant kom til at virke saa vældigen paa Nu
tidens Tænkere, vil jeg historisk korteligen oplyse.

Der var for et halvhundrede Aar siden blant de lyseste 
Hoveder og fineste Tænkere en stærk Gjæring saavel i theore- 
tisk som praktisk Hensigt. Den Evne i den menneskelige Aand, 
som hæver sig over Ideernes fineste Synthesis og Analysis, 
pröver de allerforste Grundsætninger og Axiomer, er Herre 
over Forstandens fineste Combinationsevne. Den Aandens 
Kraft, som mest er ophojet over Sandseligheden, og hvis Ev
ne Phychologerne indtil Kant og de senere Philosopher ikke 
nöje nok have adskilt fra Forstandsevnen. Denne Kraft, hvor
ved Mennesket danner sig Methode, Plan; söger Klarhed, Be
stemthed, Eenhed ; sponger om Nytte, Hensigt, Brugbarhed,*  
foler og erkjender Grændserne for sit Tænke og Vide. Denne 
Fornuftens Evne begyndte til den Tid næsten i alle cultiverte 
Lande at virke i alle enkelte Videnskaber.
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Humanisten blev kjed af blot at studere de Gamles SP°£ 
og berigtige deres Skrivters Text; han anvendte Kritik paa 
Tingene selv. Af Digterne oplyste han Reghrne for det Skjönne 
og Passende; han. forklarede Mytherne, viste deres Opiindelse, 
og Maaden, paa hvilken de af Digterne siden vare behand
lede» Paa denne Maade opdagede man, hvorledes Poesien var 
gaaen ud fra Oldtidens mundtlige Fortællinger, cosinogoniske, 
physikalske og moralske Emblemer. Alt dette skede ved noje 
Undersøgelser i Kilderne, og Sammenligning blant flere Lan
de og Nationer, hvortil Efterretninger oin nyopdagede Lande 
og vilde Nationer gave rigt Stof. Man fandt at Menneskets 
Kultur — nogle faa Modification er und tagne — overalt tager 
een og den samme Gang. Flerved blcve Oldtidens Aand, Sæ
der og Forestillingsmaade satte i et nyt Lys.

I de historiske Skrivter lærte man i de ældre Tiders Hi
storie at afsondre den poetiske Indklædning fra de virkelige 
Begivenheder; det som Skribenterne selv havde seet eller vare 
Vidner til, fra det de havde hört andre fortælle ; og endelig i 
Oldtidens Historie at opspore dens Aand , og anvende den paa 
Menneskehedens Cultur-Historie»

I at forklare Philosophernes Skrivter trængte man ind i 
Philosoph ernes Systemer, og oplyste dem i Overeensstemmelse 
med Samtidens Aand; herved bleve Materialierne til Philoso
phions Historie bearbejdede, saa at vi nu have fuldstændigere 
og rigtigere Begreber om de Gamles Philosophie, end man til
om kunde have.

Denne pliilosophiske Aand blant Humanisterne virkede 
nærmest paa Theologien. Man fik nu ct ganske andet Begreb 
om Kilderne i denne Videnskab, og behandlede dem paa 
en ganske anden Maade, end for. I at forklare den hellige
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Skrivt toges Hensyn paa Tiden og Forfatterne. Man havde 
Oldtidens Aand og Cuitar bestandig for Ojne. Paa denne Vej 
opdagede man en uhyre Mængde af urigtige Fortolkninger; 
og Mørket, soin tilforn omhyllede disse Böger, forsvandt meer 
og meen

Kirkefædrene og Dogmernes Historie studerte man 
med Kritik, og al fremmed Tilsætning afsondrede man fra 
Sandheden selv«

Den scholastiske Philosophie, i hvilken den christelige 
Dogmatik og Moral vare indklædte, saae man at være ufor
noden; og man betragtede den blot som en Terminologie, 
der burde kjendes for at forstaae Dogmernes Historie.

Dette sidste Skridt især forte mærkeligen fremad til en 
höjere og renere Philosophie. Man skjelnede imellem Ord- 
philosophie, unyttig Spidsfindighed og den Philosophie, som 
angaaer Tingene selv. Overalt spurgte man om Brugen og 
Nytten. Theologen maatte da og nedstemme sine Ideer til 
det forstaaelige, og anvende dem paa det praktiske og reelle; 
han maatte nedlægge sin forrige Eensidighed, og studere Men
nesket og Naturen for at naae det ham foresatte Maal, 
Menneskets Forædling.

I de physikalske Videnskaber havde man opdaget, at 
der existerte Legemer, som man hverken ved naturlige eller 
konstige Seeredskaber kunde see, og dog vare virkelige Lege
mer, havde fælleds Egenskaber med Legemer, f. Ex. Tyngde« 
Af adskillige Opdagelser mærkede man, at de bestemte Begre
ber, man hidtil havde dannet sig om Materie og Aand, gik 
over i hinanden, og at deres Grændser og Bestemmelser bleve 
uvisse og vaklende.
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Jo dybere man trængte ind i Naturen , desto meer over
bevistes man om, at man aldrig kom ind i dens Inderste; at 
man kun opholdt sig ved dens ydre Sider, og at de Sider, 
fra hvilke man betragtede den, vare uendelig faa i Forhold 
til de mange Berörelses-Puncter, ved hvilke vor Klodes Natur 
staaer i Forbindelse med det hele Universum.

Hertil kom endnu det som fra de ældre Tider har væ
ret Tvistensæble i Philosophien. Vi see ej alene meget lidet 
af Objcctet, men vi vide ikke engang med Vished, hvor dette 
lidet skal fores hen; ligger Grunden til Subjectets Forestilling 
om Objectet i Subjectets Intelligents, dets Legems og Sandse- 
redskabers Organisation alene, eller ligger den baade i Objec
tet og Subjectet tillige; eller hvilket er det reelle Forhold imel
lem Objcctet og Subjectet? I Naturstudiummet erfarede man 
daglig at Objecterne ofte cre det de forekomme os at være blot 
ved Sandseredskabernes Indretning hos Subjectet; og man kunde 
tænke sig Intelligcntser af en anden Natur end vores, for 
hvilke samme Objecter maaskee vilde frembyde ganske andre 
Phænoinener. Alt dette opvakte Mistro til det definerende, 
afgjorei ide og demonstrerende Væsen, som hidtil havde her
sket i Philosophien; man kom altid tilbage til et Axiom, et 
forste Princip, udtrykt i en Sætning, dannet ved Abstraction, 
og den grundede sig igjen paa det uvisse og vaklende Forhold 
imellem Object og Subject.

Siden Cartesius vare Anatomikere og Physiologer be- 
skjæftigede med at opdage det saakaldte Sensoriuin i det men
neskelige Legeme. Sjælen skulde have et vist Sæde, hvorfra 
den formedelst Nervesystemet virkede paa Legemet, og igjen- 
nem samme modtog Indtryk af Objecterne udenfor Legemet. 
Der korn intet ud af disse Undersøgelser, fordi den menneske
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lige Fornuft lier ej kjendte sine Grændser; Resultatet var deels 
en Materialism, til hvilken man, især i Frankerig, længe har 
Været hengiven; deels lærte og de Fornuftigere at kjende Sjæ
len blot som et Indbegreb af liojere Evner; om Grunden til 
disse Evner er i os, udenfor os, eller baade i og udenfor os 
tillige , komme vi aldrig til at kunne bestemme.

En anden Opdagelse , som gjorde den dybtænkende Phi
losoph mistænkelig mod alle hidtilværende philosophiske Sy
stemer, var den mathematiske Methode, som man havde ind
fort i Philosophien ; da dog Philosophien er uendelig meer om
fattende end Mathematiken, og dens Stof ganske heterogen fra 
Mathcmatikens. En Videnskab, som har ingen Grændser uden 
dem den linder i den menneskelige Intelligents, hvorledes kunde 
den lade sig indskrænke inden det snevre Rum af en en
kelt Modus i samme, nemlig de saa kaldte rene Beskuelser, der 
have deres Grund i Rummet og Tiden?

I Mathematiken har man beskuelige Puncter, Linier og 
Størrelser, hvilke man tænker sig afsondrede fra alle andre 
muelige Egenskaber, undtagen de som Rummet bestemmer. 
Man sammenfojer Eenlieder til Flerheder, og oplöser disse 
igjen i deres Eenlieder; og slige Forbindelser og Oplosninger 
kunne gjöres paa utallige Maader, og fortsættes i det uende
lige. Naar man har dannet sig bestemte Tegn for disse be
skuelige Ideer, er man i Stand til i Sætninger fuldkommen at 
udtomme sit Object, og ved bestemte Tegn at meddele andre 
det fuldstændigste Begreb om samme. Iler er det altsaa at 
man kan fremsætte Axiomer, definere og demonstrere med en 
Nøjagtighed og Tydelighed, som ikke i nogen anden "Videnskab 
er muelig. Philosophen betragter Objecterne, ikke blot i Hense
ende til Rum og Tid, men med alle muelige Egenskaber; han 
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vil, saavidt det ei' ham mueligt, trænge ind i deres Væsen, ind- 
see og bedörnme deres Forhold til andre Objecter ; men hans men
neskelige Intelligents tillader ej at see meer, end hvad der efter 
dens Natur er mueligt. Imidlertid abstraherer han af det han 
har seet og erfaret, danner sig Begreber, gjör Sætninger, define
rer; men er saa langt fra at have udtømmet Objectet, at hans 
Beereb kun indeholder en indskrænket Overflade af det der lig- 
ger i Objectet; maaskee er Objectet udenfor hans See- og Erfare- 
Evne en ganske anden Ting. Man seer altsaa at den mathema- 
tiske Præcision ej er anvendelig paa Philosophien. Dette fölte 
adskillige Philosopher saavel i ældre som senere Tider, og op
vakte Tvivl mod al philosophisk Speculation,

Fler indtraf nu det, som virkelig skede blant endeel af de 
ældre Philosopher, især fra Socrates’s Tid af; man foragtede al 
speculativ Philosophie, og bearbejdede den pracriske Deel, den 
lios de Gamle saa kaldte Ethik ; eller og man sögte , deels ved 
Erfaringer over andre, deels over sig selv, at berige den empi
riske Psychologie. Men man mærkede snart, jo dybere man 
kom ind i disse Arbejder, at der altid fattedes en fast Punct, og 
at denne laae skjult i Theorien ; man fölte dunkelt at Philosophien 
kun er een, og at en fornuftig og fast Theorie er her, somi alle 
Ting, Grunden til Praxis. Men hvor og hvilken denne Foro- 
ningspunet imellem Theorie og Praxis i Philosophien er; dette 
har, saalænge Mennesket har philosopheret, været en Gaade. 
Imidlertid var man, da den philosophiske Historie bearbejdedes 
med Kritik og philosophisk Aand, især bleven opmærksom paa 
tvende Skohr, nemlig den Eleastiske. og Pyrrhonske. Flavde den 
Eleastiske Sect gaaet sin Gang uhindret, og ej var bleven standset 
ved Platos og Aristoteles’s Philosophie , havde den menneskelige 
Aand tidlig faaet et meget höjt Sving; om det havde været Men
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neskeheden tjenligt, er vanskeligt at sige ; af den almindelige Er
faring, Historien giver os, synes denne Höjde ikke at være pas
sende for Menneskeheden, förend man i de særskilte Fag af det 
menneskelige Vide har opnaaet en Höjde soin svarer dertil. Det 
var den Elcatiske Skole, som allerførst gjorde Philosopherne op
mærksomme paa det Hypothetiske eller betingede i alt menneske
lig Vide, og lagde Grunden til senere Philosophers Skepsis; det 
varden som opdagede en vis Mechanism i den menneskelige For
stand, og bragte denne Mechanism til visse Regler og Love, og 
gjorde den til et Organon for Fornuften. Det var at önske, at 
vi havde beholdt Logiken i den Reenhed og Simplicitet, i hvil
ken Eleatikerne havde bearbejdet den.

Platos Aand var i hans yngre Aar, som alle cultiverte 
Grækeres, næret og dannet ved de græske Digteres Læsning; 
lian havde derved faaet en udbredt Kundskab om den græske 
Oldtids Mother, over hvilke han siden som Philosoph gjorde 
Forklaringer, og indklædte dem i sine pbilosophiske Befragt
ninger. Deels denne Dannelse, deels og det ulige Forhold 
der i hans Aand var imellem Indbildningskraften og Fornuften, 
udgjöre det characteristiske i hans Philosophie. Plan var til
lige en lærd Philosoph, og rneer Eklektiker end Selvtænker; 
han kjendte ej alene Grækernes Philosophie, men og Orien
tens, og optog Ideer af Gråskernes Mysterier. Da. hans Phi
losophie er sammensat af saa heterogene Dele, er det vanske
ligt at bringe den til noget sammenhængende System, og Kil
derne til hans Philosophie ere for den störste Deel tabte. 
Imidlertid er det denne Philosophie, som af alle Systemer har 
havt mest Indflydelse baade paa ældre og nyere Philosopher, 
og givet det pbilosophiske Studium den Vending , det i ældre 
og senere Tider har taget. Leibnitz i sin Monadologie og i 
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sit System angaaende den saa kaldte præstabilerte Harmonie er, 
uden maaskee selv at ville være det, besjælet af Plato.

Det var Platos Lære om Ideerne, soin ganske stemte 
Aristoteles’s philosopliiske Aand. For at bestride den opbod 
han sit hele philosopliiske Talent og sin uhyre philosopliiske 
Lærdom ; at nedrive Platos Philosophie og alt hvad der paa 
nogen Maade kunde tjene den til Understøttelse, var hans 
yderste Maal. Man ledes af et stort Lys igjennem alle Ari
stoteles’s philosopliiske Værker, naar man betragter dem fra 
denne Synspunct. Havde han ikke indskrænket Udsigten ved 
dette Formaal, saa havde lian ved sit overordentlige Talent 
og sine mange og grundige Kundskaber bragt Philosophien til 
en for hans Tidsalder overordentlig Höjde« Hans Aand svæ
ver undertiden indenfor et hint Grændseskjel, udenfor hvilket 
den vilde have gjort de störste Opdagelser. Det lader og som 
oin hans vidtudstrakte Bekjendtskab med aldre (»g samtidige 
Philosophers Meninger, og det polemiske Hensyn, han i sine 
philosopliiske Undersøgelser har til samme, have hindret Aan
dens friere Sving. Saa meget seer man, at hans Polemik har 
havt megen Indflydelse paa hans System.

Ligesom Plato stemte Aristoteles, saaledes stemte Leib
nitz, og ved ham Plato, den engelske Philosoph Locke» Locke 
nægtede alle aprioriske Begreber, og med den dybeste Sparp- 
sindighed viste han, hvorledes alle disse Begreber kunne ud
ledes af Objecternes Indvirkning paa Subjectet ved Sandserne. 
Hans System indskrænker sig næsten alene til Psychologien, 
og han er den förste der har bragt alle enkelte psychologiske 
Erfaringer i System ; derfor have og alle senere Psychologer 
grundet deres Erfaringer paa hans System, som blant Philo- 
sopherne er bekjendt under Fiavnet Sensualism, og endnu i
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Engeland synes at være det herskende. Dette psychologiske 
System har overalt i hele Europa bidraget meget til at for
glemme Platos og Leibnitz’s Philosophie.

Aristoteles, i det han nedrev, byggede op igjen, men 
paa de gamle Ruiner. Dette er et Træk., som er forplantet 
paa alle de ældre og nyere Philosopher, som have villet op
tænke nye Systemer. Man anvendte Kritik i at nedrive an
dres, men man opföite nye Bygninger paa Ruinerne af de 
gamle; de stode altsaa paa den gamle Grundvold, og havde 
som oftest samme Brostfældighed. Herfra synes dog de tvende 
folgende Philosopher at være en Undtagelse.

Cartesius var Skeptiker, förend han begyndte at arbejde 
paa sit System. Han gik til dette Arbejde, som om intet for 
ham i ældre Og senere Tider var tænkt i Philosophien. Men 
Sætningen, fra hvilken han gik ud, var, at alt, hvad man 
kan tænke sig klart og bestemt, maa være sandt, det er, ej 
alene subjectiv sandt, men tillige objectiv reelt ; thi dette er 
dog vel egentlig Cartesius’s Mening. Ved denne upliilosophiske 
Grundsætning bragte han en Mængde ugiundede og ubevis
lige Hypotheser ind i sit System, som umueligen for en stræng 
philosophisk Kritik kunde have Bestand.

Spinoza gik ud fra samme Princip , som Cartesius ; men 
jeg huder, at han ikke har andet tilfælleds med Cartesius end 
Evidents-Principet, hvilket han paa en langt conseqventere 
Maade anvendte end Cartesius , og gik forresten sin egen Gang, 
1 an er den af alle ældre og nyere Philosopher, som over For
lu Idet imellem den absolute og hypothetiske Realitet har tænkt 
klarest og bestemtest. Jeg taler her om hans System, saaledes 
s< m det af Jacobi i hans Breve til Moses Mendelsohn er ud
viklet; thi naar man har studeret Spinoza selv, finder man,
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at ingen nogensinde har trængt dybere ind i hans Aand, end 
Jacobi.

Spinozas conseqvente, lyse og bestemte Slutningsmaade 
er Aarsagen, hvorfor alle de, som studerede Pliilosopliernes Sy- 
sterner med Kritik, og ej ved dem fandt sig beroligede, ufor- 
mærkt stödte pae Spinozas Ideer; og han har til alle Tider 
været en Tilflugt for dem, som behövede et fast System for 
at undgaae Skepticismens vildsomme Örkener. Til Ære for 
vor Tidsalder tör man nu nævne Spinoza som en af Europas 
störste Philosopher og lyseste Hoveder. Hans lyse Hoved 
kjende vi især af hans Tractatus theologico-politicus, som for 
Kjendere — naar man tillige betragter hans lidsalder — er 
et litterærsk og videnskabeligt Særsyn.

Men der var en Skole hos Grækerne, som hævede sig 
over alle Systemer, fordi den i dem ikke fandt det den sdgte, 
tænkte dybt, og var en erklæret Fiendc af al Dogmatism; og 
denne var den Pyrrhonske. Den fordrede, at ethvert System, 
som skulde have Fasthed og Varighed , burde være grundet pa a 
noget absolut reelt ; da nu alle Systemer gik ud fra en Sæt
ning, hvori en absolut Realitet ej fandtes, men i det höjeste 
en liypothetisk ; saa var dette Grunden , hvorfor denne Skole 
forkastede al Dogmatism, og med den alle Systemer, og ej 
ved nogen Sætning var at overbevise. Da Pyrrhonerne intet 
statuerede, undtagen dette, at de intet vidste, ja endog tvivlende 
fremsatte denne Sætning; saa varderes practiske Grundsætning 
i alt det som angik andres Meninger, , ej at fælde no
gen Dom. I Grundene til deres Doms Tilbageholdelse — de 
saa kaldte rpúmi tv¡q eirotøs — ligger deres hele Philosophie. I 
det Moralske var deres yderste Maal årapx^icc^ ved udvortes 
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Omstændigheder, Omvexlinger og Forandringer i Verden ej 
at lade sig ryste eller komme ud af Ligevægt.

Denne höje Grad af Skepsis stemmer temmelig overeens 
med de nyere Akademikers ; men den har en anden Grund og 
Anledning, og derover vil jeg korteligen yttre mine Tanker.

I Akademikernes Tid var Dialectiken og Rhetoriken bragt 
til en höj Grad af Fuldkommenhed. Ved disse tvende var 
man i Stand til at bevise en Sætning, og strax derpaa det mod
satte af samme Sætning. For en Sætning og dens Modsætning 
kunde man undertiden frembringe lige stærke Grunde. Dette 
især synes mig at have foranlediget de nyere Akademiker til 
at tvivle om enhver Sætnings Sandhed, og at nægte det San
des Kriterium. De vege fra Pyrrho deri, at de ikke, som 
lian, tvivlende fremsatte Sætningen, at man intet veed.

Pyrrhos Skepticim derimod synes meer at have sin Op
rindelse af virkelig philosophisk Trang og af dyb Grandskning. 
Han fandt at alle Systemer og al Philosophie, saaledes som 
den var i hans Tid, svævede i Luften. Han sögte en fast 
Grund, og den fandt han ingensteds. Det absolut reelle, som 
egentlig skulde være denne faste Grund, fandt ban i ingen 
Sætning, og fölgelig 1 intet philosophisk System. Han fandt i 
intet Object, som virkede paa Sandserne, det absolut reelle. 
Alle Objecters Indtryk paa Fornemmelsen og Subjectets Recep
tivitet forandredes efter tilfældige Omstændigheder eller Stillinger 
og Relationer, i hvilke Objectet og Subjectet befandtes. Al 
philosophisk Dogmatismus var abstraheret fra slige hypothetiske 
og foranderlige Realiteter \ og da alle Systemer paa denne Maa- 
de syntes ham vaklende uden at være heftede til nogen fast 
og reel Punct, og denne Punct ej var at finde ved menneske
ligt Tænke eller Vide, saa var Resultatet af hans hele Philo- 



213

sophie den höjeste Grad af Tvivl. Af Argumenterne og den 
hele Slutningsmåade, sorn brugtes i den Pyrrhonske Skole, 
sees, at Pyrrhonernes Skepsis mere grundede sig paa dunkel 
Anelse end tydelig Indsigt ; hvilket efter den daværende Grad 
af Kultur, især i de physicalske Videnskaber, ej var anderle
des mueligt. Saa meget havde Pyrrho fundet at det Absclut- 
reelle hverken var i Objectet eller Subjectet, men i noget an
det, soin af den menneskelige Fornuft ej kunde kjendes. Man 
gjör sig en urigtig Forestilling om Pyrrho og hans Skole,, naar 
man antager, at de tvivlede om Tilværelsen af det Absolut
reelle ; de tilstode kun deres Uformuenhed at kunne opdage 
det, og de nægtede reent ud, at det ved nogen Sætning kun
de udtrykkes. I det Moralske anloge de alle de practiske Sæt
ninger, som grunde sig paa Forholdet imellem Objectet og 
Subjectet, de erkjendte et practisk Maa, og udövede ubetin
get alle de Pligter, som det menneskelige Samfund byder. Hi
storien vidner, at Pyrrho selv var et ædelt Menneske og en god 
Borger. Pyrrlionerne vare altsaa i Henseende til deres Philoso
phie aldeles ikke farlige for det menneskelige Samfund ; heri vege 
de meget af fra de nyere Academiker , som grundede dires Moral 
paa et uvis og tvivlsomt Forhold imellem Object og Subject, og 
gjorde hele Moralen til et ro niôavQv, og dens Udövelse til en 
Beregning af plus og minus i Probabiliteter.

Pyrrho havde virkelig bragt Philosophien i Henseende til 
dens almindelige Ptesultat til et Non plus ultra. Enhver, som 
i denne höje Videnskab har Mod og Hoved til at gaae sin egen 
Gang, maa tilsidst komme op paa samme Höjde. At man i vore 
Dage kan bestige denne Höjde, og ej blive or, dertil horer ej 
saamegen Aandskraft som i Pyrrhos Dage. De mangfoldige og 
forskjelligartede Forsög i det philosophiske Fag, ældre og nyere 
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Tiders Afveje og Vilfarelser, som tjene os til Advarsel, Nutidens 
videnskabelige Kultur og den daglige Fremgang i samme, enkelte 
store Opdagelser ej alene i det philosophiske Fag, men og i alle 
enkelte Videnskaber, om hvilke man i Pyrrhos Tidsalder ej kun
de have det ringeste Begreb : alt dette tilhobe gjör dette Stigen 
for os mi ¡dre vanskeligt og tillige mindre farligt. Men alle disse 
Betragtninger, naar vi kjende Pyrrhos Aand og tillige hans Tids
alders videnskabelige Kultur, node os til at beundre den Kraft, 
ved hvilken denne Philosoph hævede sig.

Men slig Philosophie kan aidrig blive almindelig, den er 
kun enkelte Individers Lod. Den kan ikke forplantes paa Lær
linger, ej læres andre; thi den er et Resultat af egen Erfaring, 
nöje Betragtning over sig selv og den dybeste Grandskning saavel 
over Naturen i os som udenfor os. Den der ikke har gjennem- 
gaaet denne hele Skole, og ikke af Naturen har den Aands Fri
hed som dertil udfordres, for ham er slig Philosophie en Urime
lighed, et Intet. Det var derfor naturligt, at de fleste af Pyr
rhos Lærlinger, da de ikke vare komne til deres Lærefaders Re-~ 
sultat paa samme Vej som han, misforstode det, hævede sig over 
Fornuften selv, modsagde den, forfaldt til Særheder og Para- 
doxier, blandede tillige Sophisterie i Pyrrhos Skepsis, og gjorde 
dirved Skepticismen farlig, mistænkt og foragtet. Derfor van
artede strax Pyrrhonismen, og efter en kort Tid tabte den sig 
ganske. Pyrrhos Læresætninger har Seztus Emplrikus overleve
ret os, og efter ham staae de i Släudlins Geschichte und Geist 
des Skeptizismus. Det som Oldtiden har efterladt os af Pyrrhos 
Philosophie er meget ufuldstændigt.

Pyrrhos Philosophie har virket mere paa de nyere Philo
sopher, end paa de ældre. Alan har til alle Tider frygtet denne 
Philosophie, fordi man ikke ret vidste at finde sig i den, og var 
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bange for den Misbrug den kunde stifte, og de Afveje den »kun
de lede til, især i Pbilosophiens Praxis. Saa ofte man kom i 
Pyrrhos Spor, sögte man en anden Vej, som man formodede 
vilde blive mindre farlig, og undertiden lod man sig lede af Spi
noza; imidlertid, medens man vandrede med Spinoza, tænkte 
man af og til paa Vejen man havde forladt, var vankelmodig 
og aldrig fuldkommen beroliget. Hertil kom endnu dette, at 
disse tvende Veje laae saa afsides fra de almindeligere og mere 
besögte, at man fra dem, som vandrede paa disse, ej kunde 
hente Raad.

Tvende Hovedveje blant de almindeligere vare Idealis
men og Sensualismen. De der ej fandt sig stemte til at van
dre med Cartesius og Leibnitz, lode sig fore af Locke. Paa 
Philosophiens forskjellige Veje fandtes Mænd, som paa den 
Bane, de betraadte, vare opmærksomme, og gjorde hist og 
her vigtige Opdagelser, især arbejdede de i Erfarings-Psycho
logien og den practiske Philosophie. Overalt var i alle Philoso
phiens Fag Aanden vækket; der var i det mindste Anelse om til
kommende store Opdagelser og en total Forandring i alle Philoso
phiens Dele- Det hele menneskelige Vide, af hvilket Philoso
phien kun er Hovedresultatet, var altfor meget i dets enkelte 
Dele udvidet, at man nu ej allerede skulde have havt et værdi
gere Begreb om Philosophie, end nogensinde tilforn. Man be
gyndte at ansee den som Videnskabernes Videnskab; der i alle 
menneskelige Videnskaber viser os Grændsen for vort Vide; der 
lærer os, naar vi fra Speculation skulle vende til Praxis; der en
delig overtyder os om, at vi ej ere bestemte til blot at speculere, 
men fornemmelig ved Daad at gavne, og at denne vor Hovedbe
stemmelse opnaaes ved en fornuftig og Yelgrundet Speculation, 
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der i vores herværende Form under hvilkensomhelst Grad af vi
denskabelig Cultur kun bliver Midlet.

Saaledes var noget nær Philosophiens Tilstand i Europa 
kort for Kant, Man var ej tilfreds med noget af de daværen
de philosopliiske Systemer. Den Leibnitz-Volfiske Philosophie 
lærtes paa Universiteterne, men uden virkelig Deeltagelse og 
Overbeviisning. Mange Lærere fdlte selv at den ej længere 
passede til Tiderne; og Lærlingen fik i Grunden intet uden en 
forkonstlet Logik og et philosophisk Konstsprog under Navn 
af Metaphysik.

Endelig kom Kant, og da man allerede længe havde 
önsket noget Nyt i dette Fag, modtog man hans Philosophie 
med Begjerlighed. Man havde længe med megen Aands Fri
hed tænkt for sig, havde lagt Mærke til mange Fejl hos de 
foregaaende Philosopher. Kant forekom manges Kritik, skrev 
meget som maaskee adskillige allerede havde tænkt; og dette 
især bidrog meget til det Bifald og den Enthusiasmus, med 
hvilke denne Philosophie blev modtagen.

Kant gjorde nöje Forskjel imellem Formen og Materien 
af det menneskelige Vide. Formen satte han blot i Forstan
dens synthetiske Evne, hvilken han tillagde visse aprioriske 
Tæn ke forund a rer, der dog ikke yttrede sig, og som man ikke 
kan være sig bevidst, fórend ved Objecternes Indtryk paa Sand
serne og ved Sandserne paa Forestillingen. Denne den men
neskelige Forstands aprioriske Tænkeform bragte han 1 System 
og under visse Classer af Ideer, som han kaldte Kategorier, 
hvilke vel ved de Aristotelske ere foranledigede, men dos? mær- 
koligen forskjellige fra samme. Materien eller Stoffet for det 
menneskelige Vide er Objecternes Indvirkning paa Sandserne, 
og ved Sandserne paa Forestillingen ; hvilket Stof, saasnart det
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er gaaen over i Forestillingen, Forstanden ved sin synthetiske 
og analytiske Evne i Overeensstemmelse med dens aprioriske 
Form begynder at bearbejde: Resultatet af denne Bearbejuing 
udgjör det egentlige menneskelige Vide. Der kan efter Kants 
Formodning gives Intelligentser, hvis Aand har en ganske an
den Tænkeform, andre Regler og Love, efter htilke dette Ob
jekternes Stof maa virke ganske anderledes og frembyde gan
ske andre Phænomener. Alle theoretiske Speculationer, som 
overstige dette gjensidige Forhold imellem don menneskelige 
Forstand og Objecterne ere Nul. Vel har den menneskelige 
Fornuft en Tendents til at hæve sig over denne Forstandens 
Form, men dens hele Dialectik kan oplöses i Antinomier, og 
den sætter den menneskelige Aand i Strid m d sig selv. Det 
er altsaa ikke paa denne Vej at Mennesket kan komme til no
gen Forvisning og Beroligelse angaaende dets igtigste Anlig
gender; i Menneskets Inderste findes en moralsk Lov, og den 
alene kan lede det til dette Maal.

Dette er Hovedgangen i Kants Kritik der reinen Ver
nunft Efter mit Skjönnende har han villet tage en Middel
vej imellem Idealismen og Sensualismen. Mon da Tingenes 
reelle Objectivitet er indskrænket til Sandsernes og Forestillin
gernes Receptivtet, og denne igjen afformet efter Forstandens 
aprioriske Form, hvis betingede Form forholder sig til det 
Ubetingede, som a forholder sig ttl ¿r, saa kan det líele Sy
stem ansees som en idealistisk Dogmatismus, der grunder sig 
paa ubevislige Hypoiheser. Efter den Kritik, som Hofraad 
Schulze i det andet Bind af hans Kritik der theoretischen Phi
losophie har givet over dette System, ligger det for nærværen
de Tid ganske i Ruiner.
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Kants Skarpsindighed i at nedrive, hans Originalitet i 
at opbygge og hans Utydelighed gjorde, at mange studerte 
hatn, og tillige begyndte at commentera over ham. De fleste 
af hans Fortolkere havde ej de fornødne Forkundskaber; thi 
Philosophien fordrer en Aand som er dannet ved flere Viden
skaber, og en Modenhed som alene ved Aar og lang Erfa
ring kan erhverves. I den lienseende har man Aarsag at 
tvivle, om de Opdagelser, som findes i den Kantiske Philoso
phie, kunne veje og mod den 'Tidsspilde og Tilsidesættelse af 
grundige Studeringer hos mange unge Mænd, der ganske og 
aldeles opofrede sig den Kantiske Philosophies Studium.

Kants Fortolkere vege af fra hinanden og deelte sig i 
Secter. Ved at studere Kant og alerte at indskrænke sig til 
dette Studium antoge de fleste Kants Skrivemaade, og kappe
des om at gjöre nye Konstord. Naar man und tager nogle 
Enkelte, ere de andre Ordphilosopher, der rned den störste 
Ubeskedenhed anfalde alle dem, som ej hylde deres philoso- 
phiske Ordgyderie. Imidlertid blev det Mode, og denne Mode 
hersker tildeels endnu, at behandle alle Videnskaber efter Kan
tiske og Fichtiske Principer, og fylde dem nted disse Skolers 
Konstord ; hvorved Videnskaberne ere saa langt fra at have 
vundet i Henseende til Bestemthed og Tydelighed, at de sna
rere derved ere overvældede med unyttigt Ordgyderie. Havde 
ikke den sande Smag været grundet paa urokkelige Stotter, og 
den videnskabelige Cultur været bragt til den Höjde, hvor den 
staaer, havde Misbrug af den Kantiske Philosophie ödelagt al 
Smag, og bragt Haardklöverie og Ordstrid ind i alle Viden
skaber.

De Fornuftige, som misbilligede dette philosophiske Svær
mene, foiudsaae tillige, at denne Misbrug ej kunde vare længe, 
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men maatte omsider finde sine Grændser; og dette blev sna
rere, end man virkelig havde liavt Grund til at formode, bragt 
i Opfyldelse.

Det förste Skrivt, hvori det Kantiske System egentlig 
fra Grunden af blev rystet, var anonymisk, og indeholdt Breve 
imellem en Hermias og AEnesidemus, i hvilke der vel egent
lig tales om Reinholds Elementar-Philosophie, men hyor der 
tillige gjöres skrækkelige Udfald — især i det sidste Brev fra 
AEnesidemus til Hermias — mod det hele Kantiske System. 
Kants store Fortjenester erkjendes, men AEnesidemus söger i 
enhver Dogmatismus et solid og reelt Princip, og dette paa- 
staaer han fattes i det Kantiske System.

Dette erkjendte Fichte, og byggede nu et nyt System, 
som han grundede paa et Princip, hvilket han kalder Thiltig- 
keit des Ich. Deraf dannede han den Sætning: Das thUtDe 
Ich setzt sich und zugleich ein Ninht-Ich. Ich er Subjectet 
og Nicht-Ich Objectet j men det skabes og frembringes af det 
ihiltige Ich. Altsaa den höjeste Grad af Idealismus, efter 
hvilken alle Objecter, soin paa denne Klode forekomme Men
nesket, ere blotte Phantomen Af ovenmeldte Sætning blev 
udledet et meget flint og conseqyent System, som for Kjcn- 
dere har meget logisk Værd ; men dette forestaaer den samme 
Skjebne som det Kantiske, og man vil udentvivl finde den i 
det tredie Bind af forhen benævnte Kritik der theoretischen 
Philosophie, som med det förste kan ventes.

Den Kantiske Skole deelte sig nu i tvende Ilovedsccter 
Kantianer og Fichtianer. Blant adskillige philosophiske Vær
ker, som i de nyere Tider fornemmeligen have Hensyn til 
Kant og Fichte, linder jeg at Bouterweks dpodictik især er 
vigtig, Hans Værk kom ud 1799 i to Dele under Titel : Idee 
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einer Àp o die tik , ein Beitrag zur menschlichen Selbstverstandi- 
gung und zur Entscheidung des Streits über Metaphysik, kri
tische Philosophie und Skepticismus. Han er af den Kantiske 
Skole, men har det Fortrin fremfor alle andre af denne Skole, 
ja endog for Kant selv, at lian meget nöje kjender de Gam
les Systemer. Hans Aand har i Philosophien taget en meget 
solid Gang, og man kan ved hans Vejledning finde megen Be
roligelse. Delte Værk har desuden det Fortrin for alle nyere 
philosophiske Skrivter, at det er skreven med Humanitet, og 
Foredraget er værdigt og tydeligt. Forfatterens Hovedhensigt 
er at sætte Skepticismen Græudser, og angive de Principer, 
paa hvilke et fast og varigt Fornuft-System bor grundes.

Da Hovedhensigten med denne Afhandling er at vise, at den 
paa Fornuften grundede Skepticism ikke kan være farlig, hver
ken for videnskabelig Cultur eller Moralitet, vil jeg korteligen 
fremsætte de Ilovedpuncter, i hvilke jeg troer de nuværende 
Skeptikere at være enige.

De nuværende Skeptikere tvivle hverken om Tilværelsen af deres 
Jeg eller Objecterne som virke paa det. Deansee den hele Masse 
af menneskelige Kundskaber, det være theoretiske eller practiske, 
som Facta; og'efterat de — saavidt den menneskelige Evne tillader 
det— selv have provetdem, bruge de dem som Virkeligheder. 
Men de finde i ingen af disse Virkeligheder, en absolut Rea
litet; i enhver Forestilling, Tanke og Betragtning saavel over 
os selv som Objecterne udenfor os maa den absolute Realitet 
forudsættes, som den ubetingede Grund til det Betingede. 
Hvad den absolute Realitet angaaer, som overalt tydeligen 
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spores, har Skeptikeren ingen Videnskab, men kun en Tro, 
og i den finder lian fuldkommen Beroligelse.

Subjectets nærmeste Object er Legemet, ved hvilket det 
kommer i Forbindelse med andre Objecter udenfor samme. 
Det kan ikke nægtes, at jo i Subjectet synes at være visse 
nodAendige Grundregler dier Love, efter hvilke Objecterne 
virke saa og ikke anderledes paa Subjectet. Man kan tænke 
sig Intelligentser af en anden Natur end vores, paa hvilke 
Objecterne maaskee vilde virke ganske anderledes. Imidlertid 
vil det reelle Ferhold imellem Objectet cg Subjectet aldrig 
kunne opdages. Hvorvidt Grunden til vor Forestilling ligger 
enten i Subjectet eller Objectet eller i begge tillige , kan ikke 
bestemmes. Den menneskelige Aand har i de senere Tider 
ved de fineste og dybsindigste Grandskiringer over dette AEmne 
næsten ganske ndtömmet sig; den har idelig snoet sig om i 
en Cirkel; den er gaaen ud fra en betinget Punct, og har gjort 
Cirkelen til samme Punct igjen.

Vore Forestillinger om Objectet ere vel reelle, forsaa- 
vidt de have deres Grund i en absolut Realitet, som yi vel 
spore, men ikke kjende.

Der gives Objecter, som vi ikke kjende uden af deres 
Virkning paa os, fordi vor Natur ej bar Capacitet til at kjen
de dem anderledes; saaledes kjende vi vor egen og andre Men
neskers Aand blot af dens Virkninger. Lier ere Objecter, som 
vi ved vore Sandser kjende, men i deres indre Natur og Væ
sen kunne vi ikke trænge ind, vi kjende dem kun fra enkelte 
Sider og visse Egenskaber, ved hvilke de nærmest» virke paa 
os. Vi kunne altsaa i vore Fornemmelser, Forestillinger og 
Tanker aldrig udtomme hvilketsomhelst Object, der virker paa 
vore Sandser. Vi spore kun enkelte Kræfter af Objectet, men 
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hele Objectets Grundvæsen og Forbindelse med det Hele og os 
komme vi aldrig til at kiende ; vi kiende ikke engang det 
Objects væsentlige Forhold til os, som er os allernærinest og 
stærkest virker paa os, nemlig vort Legems til vor Aand.

Om den absolute Realitet, hvis Tilværelse vi erkiende, 
indeholdes i Sul.jectet og Objectet, eller er udenfor samme, 
eller i hvilket Forhold den staaer i til begge, vide vi ikke; 
vi spore kun dens Virkninger, og erkiende den som den ab
solute Grund til begge. Heri at bestemme noget, var at over
skride den menneskelige Fornnfts Grændser.

I Objecterne have Philosopherne hidindtil paa det noie- 
ste adskilt og bestemt Materie og Aand. Denne noie Bestem
melse er og har været en Kilde til mange Vildfarelser og For
domme i Philosophien. Man har adskillige physikalske Un
dersøgelser at takke, at man i denne Sag er bragt paa rigti
gere Tanker. At vi spore Virkninger og Kræfter i Naturen, 
som for os synes at komme fra ganske heterogene Aarsager 
har sin Riglighed; og disse tvende heterogene Aarsager have 
Philosopherne kaldt Aand og Materie. Men disse ere kun 
Ord, ved hvilke tvende Hovedarter af Kræfter udtrykkes: det 
sande ■’Forhold imellem disse tvende Hovedarter og Grændse- 
skiellen imellem begge kan ingen med Grundighed bestemme. 
Derfor suspenderer Skeptikeren i Henseende til de Begreber 
02 vedtagne Meninger, som maatte grundes paa Philosopher- 
nes usikkre Bestemmelser af disse tvende Udtryk, sin Dom. 
Den eneste Forskiel, som Skeptikeren huder i disse Udtryk, 
er, at han ved Aand tænker sig höiere og mindre indskræn
kede Kræfter, og ved Materie lavere og mere indskrænkede. 
Af Er farin per svnes det temmelig sikkert, at det som Philoso- 
pherne forstaao under det Udtryk Materie vel opløses og lor-
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andres, men ei tilintetgiöres ; gielder dette om Materien, livor- 
meget mere maa det ikke gieide om de Kræfter, hvilke vi 
indbefatte under Navnet Aand.

Vi kiende ingen anden Aand end den menneskelige. 
Vi spore den ei alene hos os selv, men og hos andre Objec
ter som vi finde os lige. Det characteristiske hos denne Aand 
er, at den, saa ofte den vil, kan rive sig lös fra Objecterne, 
trække sig tilbage i sig selv og være sit Individ bevidst. Ved 
denne Evne hæver Mennesket sig langt over Dyrene, som sy
nes at hefte sig fast til de Objecter, til hvilke Drifterne fore 
dem, og ei at have den Evne at skille deres Individualitet fra 
Objecterne.

Den Evne efter eget Tykke at rive sig lös fra Objec
terne og være sig bevidst som Jeg eller Individ, er det vi kal
de Tænke; Kilden til denne Evne kaldes Fornuft. Denne er 
den höieste Kraft i den menneskelige Aand. Den er langt 
ophöiet over den Evne, som vi kalde Forstand, der af den 
Forraad af Ideer og Forestillinger, som Indbildningskraften og 
Hukommelsen frembyde, efter de saakaldte logiske Love af
sondrer, skielner, forbinder og oplöser Begreberne. Forstan
den er formedelst Logikens Love bunden til faste og uomstö- 
delige Regler og Principer, efter hvilke den maa virke saa 
og ikke anderledes. Den gaaer altid ud fra en Sætning, og 
af den formedelst en fast og logisk Conseqvents drager den 
Slutninger og dominer. Fornuften derimod hæver sig over 
enhver logisk Operation, og undersöger de förste Grundsæt
ningers Basis. I Philosophien, som i enhver enkelt Viden
skab, er Forstandens Dom altid underkastet Fornuftens sidste 
Instants. Denne Forstandens Appel til Fornuften burde egent
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lig kaldes Critik, men den liar af de fleste nyere Philosopher 
faaet Navn af Skepticism.

De nyere Philosopher efter Kant giöre nöie Forskiel 
imellem Tænke og Vide. Tænke er Aandens Afsondring fra 
alle Objecter og sin Individualitets Bevidsthed ; saasnart den. 
gaaer ud af denne Forfatning og sætter sig i Forbindelse med 
Objecterne, eller anvende sit individuelle Tænke paa Objec- 
terrie, kaldes det Vide. I Grunden giöres denne Distinction 
blot for at giöre visse Dele af Philosophien tydelige, især for 
at adskille Logiken fra Philosophien^ öviige Dele; thi Tænke 
02 Vide ere i den menneskelige Aand, saasnart den foi medelst
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de legemlige Kræfters Udvikling er kommen til Kraftsy ttring, 
uadskillelige. Paa Barnet virke Objecterne fra Födselen af, 
Barnet er som Dyr heftet til Objecterne, og bliver i denne 
dyriske Forfatning til en vis Grad af physisk Udvikling; naar 
denne Grad er opnaaet, yttrer sig forst Skionne, siden Tæn
ke ved Fornuftens Krafi ; fra dette Oiebiik er i den menne
skelige Intelligents intet Tænke mueligt uden Vide, og intet 
Vide uden Tænke; de ere paa det nöieste med hinanden for
bundne og udgiöre en Act. Tænke forudsætter Vide, og 
Vide Tænke.

Naar man vilde forestille sig Subjectets og Objectets 
Forhold til hinanden, kunde man beqvemmest giöre det under 
Billedet af Virkning og Modvirkning, Kraft og Modkraft. 
For at jeg kan tænke og vide at jeg tænker, maae nödven- 
digen Objecterne virke paa Subjectet; Objecterne ere i denne 
Henseende virkende, og Subjectet forholder sig modvirkende 
mod Objecterne. I denne Punct er det at den theoretiske og 
praktiske Philosophie forene sig og blive een Philosophie. 
Her er det Fornuft, Frihed og Moralitet smelte sammen til 
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Eet. JTödvendighed og Frihed, som hidtil have været saa- 
mange Misførstaaclser underkastede, lade sig fra denne Syns- 
punct med nogenledes Tydelighed forklare. Nødvendighed 
maa soges i Objecternes Virkning og Frihed i Subjectets Mod
virkning. Denne Medvirkning er den saakaldte Villie, hvil
ken , saalænge den styres af Fornuften , ?er fri. Denne for
nuftige og fri Villie hos Subjectet modstaais, nedtrykkes og 
tvinges ofte af Subjectets nærmeste Object, som er dets Le
geme, formedelst hvilket det er Dyr, og har sandselige og 
dyriske Drifter.

Saasnart Subjectet kan anvende Fornuftens Evne, spo
rer den hos sig selv en uiinodstaaeli« Tendents til at være 
fri, og skyer intet meer end Indskrænkning i denne Frihed. 
Naar Aanden har sin fulde Styrke og Modenhed , er denne 
Tendents i Styrke parallel til den dyriske Conservationsdrift. 
Jo ringere Grad af Fornuftevne Mennesket besidder, og jo 
svagere dets Aand er , desto villigere er del til at giöre Offer 
af sin Frihed.

I Kraft af disse tvende Evner Fornuft og Frihed har 
Mennesket Rettigheder ; har Naturen givet ham Evnerne, 
maa den og have givet ham Ret til at bruge dem. Imidler
tid støder Mennesket paa ligedannede Objecter, hos hvilke 
det sporer samme Evner, samme stærke naturlige Tendents 
til at bruge disse Evner, og følgelig samme Rettigheder. I 
denne Collision af samme Rettigheder hos flere ligger Grun
den til Ptet og Pligt. Ret forudsætter Nødvendighed, Pligt 
Frihed. At bestemme hvad Ret er, er en Gienstand for Lov
givningen; at bestemme hvad Pligt er, er en Gienstaud for 
Moralen. Rettens Fordring er Skal, Pligtens Maa. Hvis vi 
ville give en almindelig practisk Regel,, hvorefter man i ethvert 



Tilfælde kunde finde hvad Ret er og Pligt, da er det denner 
i Forestillingen at ombytte Objectet med Subjectet, det er, 
fuldkommen at sætte sig i Objectets Sted, og giöre sig en le
vende og rigtig Forestilling om alle Objectets fornuftige For
dringer. Her er det at Ske ptikeren med Ærefrygt og Lydig
hed underkaster sig den ægte og rene Christendommens Praxis, 
som det fuldkomneste Humanitets- og Forædlings-Middel. Men 
i sit Foihold som Menneske og Borger handler Skeptikeren 
altid efter sin practiske Fornuft, det er, efter tydelige og kla
re Begreber om Ret og Pligt, ikke efter en vis moralsk Fo- 
lelse; thi enhver Fok Ise, der ei ved tydelig Indsigt er bleven 
til fuldkommen Overbevisning, forudsætter uklare Begreber, 
o<y leder som oftest til Yderligheder. Da han overalt ærer 
Fornuften og skyer at handle mod Naturen, kan han med 
saameget större Sikkerhed overgive sig til den Christc-lige Mo
rals Vciledning, som denne blant alle ældre og senere moral
ske Veiledninger mest grunder sig paa Menneskets Natur og 
dets practiske Frrnuft.

I alle Objecter og i sig selv finder Subjectet kun en 
hypothetisk Realitet, forsaavidt denne har sin Grnnd i en ab
solut Realitet. Den absolute Realitets Væsen kan ikke bety- 
des eller beskrives ved noget menneskelig Udtryk. Phisoso- 
phens sublimeste og mest ophöiede Forestilling herom er An
thropomorphism, Det rette Forhold imellem de hypothetiske 
Realiteter og den absolute Realitet kunne vi ikke bestemme; 
i Folge vor Natur tænke vi os Ferholdet efter Cansalitets-Prin- 
cipet. r Her at være med Spinoza eller mod Spinoza cr at 
overskride den menneskelige Intelligentses Grændser,

Da alt vor Vide er hypothetisk, og Fornuften sætter os
i Stand til at spurge, hvortil dette Vide? Da yi i Grunden 
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ikke kiencie, og endnu mindre kunne bestemme det reelle For
hold imellem os og de os omgivende Objecter, og disses igien 
til den absolute Realitet, uden efter visse i vor fornnftige Na
tur nedlagte og grundede Love, nemlig efter Tid og Bum, 
Aarsag og Virkning, Grund og Folge; og da disse Love vel 
ere i vor Natur nödvendige Grundprinciper, men vi ved vor 
Fornuft dog kunne tænke os fornuftige Væsener, hvis Natur 
kan være af en anden Indretning end vores, og for hvilke föl- 
gelig vore Forestillingers og Begrebers Grundregler aldeles ikke 
ere nödvendige; saa kunne vi blot af dette Objecternes betin
gede Forhold til os ikke forklare os vor Bestemmelse eller den 
reelle Hensigt med vor Tilværelse. Angaaende denne Punct 
maa Philosophen ingenlunde være rolig, forend Fornuften har 
giyet ham det klareste Lys.

Vi ere bestandig i eu Ström af Kræfter der virke paa 
os, men paa hvilke vi igien maae virke. Paavirk' ingen paa 
os skeer med en Nødvendighed. Vi ere for Objecterne, som 
virke paa os, lidende; men en lidende Forfatning kan ikke 
være et Væsens Bestemmelse, der i sig selv har det rigeste 
Stof til Virksomhed, nemlig Fornuft og Frihed; thi en blot 
lidende Forfatning herover ham Brusen af samme. Ved Lien 
at virke paa Objecterne sættes vi i en activ Tilstand, i hvil
ken Fornuft og Frihed anvendes. I)a Mennesket i denne ac
tive Tilstand först kan være det, han i Folge sin Natur er, 
saa er en Praxis, grundet i Fornuften og veiledet af samme., 
Menneskets herværende Hovedbestemmelse, og Vide bliver et 
nödvendigt Middel til dette Maals Opnaaclse.

Veicn igiennem Livet er altsaa cn Praxis, en idelig 
Gien virkning mod det som virker paa os. Denne Gicnvirk- 
ning maa ikke nedbryde eller forstyrre, men sætte Mennesket 
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i Ligevægt og Harmonie med alt det der omgiver det og kant 
komme til at virke paa det. Ad denne Vei kommer Menne
sket tilsidst ved lid og Daad tif Maalet, som er dets Naturs 
Forhöielse, Forædling og Forberedelse til noget Forestaaende. 
Mennesket skal i Fölge sin Natur stræbe til dette Maal med 
sit hele Væsen, ei alene som Aand men og som Dyr. Philo
sophen, der vil lede andre, maa ei forglemme at Mennesket 
er et blandet Væsen, baade fornuftigt og dyrisk. Mennesket 
har som Dyr af Naturen Drift til physisk Velbefindende ; lig
ger denne Drift i Naturen, har han og Ret til efter den 
af Naturen fastsatte Orden at fyldestgiöre den. At han gan
ske skal undertrykke denne stærke Drift og omskabe sig til et 
andet Væsen, er at fordre formeget) og hele Menneskets Cul- 
tur-Historie viser noksom, at dette er ligesaa farligt, som at 
fordre for lidet, og at giöre Menneskets Sandselighed til Ba
sis for dets Sædelighed. Ethiken opnaaer ikke Fuldkommen
hed, förend den af Philosopher, som grundigen have studeret 
Verden og Mennesket, bearbeides med idelig Hensyn til dens 
tvende Extremer, nemlig Lyksaligheds- eller Sandseligheds-Sy- 
steinet og Fornufts-Systemet, Skeptikeren troer, at Middel - 
veien her er for den menneskelige Natur den mest passende, 
og forer den sikkerst til sin Bestemmelse,

Alt menneskelig Vide erlanges ved Objecternes Paavirk- 
I ing paa Subjected Denne Paavirkning erholder en forskiellig 
Modification ei alene i Henseende til Stedet og Tiden, hvor 
cg naar Objecterne virke, men og i Henseende til ethvert en
kelt Subjects physiske Organisation, Stilling i Livet og dets 
Aands-Kræfters indbyrdes Forhold. Denne fine Modification i 
Vide kiendes især, naar flere Subjecter ved Tale eller Skrivt 
udtrykke sig over eet og det samme Object. Objectet frem
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stilles undertiden fra saa forskiellige Sider og paa saa forskib
lige Maader, at man letteligen erfarer, at det er langt fra at 
være udtommet. Imidlertid viser alle enkelte Videnskabers 
Historie fra den allerraaeste Tid til den nuværende videnska
belige Cultur, at Mennesket er kommen Objecterne nærmere, 
og har bestandig vundet ved en langsom men stadig Gang i 
dybere og grundigere Indsigt.

For Philosophen er Philosophien alle Videnskabers Vi
denskab. Hvad dens Theorie angaaer, kan den kun være et 
Pvesultat af alt menneskelig Vide. Philosophions Historie viser 
da og, at denne alle Tidsaldere igiennem har staaet i det nöi- 
cste Forhold til alle övrige Videnskaber, og at Fremgang eller 
Forfald i disse var Grunden til hiins Stigen eller Falden.

Da Oplysning og Fremgang i alle enkelte Videnskaber 
er den Betingelse, uden hvilken Skeptikeren ei kan erholde 
Lvs O" Vciledning i sin bestandige Critik, saa anseer han vi- 
denskabelig Cultur ei alene som det uundværligste Vehikel for o o
al solid philosophisk Grandskning, men og som et nodvendigt 
Redskab for den Praxis, der skal forædle den menneskelige 
Natur, og her forberede den til noget Tilkommende. Over 
dette er hængt et uigennemskueligt Dække. Som Philosoph 
foler Skeptikeren sig ved Erfaring og Induction saa temmelig 
fo rvisset oin de saakaldte materielle Tirms Indestruciibilitet, ofr 
holder for at deres Forbindelser og Oplosninger blot ere for
andrede Former j og her giör han en naturlig Slutning fra det 
Mindre til det Större. Som Menneske troer han den positive 
Religions Lære, os finder deri Beroligelse. Af Historien seer 
ban, at Tanken om en Tilværelse efter denne — endog uden 
positiv Religion — er Mennesket saa naturlig, at den strax 
hos de allei fleste Nationer i Menneskets raaeste Forfatning
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yttror sig î Billeder og Phantasier, hvilke — eftersom Menne

sket stiger i Cultur — forskiönnes og forædles.

Af det som hidtil er sagt sees, at blotte Sætninger 

udledte af Sætninger og opstillede i systematisk Orden i 

Philosophien ei kunne ■være fuldkommen beroligende for 

Skeptikeren, men at han altid ved sin Fornuft gaaer tilbage til 

de forste Sætningers Grundprinciper, og ved Critik, soin denne 

Fornuft sætter ham i Stand til at anvende, söger at bringedis

se saa nær som mueligt til det Reelle og Faste. Alle transcen

dentale og metaphysiske Undersögelser i Philosophien ere for 

ham hypothetiske, angaaende hvilke han el fælder nogen af- 

giörende Dom ; hans Dom er kun en Skepsis eller Critik. 

Han finder slige Undersögelser nyttige, naar de grunde sigpaa 

sund Fornuft og grundig Videnskabelighed, og bidrage til Be

stemthed og Klarhed i de Sætninger, som nærmest have Ind

flydelse paa den meuncskelige Praxis. lian antager alle Logi- 

kens og Syllogistikens Love, forsaavidt de v irkel igen ere grun

dede i den menneskelige Forstands Natur; men han forkaster 

alt det konstlede, som Menneskers Spidsfindighed og tomme 

Speculationer have indfort i denne Deel af Philosophien. Hu

manitet og Selvberoligclsc er hans vderste Maal, derfor ærer 

han andres Overbevisning, og hader al Ufordragelighed og 

Herskesyge i Meninger. I enkelte Videnskaber anvender han
Mí. Skr. II Del, li Hrfte Q %
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al muelîg Critik i at afsondre det Nyttige og Brugbare fra det 

blot Speculative, og han söger, saavidt det er rimeligt, at op

dage en fast Grund i det menneskelige Vide. Paa denne Maa- 

de troer han at Philosophien bliver det den bor være, nemlig 

en Videnskab, der ei alene bestemmer Grændserne for vort 

Vide, men og leder os til vor jordiske Hovedbestemmelse3 
hvilken er Menneskets Forædling ved fuldkommen Harmonie 
imellem Handle og Vide*


