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Det er umueligt
at Verden kan verre uendelig,

enten i Henseende til Tid eller Rum.
Beviist i soer af Mathematiske Grunde

ved
F. C. H. ARENTZ.

§. I.

et stulle vel synes driftigt og forvoven, ja maaffee af mange 
blive regnet een til Laft at ville strive i en Materie, som af

de ftorfte Moend har ey allene vceret handlet, men og snart mod
sagt, snart bekrcrftet, og af andre iglen erkloeret, som en Sag, 
hvori den Mennistelige Forstand ikke kunde indtrccnge, og som der- 
fore ikke meere burde undersoges. Nogle ville sige: Man spildede 
kun Umagen ved at ikke udrette meere, end der var udrettet, og at 
man ved saadan Leylighed maatte sige meget, som af andre var 
sagt. Andre ville bebreyde een, at man tiltroede sig selv meere5 
end man burde. Men disse Bebreydelser etter Fraraadetser, Hvor 
meget de end i mange Tilfalde kunde have Stad, saa blive de 
dog ikke altid en tilftrcekkelig Grund til at lade saadanne Materier 
vare gandste urorte. Hvor ofte steer det ikke, at een af mindre 
Indsigt udfinder det, som een af sierre Indsigt og Tankekraft ikke 
har havt Lykke til at falde paaé Og hvor ofte steer det ikke, at en 
Tanke, som falder een ind, men ikke en anden kan udbrede noget 
Lys eller i det mindste komme andre til at toenke videre endog i de 
Materier, som ofte har vceret behandlet?

§. 2,
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§. 2,

Blandt deslige Undersogelser er uden Tvivl den om Verdens 
mnelige Evighed, saa vel som dens nendelige lldftrårmg i 
Henseende til Rummet, da nogle har troet sig ttlftrcekketig at have 
bevriset samares Umuelighed, andre dens Muelighed. Efter mit 
ringe Skionne troer jeg, at de har taget meget Feyl, som har hol
det for at Verden det er, den heele Samling af skabte Ting kunde 
voere af en uendelig Udstrækning enten i Henseende til Lid eller 
Rum, men jeg er og af den Tanke, at de andre ikke har givet de
res Argumenter al den Styrke, som sarnme dog maaffee kunde 

- have modtaget, saa at de, der har paaftaaet Verdens muelige 
Evighed og uendelige Udstrcekning, synes og at have havt temmelig 
Grund for sin Meening. Jeg vil derfore i narvcrrmde liden Af
handling forsoge at beviife Verdens virkelige Endelighed og Ind- 
ffrcenkning i bccgge Henseender, og, cm end nogen ville sige, at Sa
gen var endnu ikke derved sat uden al Tvivl, da Tcrnke-Maaderne 
ere saa forffiellige og de allermeeft beviifte Sandheder finder ikke 
alles Biefald, saa haaber jeg dog at saadan Bestrcebelse ikke stal 
Deere gandffe frugteslos og at een ikke bor lastes, fordie han frem- 
soetter sine Tanker i den Sammenhceng og Forfatning, hvori han 
selv si)nes at have fundet sig overbeviist. Man bor heller ikke, saa- 
vidt mig fynes, ansee den Sag for gandske liigegyldig; thi uagtet 
Religionen blev den samme og tabte intet, om man end paastoed 
en evig Verdens Muelighed, saa kan dog vel ikke ncegtcs, at man 
jo altid er bcedre faren, jo noermere man kommer til Vished i saa- 
danne Sandheder, som staaer i en Slags Sammmhccng med an
dre vigtige Sandheder og nion ikke een, der ved en paaftaaet fore- 
gaaende Evighed i de synlige Tings Vedvarelse endog seger en 
Styrke for sine daarlige Meeninger i Religionen, ville vcrre saa 
meget noermere til Overbevrisning, naar han saae sine falffe Stot
ter omkastede è Lad vcere man for sin egen Deel end ikke eengang 
da behovede at iilstaae ham ben allermindste Grundighed i hans 
Meeninger, naar endog hans formeente Stotter ftode uryggede.

§. 3.
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§. z.

De, font af Physiffe og Hiftoriffe Betragtninger har fsgt at 
beviift, at Verden ikke kan vccre ret meget gammel, har upaatvivle- 
lig giort denne Sag meget sandsynlig, og i det mindste vrist, hvor 
vel det Lys, vi kan have uden for Aabenbaringen, ftccmmer overeens 
med det i Aabenbaringen, men herved bliver dog altid en Udflugt 
tilbage, deels at det er kun vores Jord vedkommende, deels at de 
Ting, som saaledes si)nes nye, ere det kun i en vis Periode, da de 
vaaftaae, at utallige saadanne Perioder og Forandringer kunde 
have havt Stood, og det fra Evighed asi Skal derfor den Sag 
nogensinde komme til nogen Vished og Afgwrelfe, maa det ffee ved 
Philosophiffe og Lscer Mathematiffe Grunde. Herpaa vil jeg giere 
et Forseg, og kan i det mindste komme til at give andre Anledning 
til at giere det fuldkomnere, font maatte finde noget godt i det, jeg 
haver tcenkt.

V §. 4.
Efter mine Tanker bliver dette det eeneste og uryggelige Ar

gument, hvorved man kan beviift, at Verden ikke kan voere uende
lig enten i Henseende til Tid eller Rum, at disse ere Mathematiffe 
Storrelftr, da de beftaaer af sammenfatte Deele, men alle Ma
thematiffe Storrelftr ere endelige, og altfaa ere ogsaa disse nvdven- 
dig indffrcenkede og endelige. Sagen grunder sig fuldkommen der- 
paa, at vi i en foregaaende Afhandling tydelig har foot, at det Ma
thematiffe uendelige er en pitin*  Urimelighed, og indbefatter Modsi
gelse; saa vist altsaa, font dette er en Sandhed, faa vift bliver det 
og en Sandhed, at Verdens Lid og Rum ikke kan vcere uendelige. 
Aarsagen, hvorfor man har disputeret saa meget i denne Sag, 
er uden Tvivl denne, at nogle, om de end ikke tydelig har givet dét 
tilkioende, har dog havt en Forestilling om Mueligheden af det Ma- 
tbematiffe uendelige, font noget muetigt og virkeligt, de andre der
imod, som har modsagt disse, bar havt et Slags Begreb om Urime
ligheden, uden tydelig at beviift det, og siet hen at beraube sig der- 
paa; thi det fenler ikke, at der jo er brugt Argumenter, som sigter 
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derhen, men man har ikke fuldkommen igiendrevet Modstandernes 
Indvendinger, fsrst fordi man ikke noye nok har giort Forsticel 
imellem de Ting, der ikke ere Mathematiste Storrelser, og de, der 
virkelig ere det, dernceft at man ikke har lagt Mcrrke til, at ube- 
ftcemte Storrelser er ikke andet, end en Mcengde af Storrelser, og 
kan aldrig give os nogen vis exifterende Storrelse, med mindre den 
lader af at vccre ubeftcrmt.

§. 5»
Saaledes have de, der har paaftaaet Umueltgheden afen evig 

Verden, retteligen sagt, at en uendelig Roekke af Forandringer var 
umuelig, men, naar de beviiser det deraf, at den da ingen tilftrcrk- 
kelig Grund kunde have, har deres Modstandere Rcrt til at ncegte 
saadant; thi var den kun i sig selv muelig, kunde den i Gud uden 
Modsigelse have Grund til sin Tilvccrelse, men, som en Mathema- 
tist Storrelse, er dens absolute Uendelighed umuelig. De derimod, 
som har paastaaet en uendelig Verdens Muelighed, har, uden at 
blive tilftrcekkelig igiendreven, villet beviise sin Satz deraf, at lige- 
saavel, som Gud selv er fra Evighed, saa kunde han og fra Evig
hed vccre virksom i at indeholde Grund til en evig Mrdens Lilvcr- 
relse, derncest, at der er intet, som hindrer, at man jo kan scette 
Rcckken faa heyt op i Tiden, som man vil, og at den altsaa lige 
som en Linie, hvilken man forestiller sig at trcekkes fort frem i Uen
delighed, bliver uendelig. Den forste Indvending er ikke tilftrcrk- 
kelig oploft, juft fordi man ikke noye nok har giort Forsticcl mel
lem det, der var en Mathematist Storrelse, og det, der ikke var det, 
og ikke lagt Mcrrke til, at Guds Tilvccrelse ikke bor tcrnkes, som 
en Mathematist Storrelse; thi det snues ikke at vccre nok ti! at lose 
Dmne Knude, at man flet hen har veraabt sig paa, at i Gud er 
ingen Forandringer, som vi seer, der er i Verden, saasom der vir
kelig kunde tcrnkes Lid uden saadanne Forandringer, som i det fol
gende stal viises, men det, at den desuagtet altid blev en Mathe
matist og sammensat Storrelse, ville giore, at den ikke kunde blive 
noget absolute uendeligt, ey heller kunde tilkomme det guddomme
lige Vcrsen. . z



_ _ _ at Verden kan vcere uàlig. szr
§. 6.

Det andet Bevris, fom man ville tage as en fortgaaende Li
nie eller anden Mathematiff Storrelse, kan man heller ikke giere 
sig les fra, naar man ikke bemcerker just de Feyl, som stikker deri, 
og som i den Afhandling om Umueligheden af det Mathenratiffe 
uendelige er viift, nemlig ifcer, at man ikke gier Den sornedne 
Forfficel mellern at gane fort frem uden (Dppør, og at verre, 
eller blive virkelig uendelig , det forste scrtter ingenlunde det fiste, 
mm meget meere udelukker det, demceft, at man da taler om mange 
muelige og ikke om een eeneste bestoemr Størrelse; naar alt- 
saa een, fordi man i Tankerne kan formeere en Storrelse saa me
get, man vil, uden at betoenke, at derved soettes snart een, snart 
en anden Storrelse, ville finite, aten Verden, som virkelig tilvce- 
rende, kunde vcrre uendelig, da ncegtes Folgen, og som ubeftcemt 
var det det samme, som at fige, at den paa eengang kunde vcrre 
een og tillige fleere. Det individuelle maae jo altid vcere beftcrmt, 
og solgelig, hvis det kan modtage Mathematiff Storhed, maa det 
og vcere beficemt. Ligeledes maae og Verdens Alder, som vir
kelig tilvcerende, vcrre een eenefte, den maae have fine beftcrmte 
Grcendser, og vcere een af de mangfoldige, som kunde beftcrmmes. 
Det ville heller ikke giere noget herimod, om een ville sige: som 
individuelle er det sandt, at den i alle Maader maae vcrre beftcrmt, 
men at dens Beftcrmmelse just beftaaer deri at vcere af en uendelig 
Mathematiff Storhed; thi saa lcrnge man taler om Mathematiffe 
Storrelser, blandt hvilke Verdens Alder og Udftrcrkning altid maae 
regnes, da kom intet andet deraf, end dette, at Storhedens Be- 
stcemmelse bestod just deri, at den var ubeftcemt, hvorved man var 
lige ncrr, foruden at Uendeligheden i sig selv var umuelig. De 
Indvendinger, fom nogen ffulle ville giere herimod, tagne af Guds 
Evighed, hvilken man skulle si)nes at kunde underkastes samme 
Slutning, ere allereede tildeels berort i foregaaende §, og skal siden 
videre omtales. Samme Beffassenhed har det med adskillige an
dre deslige Beviiser, som ey i sin fulde Styrke har vceret anbragte, 
saasom: at intet, der formeeres kan vcere uendeligt, at visse Be-

It 2 given-
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givenheders Tal maatte vcrre storre, end et andet, og dog bcegge 
uendelige, hvilke jeg anseer for rigtige Beviiser, men ffnes dog med 
noget Skin af Gnmd at vcrre modsagde, fardi man ikke har iagt
taget, hvad som deels her, deels i forommcrldte AHandlig er viist.

§♦ 7-
Men for at komme Sagen endnu ncermere, vil vi, for, saa 

vidt som mueligt er, at betage al Tvivl, giere os det tydeligste og 
simplefte Begreb, som kan haves, om Trd, Rum og Stcrd, og 
ved den Leylighed st'al vi see, at Sisse Ting, saa vidt de ere noget 
meere, end et blodt intet, er Dog ikke noget for sig selv beftaaende, 
men kun at ansie, som Egenffaber af virkelige existerende Ting. 
Sert, at en Ting betragtes, som tilvcrrende, og at dens Tilvcerelsi 
vedbliver saaledes, at dens Vedblivelse har sine forfficellige Deele, 
bliver derved en Tid. Alt det, som sammensattes afDeele, eren 
Mathematiff Sterrelse, felgelig er Tiden intet andet, end en Ma- 
themakiff Vedblivelse af Tingenes Tilvcerelsi. Enhver kan 
hos sig selv finde, at dette er just det Begreb, vi gier os, naarvi 
ncevner det Ord Tid; thi, hvorsomhelst man kan sige, at en Ting 
vedbliver, saaledes at det Moment, hvori den nu vedbliver, ikke er 
det samme, som det foregaaende og efterfolgende, tilstaaer enhver, 
at der er Tid, og ligeledes, hvor der skal vcrre Tid, der maae og en 
faadan sammensat og Mathematiff Vedblivelse finde Stcrd i Tin
genes Tilvcerelsi.

§. 8.

Den Beffrivelse, som ofte bruges, at Tiden er en Rcrkke af 
Forandringer eller de pan hinanden folgende Tings Egenffab, fo
rekommer mig at have sine Mangler, og at vcrre utilstrcrkkelig; thi 
vel er der Tid, hvor der er en Rakke af Forandringer, men jeg tor 
ikke paaftaae, at der nodvendig maatte vcrre virkelige foranderlige 
Hcendelser, hvor der kunde tcrnkes Tid. Det Begreb om Tid ind
befatter meget meere Vedvarelfe, end Forandringer. Dog er der 
og i denne samme Vedblivelse noget, som man kunde kalde Foran

dringer,
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bringer, nemlig at Vedblivelsens Deele ikke ere de samme, og for 
saavidt kan man sige, at enhver Tid indbefatter en Rcrkke af For
andringer, men almindelig har man ved de ommceldte Forandrim 
ger forsmået forffiellige og foranderlige Hcendelfer, da jeg dog feer 
intet, som hindrer, at jo en Ting kan siges at bave vedvaret en 
Lid, om den end havde existeret uden mindste indvortes Foran
dring, allene at dens Tilvcerelses Vedblivelse havde havt sine for- 
ffiellige Deele. Den egentlige Grund altsaa, hvorfor man har 
Tid, hvor man har Forandringer, er ikke Forandringerne selv, 
merr just den Varighed, som er mellem hver Forandring. Disse 
Varigheder ere hver for sig sammensatte af mindre og forffiellige 
Deele, og udgier hver for sig en Tid, men ved Forandringerne ffeer 
det, at man ved hielp af dem adffitter paa en beqvem Maade fleere 
saadanne Varigheder, og derved udbringer en tccnger og meere fam- 
mensat Tid. Derfor bliver og Forandringer det beqvemme Maal 
til at udmaate Tiden, 1) naar de ere saa tydelig distingverede og 
adffilte, at Varighedernes Begyndesse og Ende derved kan kiendes, 
2) at Varighedens Storhed har imellem hver Forandring et vist 
og sikkert Forhold til en vis antagen Varighed.

§. 9.

Enhver Tid fatter forud en sammenfat og Mathematiff Til- 
vcerekse (§. 7.) hvis Tingen og virkelig er til, og i sin virkelige Ved- 
blivetse har sine forffiellige Deele, da har vr en virkelig Trd, hvis 
man derimod allene forestiller sig Tingen og dens sammensatte 
Vedblivelse, som noget, der var mueltgt, bliver det kun en mue- 
lig Dd. End videre, dersom en Ting har saadan sammensat Va
righed i sin egen Lilvcerelse, bliver det en indvortes Egenskab i Tin
gen, ogveqvemmelig kan kaldes en indvortes Trd, hvis Den der
imod coeristerer med andre Ting, der har saadan sammensat Ved- 
varelse, da kanden Relation, som den har til disses Tid, kaldes 
en udvortes Tid, hvilken kunde have Steed, omendffiont Tin
gen ikke selv havde den indvortes Tid.

Ir z §. 10,
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§. IO.

Det Begreb om Tilværelse (exiftentîa) indbefatter flet intet i 
sig, som • nogen Maade nsdvendig skutte med fore Sammenscet- 
telse, ja ikke eengang i Henseende til Vedblivelsen; thi MuelLghe- 
dens Opfyldelse/ etter det simple Begreb om at vcere virkelig og ikke 
blodt ruuelig, indbefatter ikke nsdvendig forffiettige Deete i Vedva- 
relsen. Vedblivelsen selv siger heller intet andet, end at Tingen 
ikke falder hen til den blodte Mmlighed, og heri er ikke nsdvendig 
nogen Sammenscettelse af forffiettige Deele, i hvilket Fald jeg vil 
kalde det enMetaphysist Vedvarelse, og om der tillige haves en Ma- 
thematiff Vedvarelse i andre Ting uden for den, da kan man sige, 
at den er til i samme Tid, som de, uden at den derfor i sin egen 
Vedvarelse indbefatter Tid. Naar altsaa nogen synes, at alt hvad, 
som er til, maatte have en sammensat Varighed, folgelig ogfaa 
Lid, da kommer det deraf, at man altid i Tankerne er fcerdig med 
at stille et Tilvcrrelses Kyeblik fra et andet; nok er det at Begrebet 
om Tilvcerelse ikke nsdvendig medfsrer det, og uagtet de Ting, som 
forekommer os i Verden, i sin Tilvcerelse indbefatter sirmmensatte 
Deele og Tid. Hvem tor derfor tiltroe sig den Indsigt at kunde 
vide alle de forstiellige muelige Maader, at vcere til paa l og mon 
ikke ogsaa en saadan Tilvcerelses Maade kunde have Stcrd, hvor 
den tilvcerende Ting var frie for al indvortes Sammenscettelse i sin 
Vedblivelse, hvor Vedvarelsen overalt var den samme, og dens ind
bildte Deele ligesom fled sammen i et l desuagtet kunde der coeri- 
stere andre Ting med den og uden for den, hvis Tilvcerelse indbe- 
fattede Tid, deter, den kunde have udvortes Lid; men derfor ikke 
den indvortes, og saasnart de udvortes Ting ophorede, med hvilke 
Tiden var forbunden, ophorede og al virkelig Lid, endog den Ting, 
som ingen indvortes Tid havde, var endnu virkelig; Vi stal see i 
det folgende, at en Ting kan vcere virkelig tilvcerende, og dog ikke 
indtage enten ftor eller liden Deel af Rummet, og hvorfor ikke og
saa at vcere til uden at indbefatte nogen flor eller liden Deel af 
Tiden? og hvem kan beviise, at der ikke kan vcere saadarme Ting
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tit, for hvis Tilværelse Lid og Rum aldeles ikke Hirer Menfuræ 
homogeneæ ?

§. II.
Der gives ingeri Tid/ enten absolute uendelig stor etter liden. 

Lid kan ikke tankes uden som en Mathematiff Stsrrelse (§. 7.) 
mm da enhver Mathematiff Stsrrelse er absolute endelig, saa bli
ver og enhver Tid absolute endelig. Den maa altsaa have sine 
Grandser paa bcegge Sider, ligesom enhver Linie maa have det. 
Men hvad bliver da af Evighedt er denne ikke en uendelig Tidé 
her er just eet af de Tilfalde, hvor en urigtig Forestilling om det 
Mathematiffe uendelige har foroget det Begreb om Evighed langt 
over sine rette Grandser. Her er det fornoden atterforst at an- 
marke, at ligesom det Metaphysiffe uendelige er noget langt andet, 
end det Mathematiffe saa kaldede uendelige, da det forste ikke be- 
staaer af sammensatte Deele, saa kan og giores Forffiel mellem en 
Metaphystff og en Mathematiff Evighed. Saavidt som en Ting 
har sin virkelige Tilvarelse uden Begyndelse og Ende, og uden 
Sammensattelse af Tid ndi dens Vedblivelse, (§. 10.) kan man 
tittagge den en Metaphysiff Evighed. Den Mathematiffe Evig
hed derimod, ffm beftaaer af Tid og Sammensattelse af Tid, 
er noget absolute endeligt, saasom det Mathematiffe uendelige er 
umueligt. Evighed betragtet som en Tid bliver altsaa intet an
det, end en Tid, man i en vis Sammenligning anseer for over
mande stor, som dog altid har sine Grandser i det foregaaende og 
efterfolgende. Derfor er dm abfolute æternitas à parte ante & à 
parte poft, som Philoíóphi saa meget taler om, aldeles umuelig, 
og al Mathematiff Evighed er ikkun Periodiff.

§. 12.
Undertiden forstaaer man ved det Ord Evighed en overmande 

lang og derhos ubestamt Tid, saaledes at man i sine Tanker giver 
sig Frihed at udvide den saa meget, man vil, men Folgen deraf er 
ingen anden, end at man faaer forffiettige Tider, fom dog altist 

hver
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hver for sig bliver endelige, og vi faner derved ingen grcendse-los 
Evighed , men blot Deriodiff, det vcere sig i det foregnaende eller 
i det efterfolgende; thi hvad den Evighed angaaer, fom kaldes fo- 
regaaende, da har den allerede vceret virkelig, og i sit heele Indbe
greb kan nnfees, forn een Storrelse, hvilken mane vcere bestccmt, 
mane hnve sit beftcemte Antal Deele, og altfan mane vcere endelig. 
Derimod i Henseende til den efterfolgende Evighed, da er at mcrrke: 
i) At saavidt, fom allerede har vceret virkeligt, det er ey allene en
deligt, men endog besioemt til bcegge Sider. 2) Den Tid four ven
tes, kan i Tankerne udfcettes saa langt fom man vil, den kan blive 
forffiellig, og er ikke een besioemt Lid, deraf kommer det at man 
ved ethvert nyt Tillceg faaer en nye beftcemt Storrelfe. 3) Denne 
kan gaae fort uden Ende, og dog aldrig blive uendelig. Man 
maa da gierne sige om en faadan Ting, at den vedvarer i Evig
hed eller Evighedernes Evighed, Vedvarelsen bliver dog alli
gevel altid absolute endelig, dåden Tid, fom er bleven virkelig, 
altid maa vcere indffrcmket, og just det, at den voxer uden Oph-r 
eller Ende, gjor, at den altid bliver noget endeligt. Vil man siger 
hvorfor kunde man da ikke tcenke en lige faadan endetos Fortgang i 
det foregaaende, fom i det efterfølgende? saa svares: Det foregaa- 
ende er allerede virkeligt, og har faaet sin Beftccnunelse, folgelig 
meget mindre kunde vcere uendelig, end den efterfolgende, hvor vil 
man da Lillcegge den forfte en Egenffab, som er umuelig hos den 
sisie? Kort sagt: alt hvad, der betragtes fom virkeligt, vcere sig i 
det forbigangne eller tilkonnnende, maae have sin beftcemte Stor
relfe, og en Tid kan ikke faae alt nye og nye Tillceg i sin begyn
delse, naar den allerede har vceret virkelig, da det alt er forbi, men 
den kan vel faa nye Tillceg i sin Slutning, saasom det er endnu 
tilkommende og ubeftcemt.

13.
Vi har sagt, at Tiden er den Egenffab, ved hvilken Tingene, 

betragtede fom tilvanende, har eller kan have en Mathematiff Ved- 
blivelse; Tid kan altsaa ikke tcenkes virkelig, uden noget virkeligt 

tilværen-
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tilvanende. De blote Mueligheder siger inîet andet, end at vert 
Tingenes indvortes Vasen er intet, som hindrer dens Tilværelse, 
og naar intet videre kom dertil, var den ikke neget existereude, fol- 
gelig kan de blotte Mueligheder ikke give eller indbefatte nogen vir
kelig Tid (§. 7- og 9.) Dens Mueliched for sig selv betragtet, naar 
ikke andre Bestammetfer kommer dertil, indbefatter da ogsaa dette, 
at den er ubestæmt, attene at den aldrig kunde være uendelig (§. 11.) 
hvis altsaa nogen i dette Tilfælde ville giore sauvant SpergsmaaH 
om ikke Tingene i en evig og uendelig Tid har vcrret muelige, da 
var der en Spidsfindighed, hvori ligger en Contradiction; det var 
det samme, som paa eengang at statuere en blot muelig Tid og til
lige en virkelig, en bestcrmt og tillige ubestonnt; thi naar Tingene 
endnu ikke vare virkelige, var Liden selv ikkun en blot muelig Tid, 
og end ikke eengang denne kan tcenkes som absolute uendelig, men 
forffiellig, mangfoldig og ubestccmt.

§. 14.
Heraf kan da og desto tættere fluttes og indsees, at Tiden er 

intet for sig selv tilvccrende Væsen (fubftantia), men en Egenffab 
af noget andet. Det, som maaffee ffulle komme nogen til at falde 
paa saadan Tanke, er dette, at det si-nes, som om man end ab
straherede fra alle virkelige Ting, var dog tilbage en Muelighed af 
virkelige Ting, hvilken man forestiller sig, som vedvarende og fort- 
gaaende, hvilket man og kalder Tid, men med alt dette maa man 
i det mindste i Mueligheden forestille sig noget virkeligt; thi hvor 
flet intet var, der var heller ikke Tid, og hvad bliver her da afé 
flet intet uden en blot muelig Tid, som er ubestæmt. Men hvor 
kan noget, som ffulle være virkeligt, ja, endog for sig selv eriste- 
rende, være ubestæmt og blot mueligt? Man har i dette Tilfælde 
ikke giort den rette Forffiel nrellem det beftæmte og ubeftæmte, 
det virkelige og det muelige, som end videre ffal fees, naar vi siden 
taler om Rummet. Fremdeles, enhver for sig felv tilværende 
Ting maa besidde nogen Kraft, hvoraf den kan kickdes at være 
til , som noget for sig selv existereude, men hvad bliver Liden, naar

K k man



_258_ _ _ _ _ A. Beviis at bet er umueligt
man ikke fcctter andre virkelige existerende Tingi Intet uden m 
blot Muelighed, efter hvilken man forestiller sig, at der kunde vce- 
ret noget til, forend det eller det var til, men dette indbefatter in
gen Kraft. End videre, hvad fom i eet Tilfalde notwendig er in
tet andet, end en Egenffab af en anden Ting (Accidens prædica- 
mentale), det kan i andre Tilftelde ikke blive et for sig felv exifte- 
rende Vcrsen, men hvem kan nagte, at det jo er en vedhængende 
Egenffab i de Ting, der har en Mathematiff Vedvarelfe i sin 
Lilvccrelfe, at have varet en Tid i og hvad andet man end ville 
singere, som noget der ffutte exiftere for sig selv, og hede Tid, saa 
bliver alligevel den ommaldte Egenffab som vedhængende kaldet 
Lid, og er et Accidens prædicamentale, og hvorledes ffulle den 
da tillige vcere en Deel af den substantielle Lid, ffm man fingerer. 
Endelig, naar Tiden var noget virkeligt for sig selv existerende og 
fortgaaende Vccsen, sporges, hvorledes denne Substance kunde 
fordeeles til saa mango andre Subftancer tillige, der paa eengang 
exifterer uden for hinanden, saa at Millioner Subftancer, som 
ere til tillige, ffulle foruden deres egen Substance have en Deel af 
Lidens Substance, som endog for dem alle, der var til paa een 
Lid, var een og den samme l

§. 15.
Diste ere de Tanker, man bor giere sig om Tiden, som videre 

udfores og bekrceftes i det folgende. Rummet og dets Egenskaber 
har, uagtet ikke i alt, saa dog i meget en Lighed hermed, og kan 
dersor ogsaa det meefte, som her er sagt, anvendes paa Rummet. 
Naar vi forestille os forffiettige Deele af en Ting, fom de der ere 
sammenhængende, og kan vare tillige uden for hinanden, bliver 
Deraf en sammensat eller Mathematiff Udftrcckning, hvilken Egen
ffab vi piepe at kalde Rum. Er Deelene der virkelige og uden for 
hinanden, bliver den Mathematiffe Udftrcckning virkelig og Rum
met ogsaa noget virkeligt, bliver derimod Deelenes Lilvccrelse 
uden for hinanden kun anseet, som noget blot mueligt, bliver 
Rummet heller ikke andet, end blot mueligt. Den Udftrcckning 
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en Ting selv har, er indvortes i den, og kan altsaa kaldes dens 
indvortes Rum. Derimod den Relation, som den kan have til 
andres Udftrcrkning, er udvortes, og kan kaldes et udvortes Rum. 
Dette kan og vcrre enten virkeligt etter blot mueligt, t Fald de co- 
exifterende Ting, hvortil det ffutte referere sig, ere blot mmlige.

§. 16.
Da Rummet, ligesom Tiden, er en Mathematiff Storrelse, 

kan det hverken vcere absolute uendelig stort etter uendelig lidet, 
men, naar det er virkelig tilvcerende, maa det have sin bestccmte 
endeligeStorrelse, erdet derimod blot mueligt, og man derhos i 
Tankerne abstraherer fra alt det, der kunde beftcrmme dets Stor
hed, bliver det i sin Natur ubeftcemt, og kunde end ikke af den 
uendelige Forsrand selv foresiittes anderledes. Da kan man soette 
det faa stort og lidet, som man vil, men derfor aldrig absolute uen
delig, endffiont det er denne ubesicrmte Storhed, som vel har kom
met en Deel til at falde paa en Foreftitting om et uendeligt Rum, 
ligesom andre Mathematiffe Uendeligheder, hvorom ved anden Ley- 
lighed er talt.

§. 17»
Rummet etter en Deel deraf, saa vidt, som det er beftcemt og 

udmcerket fra andre Deele, kaldes Steed. Da nu ingen Deel af 
en Mathematiff Storrelse kan toenkes uden som den, der igien kun
de oplofts i mindre Deele, bliver det en Umuelighed, at noget Stced 
ffutte vcrre enkelt eller usammensat, og altsaa falder det aldeles 
bort, hvad uran ved adffittige Leyligheder taler om og beraaber sig 
paa, nemlig et «2 simplex eller en uendelig liden Deel af Rummet. 
End videre erdetudmcerkede Rum virkeligt, da er Stcrdet og vir
keligt, men er det kun mueligt, da er Stcrdet ikke heller meere end 
blot mueligt. Paa samme Maade kan et Stcrd, saavel det mue- 
lige, som det virkelige, vcere indvortes etter udvortes for en Ting.

§. i8.
Det Begreb om at vcrre til indbefatter ingenlunde i sig nogen 

nodvendig Mathematiff Udftrcrkning; derfor indftes lcrttelig, at 
K k 2 en
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en Ting kan voere virkelig til uden at have noget Rum enten lidet 
eller stort. Tingenes Egenskaber, som ikke ere selvstcrndige, kan 
jo vcere virkelige, men hvem kan derfor sige, at de indtager enten 
stort eller lidet Rum. En virkelig Ting kan og siges at vcere nccr- 
vcerende hos en Ting, som har sit Rum, og derfor siges at vare 
i Rummet, men deraf folger ikke, at dm indtager nogen Deel af 
Rummet, ja den kunde have sin Virksomhed indsircenket inden viste 
Deele af m anden Tings Rum, og dog ikke for sin egen Deel have 
noget indvortes, men blot et udvortes Stad, og kan vare af den 
Bestaffenhed, at Rummet og den ingen communem menfuram 
kan have. For Exempel, den Egenssab hos et Menneste at have 
en frie Villie, den er hvor Mennesket selv er, men kan hverken 
siges at have Rum eller Stad, men er dog narvarende i det vir
kelige Rum og Stad, (otti Legemet haver. Sat at alt, hvad der 
har en virkelig Udstrakning var borte, da var intet virkeligt Rum 
eller Stad meere tilbage, og det som da alligevel var virkeligt, 
men uden Udstraklstng, kunde formedelst visse Beftammelser have 
et Stad, men dog ikke andet end et blot mueligt og udvortes 
Stad. Hvem kan nu nagte, at det jo kunde have sig saadan end
og med Ting, der existerer for sig selv etter Substancer? hvem kan 
bevise, at de endelig maa indtage et Rum t kan ikke deres Tilva- 
relses Maade og vare saadan beffaffen, at de ikke mdvendig ind
tager nogen Deel af Rummet (a).

§. 19.

(a) Jeg kan ved denne Anledning ikke undlade ar yttre mine Tanker i Henseende til den Wgr, 
som deraf ville flyde, naar enhver Substance endelig stulle indtage stor eller liden Deel af 
Rummet. Der guddommelige Vasen er og en Substance, og uagtet ophsyet over alle 
stadte Substancer, maatte det og have sin Deel af Rummet, eller paa en Mathematist 
Maade vare udstrakt over alt Rum, hvilket ikke kunde tankes uden Jndflrankning, og ey 
bestaae med hans Metaphysiste uendelige Fuldkommenhed. Bil man sige, som Ens iim- 
pliciifimum indtager han kun et «S fimpticiffimum, saa holder jeg det for en uforsvarlig 
Formastelse ar tanke saa indflranket om dette allerhsyeste Vasen, om endog saadant 
w muelig; thi det blev dog altid kun en Mathematist Deel af det heele. Men saa meget 
mindre kunde saadant tankes, da det allerede er demonstreret, at et saadant »5 timplicis- 
fimum er umuelig (§. 17.) ligesom o g saa en Mathematist uendelig Udstrakning er um»e- 
kig (§. 16,)
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§. 19.

At Rummet er noget for sig selv tilvcerende, og ikke en blot 
Egenskab as andre Ling, er noget, som adskillige har beeret tilboye- 
lige at statuere, om de end ikke har villet yttre samme Tanker om 
Liden, da dog denne, ja det som meere er, endog den blotte Reekke 
af Tal, som siden stal sees, med lige faa stor Grund kunde scettes 
blandt Subftancernes Tal, som Rummet. Ved Overveyelse stal 
enhver finde, at de samme Argumenter, hvorved vi har beviift, at 
Tiden er ikke andet end en Egenskab af andre tilvcerende Ting, 
ved liden Forandring beviser, at Rummet heller ikke er noget for 
sig selv tilvcerende Versen, og vil jeg derfor ikke her igientage det 
samme, men henvise til §. 14. Rummet, for sig selv abstraheret 
fra al anden for sig felv tilvcerende Ting, siger kun, at der er siet 
intet virkeligt, deels og at der er noget mueligt; thi just da, naar 
man forestiller sig, at der er siet ingen virkelig udstrakt Ting, har 
man best Rum til at scette nogen, det er at sige, da har man et 
mueligt Rum. Men for at scette denne Sag saa meget visiere 
uden for al Tvivl, vil jeg betragte det, som Mathematici selv af 
Matbematiqven og Physiqven har villet anbringe til at gotgiore 
at Rummet var noget for sig selv tilvcerende eller en Substance.

§. 20.
Man flutter stråledes: Et Legeme, som hviler, maa bestandig 

blive liggende paa samme Stced, naar ingen fremmed Kraft kom
mer det til at torlade sit Stced, og derimod et Legeme, fom er sat 
i Bevcegetse, maa bestandig gaae fort i samme Direction og Ha
stighed, saa lcenge ingen udvortes Hindring kommer dertil, men 
disse Grundsalger kan siet ikke begribes, uden vi gier os Begreb 
om Tid og Rum; altsaa (siger nran) ere disse virkelige Ting og 
ikke et blot intet, thi blotte Indbildninger kunde ikke vcere en 
Grund for saadanne vigttge Grundsalger i Mechaniqven. Ligele
des forestiller man sig, at om Legemet endog blev aldeles bortta
get, saa vedbliver Stced og Tid ligefuldt, og altsaa ere disse Ting 
for sig selv tilvcerende. Men hvad bliver dette andet, end at sta- 
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tuere en Varighed og dog intet, som varer l en Udftrockning og dog 
intet, som er udstrakt ê Der er flet intet at hceste sine Tanker ved 
uden deu blotte Varighed og Udstrcekning, men Subftancerne, 
hvori disse Accidentia ffulle vcere, veed man ikke af at sige (§. 14.) 
Videre, det er derfor ikke sagt, at disse Mathematisse Grundstet- 
ninger da ffulle grunde sig paa flet intet; thi den blotte Muelig- 
hed giver vel intet virkeligt tiloccrende, men har dog det, hvoraf 
den kan fattes, og kan vcere nogen Grund til Le virkelige Egenska
ber i virkelig tilvcerende Ting, ja alle virkelige Ting har for saa- 
vidt en Grund i Muelighederne selv, at de ikke kunde blive virke
lige, med mindre der var en indvortes Muelighed, og saaledes gaaer 
det ogsaa her. Hvis Stced og Rum ikke vare muelige, kunde ot 
Legeme hverken tcenkes at hvile eller at bevccge sig, endffiont der 
uden for dem vil noget meere til, at et Legeme virkelig kan vcere 
til paa et Steed eller bevccge sig, da derimod til at faae et virkeligt 
Rum og Steed behoves flet intet videre, end at forestille sig vir
kelig udstrakte Ting uden for hinanden, da disse giver allerede en 
tilstrcekkelig Grund til Steed og Rum.

§. 21.
At det synes, som det virkelige Rum og Steed vedbliver, end

og Legemet borttages, og at deraf fluttes, at disse erifterer for sig 
ftlv, hcenger af folgende urigtige Forestillinger: 1) At man i dette 
Tilfeelde gior Forffiel paa det virkelige Rum og Legemernes Ud
strækning, og mcerkerikke, at det er kun det muelige Rum, som 
vedbliver, naar det virkelige ophorer. 2) Lader man sig bedrage 
deraf, at Stcedet er beftcemt, og stedse formedelst den Beftcem- 
melse kan vcere udmcerket, endog det formedelst Legemets Bortflyt- 
telse falder bort igien til et blot mueligt Steed, men fordi at en 
Ting kan bestcemmes, og dens Bestcemmelse ligesom betragtes 
uden for Tingen, derfor bliver ikke Besteemmelsen noget som for 
sig selv er virkeligt og tilvcerende. Det Rum, som et hvilende Le
geme har indtaget, er besteemt, det kan altsaa ikke paa eengang 
vcere baade det og et andet, og naar Legemet end siden har bevceget 

sig



at Verden kan vivre nendelig. 26z 
sig derfra, bliver deEeftcrmmelft, som Legemet faaer i Henseende 
til Stcrd en anden, og den forste Beftcrmmelse bliver derved ikke 
forandret, uden i Henseende til Virkeligheden Der har vceret 
Plads for et Legeme, og kan igien blive, men hvad folger heraf 
andet, end at dette beftcrmte Stcrd nu er bleven til et blot mueligt 
Stcrd eller Rum, da her er intet virkeligt, end sige selvstcrndigt, 
som i nogen Maade kan tcrnkes, og fom ffutte kunde betegnes ved 
Navn af Rum, etter hvad andet Navn, man ville tittcrgge det. 
Enten maa denne Forffiel vcrre imellem et blot mueligt og virke
ligt Rum (§. 15.) eller der er flet ingen (b). Saasnart et udstrakt 
Vcrsen bliver til, om end intet for var, bringer det en indvortes 
og virkelig Udftrcrkning med sig, endog den er een af de forhen mue- 
lige, men maa dog vift aldeles ophore da, naar det udstrakte Vcr
sen selv ophorer, og, ligesom det, falde hen til den blotte Mue- 
lighed (§. 19.) 3) Synes man det Rum, som et Legeme har igien- 
nemlobet, og nu ikke meere opfyldes af noget Legeme, har endog 
sit bestccmte Maat, faa at man kan fcrtte Grcrndser for, hvorfra 
og hvortil Bevcrgelsen er ffeed; altsaa troer man, at herimellem 
maa vcrre noget virkeligt tilvcrrende, men hvad hindrer, at en blot 
muelig Ting endog kan udmaales, etter forestittes at vcrre af den 
etter den Sterrelse? scetter man altjaa 2ve Legerner i en vis Di
stance fra hinanden, og intet videre virkeligt derimellem, Da er det, 
der ffulle vcrre Grccndserne, baade bestcrmt og virkeligt, men mel
lem dem er intet virkeligt, attene en Muelighed at et sammenfat 
Vcrsen af saa og saa stor Storrelse kunde scrttes derimellem, det er 
at sige, der er imellem deur et af bestcrmt S orrelse mueligt Rum. 
4) Er vel og nogen Forvirrelse i denne Sag kommen deraf, at man 
ikke har iagttaget den fornodne Distinction imellem Mnelighe- 
dens Virkelighed og Dugens Virkelighed. Man kan paa en 
vis Maade altid sige, at Mueligheden, som en Muelighed, er til, 

og

(b) Just fordr man ikke har forestillet sig Sagen paa denne Maade, er og virkelig nvgle fal
det paa den Tanke, at Rummer ey allene maatte vare altid virkeligt, men endog en ab
solute notwendig Substance. Enhver, der har Indsigt i Metaphyfiqve, ville med god 
Grund have meget at indvende mod saadan Tanke, hvormed jeg her ikke vil opholde mig.
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vg er virkelig, men derved er ikke Tingen virkelig. De blotte 
Mueligheder ere til, som notwendige, bestcemte, saa vidt font de 
bestcemmes, og ubeftcemte, san vidt de ikke bestcemmes, men Mue- 
lighedens Nodvendighed gier derfor ikke Tingens Nødvendighed. 
I Henseende til Rum, Steed og Tid har det sig just saa, at distes 
Mueligheds Virkelighed lcrttelig vil forekomme een, som at vcere 
Det samme, som deres egen Virkelighed, just fordi deres Maade, 
Maal og Orden kan vcere bestcemte, og deres Mueligheds Virkelig
hed derhos, ligesom alle andre Mueligheder, er nodvendig (see 
Den nylig anforte Anmcerkning). Enhver seer lcrttelig, at hvad 
som her er sagt om Rummet/ for en stor Deel og kan anvendes 
paa Tidem

§. 22.
Til sist maatte da vel nogen sporge: Hvor bliver altsaa af det 

store Rum og den store Tid, som synes at have existeret, og at 
kunde exiftere for sig selv, uden nogen anden virkelig Ting. Jeg 
svarer: betragtede som virkelige Ting, ere de blot intet, og dem 
tilkommer ikke uden en blot Mueligheds Virkelighed (§. 21), men 
i ovrigt bor de ingenlunde regnes som noget blot intet, der flet 
ingen Bestemmelser skulle have (irreprafentabilia). De som det 
giore, gaaer vift nok for vidt , ligesom de, der anseer dem for vir
kelige tilvcrrende, ja endog selvftcendige Versener, paa dm anden 
Side og gaaer for vidt. Den Tid, man saaledes forestiller sig, er 
intet uden en Gamling af al muelrg Dd, betragter som blot 
nruelig, og dette store Rurn er intet, uden en Gamling af alt 
mueligt Rum, betragtet fotu blot mueligt, og bliver de der
for ogsttñ kaldede Tid og Rum. At de ikke ere Subftancer er alle
rede beviift, da de ingen Kraft eller Virksomhed besidder, og kan 
og meddeles til saa mange virkelige Subftancer, forresten tilkom
mer deres Muelighed, som vi for sagde en Slags Virkelighed, ja 
diste, soul ere selv Accidencia, baver iglen Accidencia, soin ere sam- 
nrenhccngende rued dem; thi hvad hindrer, at et Accidens prædica- 
mentale kan have et andet i Forbindelse med sig, der ligesom inhae
rerer det forste, naar kun bcegge Har den Substance, hvori de tcen- 
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kes at vare, saasnart de stal vare virkelige s men just det har giort den 
Forvirrelse, at man har anfeet dem som Substancer. Saaledes kan 
bagge disse store Samlinger forestilles at vcere sammensatte af mue- 
lige Deele. Disse Deele kan og tcenkes i en vis Orden, een Deel er 
ikke det samme, som en anden Deel, og saa vidt som man har en vis 
bestamt Deel, der betragtes absolute for sig selv, har man i det eene 
Fald den absolute Tld, og i det andet det absolute Greed, hvis den 
derimod betragtes i Henseende til den Orden, den har mod visse andre 
Deele, faaer vi den relative Tid og det relative Stad, men alle 
disse Mueligheder, hvor meget de end ere bestcemte, udgior dog intet 
Substantielle, ey heller nogen anden Virkelighed, end den, vi forhen 
har talt om. Saasnart sorn Substancer, der kan modtage enMathe- 
matiff Varighed eller Udstrcekning, kommer til at eriftere, bliver der
ved visse Deele af disse ave store Samlinger virkelige, men heri er en 
temmelig Forstiel efter bcegges Natur og Vasen. Den store Sam
ling af al mueligTid eller Varighed indbefatter allene Varigheder, 
fom følge paa hinanden, men enhver enkel Deesi den lader sig, som 
et Accidens meddeele til mangfoldige Substancer tillige, somcoexi- 
sterer, og i dem kan blive virkelig. Derimod den store Samling af alt 
mueligt Rum eller Udstrækning har ikke uden Deele, som ere alle til
lige, men hver for sig lader sig meddeele til fleere-»Substancer efter 
hinanden, og i dem kan blive virkelig. Saasnart en udstrakt Sub
stance bliver til, har den sit Rum med sig, men dette maa notwendig 
vare en Deel af den store Samling af muelige Rurn, og altsaa bliver 
den felv samare, som een, der forhen var muelig, rnen nu er bleven vir
kelig ; thi uagtet man i Tankerne kan abstrahere fra Samlingen og 
allene forestille sig denne Substances Udstrakning, faa kan den dog 
ikke andet end vare den samme med een afde muelige i den heele Sam
ling, da den maa have selv samme Grandser og Bestammelser, som 
een af dem. Fremdeles, naar een eller fleere Ting continuerer at bli
ve ved, bliver derved en absolute Deel efter den anden af den muelige 
Lid virkelig, men den Deel, som haver ladet af at vare virkelig, bliver 
ikke meere virkelig. Ligeledes, naar et udstrakt og virkeligt Vasen be- 
vages, da bliver et absolute og blot mueligt Rum eller Stad (faa
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vidt font det ikke forhen var virkeligt) efter et andet virkeligt, og de 
foregaaende, eller de, som forlades, kan igien tade af at vcrpe virkelige, 
men den Deel, fom stråledes lader af at vcere virkelig, ka r dog igien 
ved en anden eller samme Substance blive virkelig, naar det paa nye 
indtages, det er, naar noget udstrakt Vccfen igien ftaer samme Be- 
stccmmelse i Henseende til Rummet. Vil man sige: derved omffift 
tes jo Tingenes indvortes Rum ogUdstrcckning hvert Kyeblik, naar 
de bevceges, da svares: Ja, men der er heller intet, som hindrer, at 
jo et Voeftns indvortes accidentelles Beffaffenheder kan forandres. 
Udstrcckning maa det altid have, det er bestandigt og vccsentligt, saa 
lcenge vi taler om virkelige udstrakte Ting, men hvilken det skal have, 
og hvilken den skal vcere i den store Orden og Samling af muelige Ud- 
strcrkninger, det er ikke væsentligt eller for sig felv nodvendigt ; hvoraf 
end videre sees, hvor liden Grund man har havt til de forommeldte 
Forestillinger §. 20.

§« 2g.
Foruden at alle Banffeligheder efter denne Theorie angaaende 

Lid og Rum, paa lccttefte Maade synes at kunde oplofts, saa har 
jeg og funden den meget bestyrket ved at sammenligne den med et 
vist Tertium, som dermed har temmelig Lighed og Overeenftcrm- 
melse, nemlig Tallenes R.crkke. Disse er en Samling af alle mue
lige Mangfoldigheder, ligesom vi kalder den Samling af muelige 
Varigheder Tid, og den af Udstrcrkningerne Xmn. Tal kan be
tragtes, om jeg end ikke forestiller mig nogen bestcrmt Ting , som 
tcelles, men derfor ville vel ingen tillcrgge dem at vcere for sig selv 
bestaaende eller Substantielles Vceftner, ligeledes har det sig med 
Lid og Rum. Tal, hvor intet virkeligt tilvcrrende er, som tcelles, 
kan jeg anfte som blot muelige, naar derimod noget virkeligt ind
befattes under Tal, kan det ansees som et virkeligt Tal. Disse kan 
maales og bestcemmes endog som blot muelige, ligeledes ethvert Tal, 
for sig selv betragtet, er det og ikke et andet, enten det er mueligt eller 
virkeligt,, det kan og scettes i Relation til de andre, og for saa vidt 
kan anjees baade paa en vis Maade absolute, som og relative, lige
som Tiden og Rummet. Tallene har en vis uryggelig Orden mcl- 
lem sig, endog som blot muelige, hvorfor ffulle da ikke ogsaa den blot 
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mnelige Tid og Rum kunde have Let/ uagtet hver paa sin Maade og 
efter sin forskiellige Natur og Beskaffenhed X Denne Orden medfø
rer (som vi for sagde) i Henseende, til Liden, at Deelene folge paa 
hinanden, men i Henseende til Rummet, at de ere ti slige, Tallene 
synes at have noget af bcegge Desle. Tiden kan blive virkelig i fleers 
Ting tillige, og det samme muelige Rum kan blive virkelig i fleere 
paa hinanden folgende Ting. Tallene hver for sig kan blive paa 
eengang virkelige baade i de Ting, som folge paa hinanden, og de, 
der ere tillige. I en Rcekke af virkelige Ting, der udgior et virkeligt 
Tal, kan en Ting blive borte, derved bliver alligevel detbestcemre 
Tal tilbage, som timeligt, endog de andre kan vare virkelige. En 
virkelig Ting kan og forandre sin virkelige Orden og Nummer, og saa- 
ledes giere et Tal efter et andet virkeligt, hvilket altsammen efter 
det, som forhen er viist, lcet lader sig sammenligne med det, som er 
sagt om Tid og Rum. Tallene synes og at have en Virkelighed for- 
sig felv, men det er kun en Mueligheds Virkelighed. Tallenes 
Mcengde og Fortgang, naar intet beftccmmer dem, kan forsges, saa- 
vidt man vil, ubestcemt, Rummets Udstrcekning og Tidens,Varig
hed kan under famme Betingelse ogsiia gaae saavidt man vil. Erl- 
delig, Tallene kan aldrig vcere absolute uendelige, Rummet og Ti
den heller ikke. Af alt dette sees, at Run; og Tid kan ansees ligesom 
Tallene at vcere lutter Beftccmmelser af andre Ting.

§. 24.
Da vi stråledes har betragtet Tiden og Rummet, og ved den 

Leylighed i soer viist, at diste Ting ere intet for sig felv tilvcerende 
eller Substantielle, er en betydelig Stotte ryddet af Veyen, hvortil 
de kunde si)nes at ville hcelde sig, som paastaaer at Verden er fra 
Evighed, og at den er af en uendelig Udstrcekning. Endffiont nu de
monstrerede Sandheder ikke kan til intet grores, og detaltid bliver 
vist, at en Mathematiss Storrelse maa vcere endelig, og folgelig og- 
sira Tid og2xum, i hvad Tanker man end ville giore sig om diste, 
saa har jeg dog uden at referere mig til den Sat), hvoraf det og paa 
nogen Maade kunde udledes, beviist at diste er intet for sig selv til
vcerende. Folgelig stal een, der ville paastaae Mueligheden af Ver
dens Uendelighed baade i Henseende til Tid og Rum, have saa me- 
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268 A. Deviis at det er umueligt  
get mindre Foye til at flutte fra bisse til Verden og sige, at lige faa- 
vel font en virkelig for sig selv tilocerende uendelig Lid og Rum 
uden Verdens Virkelighed var muelig, lige saavel var og en uendelig 
Verden selv muelig i Liden og Ruînmet, da det ey allene er beviist, 
at disse som Mathematiffe Stsrrelser altid maa vcrre endelige, saa 
at der af dem vanskelig ffutte kunde tages noget Beviis, men det 
som meere er, at de endog selv har taget sin Begyndelse med Verden 
eller de Ting, som ere virkelige i Verden.

§. 25.
Fremdeles kan vi og nn besvare et Hoved-Argument, hvoraf 

man har villet bevise Mueligheden af en evig Verden (§. 5.) Man 
siger : Gud er til fra Evighed, og som man ikke kan ncegte, at jo 
Virkning og Aarsag kunde vcere tillige, og at man ikke ter saaledes 
indffrcrnke Det Guddommelige Vcesens Virksomhed til en vis Tid, 
saa troer man, at deraf folger, at Verden kan vcere fra Evighed. 
Den Maade, paa hvilken man har villet igiendrive dette, har jeg al
lerede sagt at vcere utilstrcrkkelig, i det man stutter saaledes: Tiden 
og Verden er en Kicede af Forandringer, men da der er ingen For
andringer i Gud, saa kunde han gierne vcere fra Evighed, om Verden 
ikke kunde vcere det, men i det samme gior man denne Guds Evighed 
til en uendelig sammensat Varighed, som bliver en virkelig Tid, (thi 
det kan aldrig staae ved Magt, at Forandringerne selv skutte vcere 
Tiden) og solgelig kunde jo Verden og vceret til, og havten uendelig 
Varighed i den samme sammensatte Evighed, i hvilken Gud ffulle 
have vceret til. Jeg forestiller mig Sagen paa en langt anden Maa
de: Tiden, som en sammensat Varighed og en Mathematiff Stor- 
relse, kan hverken i Gud eller uden for ham vcere uendelig, da det sced- 
vanlige Begreb om Evighed, som en uendelig Tid, falder reent bort 
(§. ii. og 12.) og har derfor hverken Stcrd i Gud etter Verden. Der- 
nceft er Guds Evighed en Metaphysiff Evighed, og hans Tilværelse 
indbefatter ingen sammensat eller Mathematiff Varighed, saadan, 
som den vi seer Verden at have. Hans Tilvccrelses Maade bar ikke 
noget saadant sammensat, at enten det heele, etter en Deel deraf 
ffutte have fcettes Maal med Verdens Varighed, da den ingen Deele 
har. Vel har Philosophi her giort en Distinction mellem æternitas 
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at Verden kan verre uendelig._ _  269
entis fixi, og aeternitas entis fucceffivi , svM de kalder det, MSN for
uden at den sifte er en Umuelighed z saa var det efter mine Tanker 
endnu utydeligt eller ikke nok til at beftamme aeternitatem entis fixi, 
at sige, at den er absolute nedvendig, og uden Succession eller For
andringer, saa lange den endnu bliver anseet, som en Mathematik 
Storrelft, fom i sine .Deele kan have falles Maal med de endelige 
Tings Varighed. At Gud alligevel nu coextsierer med en Verden, 
der har en Mathematiff Varighed, er en udvortes Relation, der ikke 
fatter i Henseende til ham nogen indvortes Tid eller sammensat Va- 
righed. (§.9.) §. '26.

End videre marker man ikke selv, hvilke farlige Folger mam 
udscctter sig for, ved at sege Beviis for Verdens muelige Evighed i 
Guds Evighed. Den eene bliver da sammenfat af Deele ligesom 
den anden. Guds Egenffaber bliver da anseete, som Mathematiffe 
Storrelser, og da disse unagtelig alle Tider ere endelige, maatte hans 
Egenskaber og blive indffrankede, da dog hans Storhed og Uendelig
hed i ingen Maade maa ansees fom en Mathematiff, men en Meta- 
physiff Storhed. Fremdeles, naar man tillagger Guds Tilvarelfe 
en Mathematiff Varighed, kunde man med lige saa stor Grund til- 
lagge ham en Mathematiff Udbredelse i Henseende til Rummet, og 
giore sig et saa grovt og urigtigt Begreb om hans Allestadsnarva- 
relse, at den indbefattede et indvortes Rum (§. 15.) Dette har man 
dog ikke villet vove, fordi det indbefatter en Sammensattelfe af 
Deele, men hvorfor marker man ikke, at der statueres lige faadan 
Sammensattelfe i Guds indvortes Egenffaber, der i sig felv heller 
ikke ere forffieltige fra Gud selv, naar man sammenligner hans Evig
hed med Verdens Evighed, som man indbilder sig, eller tillagger ham 
en Mathematiff Varighed l og man ville have lige saa god Grund 
til at beviise Verdens muelige uendelige Udftrakning af Guds Uen
delighed i Henseende til Rummet, som dens muelige Evighed af 
Guds Evighed (See Anmark. §. 18.)

27»
Tilsist pleyer man og at tale saaledes: Hvem vil indffranke 

Guds Almagt i Var det ikke mueligt, at Gud kunde have ffabt Ver-
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270 A. Bevris at det er umue!igt at Verden rc.
Dm lcenge for den blev stabt? Ligeledes ont vi end scetter visse Grccnd- 
ser for Verdens Udviidelse, var det da ikke mueligt, at Gud kunde bave 
giort den endnu ftorre, og som denne Foregesse synes at kunde qaae 
fort uden Ende, flutter man deraf bcrgges muelige Uendelighed, men 
hvor liden Grund man har til saadan Felge, kan bande af hvad som i 
Denne Tractat (i soer §. 6.) er ashandlet, loet indsees, font og af hvad 
Der er viift i den om det Mathematifle Uendelige. Ingen kan ncegte, 
at Gud jo kunde have maget det saa, at Verden kunde nu have havt, 
hvad endelig Alder han ville, i Steeden for den Alder, som den nu har, 
ligeledes og en anden muelig og indffrcrnkek Storrelse, end den nu 
har; en Verden som blot muelig, er i disse Henseender gandste ube- 
stcemt, men det, som er ubeftcrmt, bliver derfor ikke uendeligt. Det 
var en Sag, som kom an paa den HoyeftesVillie og Viisdom, blandt 
saa mangfoldige Mueligheder at udvcrlge den begvemmeste, saaledes 
har Verden, fom virkelig tilvcerende en beftcemt og virkelig Tid, saa 
vel, som Rum, som den Atlerhoyeste har funden for godt at udvcelge 
blandt alle Muelige, men uendelig kunde ingen af Deelene vcere, da 
Der blandt alle disse Muelige ingen var, font kunde vcere uendelig, og 
Derved er Guds Almagt lige faa lidet indffrcenket, fom den kan agtes 
rndstrcmket ved at ikke kunde giore abfolnte umuelige Ting. Man 
staaer altsaa ikke Fare for at tcrnke for ringe om Gud ved at sige, at 
han ikke kunde have stabten Verden af uendelig Varighed eller Tid 
og af uendelig Vidde, men meget meere ved at tilloegge ham saadanne 
Egenstaber, fom allene kan passe sig paa endelige Ting. Med alt 
Dette kan Verden continuere i Varighed uden Ende eller Optyør; thi 
Deraf bliver ingen uendelig Mathematist Storrelse, ligeledes kunde 
Den efter Guds Behag vedblive uden Ophor at udviides, og dog al
drig blive uendelig flor.

§. 28.
Ved disse korte Betragtninger haaber jeg ey allene, at Theorien 

om Tid og Rum, der har saa megen Indflydelse i Videnstaberne, er 
giort temmelig fattelig, men anseer det og efter minOverbeviisning, 
som afbeviist, at da enhver Mathemariff Øtørrdfe er absolute 
endelig, saa er og Verden i Henseende til Trd og Rum absoiute 
endelig. (§. 4.) ,


