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fatte Bevægelfer. Hvor vide ere ikke de Udfigter, fom her aabne 
fig, fom en Folge af een enefte opdage} Hovedegentkab.

Forf. foler felv, at han ikkun langtfomt vil tkride frem i 
denne vide Kreds af Undertogelfer. Men maatkee tör han haabe 
at andre Naturfortkere ville unde de Slutninger han uddrager af 
fin Opdagelfe noget af den Opmærkfoinhed de have undt hans 
Fortog. I faa Fald vilde de mange ftore Gjenflande der fynes 
ham at fvæve i en fjern Deniring vorde fremdraget for Sandhe
dens klare Dag.

Doctor Zeise liar ved Sellkabets Seciætair ladet det meddele 
den mærkværdige Iagttagelfe, at et furt Salt af Flusfyre og 
Potafke kan neutraliferes ved Boraxtyre. Forfatteren har pro vet 
og udviklet denne Iagttagelfe ved mangfoldige og afvexlede For
fog; men her maae det være nok at antöre, at Lakmusvand rod
farvet med det fure Flusfyrefalt, blandet i et paffende Forhold 
med Lakmusvand, fom man ved tilfat Boraxfyre ligeledes har 
rodfarvet, giver eri blaae Blanding, foin om Syren i begge de 
fammengydte Vædtker var bleven ophævet ved et Æfk (Alkali).

Ren philosophiske Classe.
Profeffbr Silbern har forelagt Seltkabet en genetifk Udvik

ling af Begreberne Drivt og Lidenfkab. Forfatteren optogte forti 
Drivtens reale Grund og vifte, at det individuelle Liv under Be- 
vidflheds Form nödvendigviis begyndei’ med en Impuls af univer- 
fal Udfpring, efterfom. det overhovedet kun er til derved, at 
noget univerfalt conftituerer det og bevæger fig deri, hvoraf da 
Drivtens Yttringsmaade aflededes. Derpaa viftes, hvorledes, da 
al Drivt medfører at Individet knytter fig til Drivtens Gienfland, 
en Tilböielighed kan gaae frem af den, der kan blive ftaaendc og 



hertkende og faaledes under Livets Gang en Lidentkab danner fig. 
Nu tkielnedes forli imellem den ædle og geniale Lidentkab, f. Ex. 
lidentkabelig Kierlighed til Kunfl og den mere xctr e^otøv faa- 
kaldte Lidentkab, der ophæver den fuldkomne Siælefundhed, og 
under hvilken Aanden altfaa lider. Paa hvilke Maader en faadan 
kan opflaae, overvejedes nu. Allerede Lidentkaben af ædel og 
genial Udfpring, kan ved overvættes Eenlidighed fore, om ei til 
Sygelighed, dog til en Afvigelfe fra den funde Mennetkeexiftents. 
Men endnu mere kan en faadan indti’æde, om end Tilbøjelighe
den er ædel og herlig, naar et Misforhold mellem Individets 
Stræben og Naturens eller Lykkens Begunfligelfer giör, at det 
brænder for Opnaaelfen af en Gjenlland, til hvis Befiddelfe det 
ei kan komme fkiöndt det ei kan .aflade at flræbe derefter. Af en 
Conflict imellem det perfonlige eller egoiftitke og det objective 
gaaer allerede en faadan Lidentkab frem. Det Jeg, der er i Be- 
vægelfe og ei kan andet, end ogfaa at giöre fit Krav, fin Trang 
gieldende, er hei’ Uroens og Gjæringens Kilde. Af famme Kilde 
kunne nu de fordærveligflé Lidentkaber gaae frem, naar Tilböie- 
ligheden gaaer ud paa noget, der blot tkal tjene det egne Selv. 
Saaledes kan endog Tilknytningen til en ellers værdig Gienfland 
for Tilböielighed, fore dertil, naar det fubjective derved hæves 
frem og giöres til Attraaens Gienfland. Dette fubjective er da for 
det förfle den med enhver Drivts Bevægelfer, naar den faaer fin 
Fremgang, forbundne Fornöielfe eller Nydelfe. Dernæfl er det 
den baade af höiere og af lavere Beftræbelfer refulterende Forbe
dring af den perfonlige Tilftand i det Hele, en vis Erhvervelfe 
og derved opnaaet Befiddelfesiland. Endeligen kan endnu alt 
tages, fom Vehikel for det egne Jegs Haandhævelfe foni Jeg, idet 
at Jeget giör fig gieldende blot for at giöre fig gieldende. Der 



23

gives tre Hovedclafler af lavere Lidenfkaber: Nydelfesfygerne, 
Befiddelfesfygerne og de, der ere Yttringer af en reen Jegheds- 
fyge. Hvorfor de kaldes Syger, og i hvilke deres Sygelighed 
vifer fig, blev derpaa fat ud fra hinanden.

Den historiske Classe.
Af Hs. Hoiærværdighed Bitkop Munter, Storkors af Dan- 

nebrogen, have vi erholdt en Afhandling, hvori Beflemmelfeii 
for Chrifii Födfelsaar oplyfes af afironomitke Grunde. Det er 
bekiendt nok, at Spörgsmaalet om Chrifti Födfelsaar igiennem 
flere Aarhundreder liar været Gienftand for de .Lærdes Skarpfin— 
dighed, og at de næften alle deri komme overeens, at den al- 
mindeligen antagne Tidsregning, fom torer Navn af den Diony- 
fitke, paa ingen Maade lader fig forene med de Tiders Hiflorie, 
i hvilken Clirifti Födfel falder. Man er ikke enig om Aaret da 
Cyrenius eller Qvirinus holdt den i Skriften omtalte Betkrivning 
til Skat, og ligefaalidet om Aaret hvori Herodis, under hvis Re
giering Chriflus födtes, endte fit Liv. Nogle antage hans Död at 
Være indtruffen i Roms Aar j5i andre 760, dog har det lidfte 
Aarstal de flefle Stemmer for fig. Mærkværdigt er det, at man 
ikke har fögt at hæve denne Tvivl ved en Underfögelfe over de 
Vifes Stierne, fom Mattheus i det andet Capitel omtaler, og tom 
ligeledes omtales i det apokryphilke Jacobs Evangelium, og af Cal— 
cidias, en platonitk Philofoph, i et Commentar over Platos Timæus, 
faavel fom af Forfatteren til Hermippus’s Dialoger over Aerolo
gien. Uagtet denne Stjerne i den hellige Skrift kaldes for
modede dog ForE allerede længe, at hermed ikke meentes en 
enkelt Stierne, men den Conjunction af Planeter, fom etter Jo
dernes Aflrologie holdtes for at være et Tegn for Meffias^ thi i 


