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Fysisk och psykisk energi samt olikheten
mellan dessa energiformer,

ör att framställningen redan från början må
och lättfattlig nämner
blifva öfverskådlig
jag, att jag först skall sysselsätta mig med
den
fysiska energien, därefter påpeka några
mellan den fysiska och den
jämförelsepunkter

psykiska energien samt slutligen närmare belysa
vissa sidor af den psykiska energien, härvid i
korthet redogörande för denna energiarts väsen,
förutsättningar

och former.

Inom våra dagars naturvetenskap

framstår,
som kändt, begreppet energi såsom ett funda
mentalbegrepp — under allra senaste tiden må
hända mera dominerande än någonsin, sedan en
naturvetenskaplig riktning framträdt, hvilken, gö
rande front mot den »gamla» mekaniska åskåd
ningen, sträfvar att grundlägga ett rent energetiskt
uppfattningssätt. I enlighet med detta söker man
uppfatta naturen och dess processer som ett rätt
och slätt helt af i hvarandra omsättliga energier
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hypotetiska förutsätt
ningar, hvilka den mekanistiska grundåskådnin
gen rymmer, dess substantiella uppfattning af den
yttre verkligheten, antagandet af atomer m. m. *
Till själfva sin allmännaste innebörd är energi
begreppet lättänkt nog. Det finnes intet yttre
föremål från »det oändligt lilla», t. ex. en atom,
till »det oändligt stora», t. ex. ett kosmiskt världs
system, hvilket icke vare sig genom sin rörelse
eller genom sitt läge besitter en viss energi.
Hvad härmed förstås låter sig främst inses genom
med

bortseende

PSYKISK ENERGI.

från

de

energibegreppets egenskap att utgöra ett kausalbegrepp, d. v. s. ett sådant, som hänför sig till
förändringarna i världen och deras orsakssam
Hvarhelst en dylik förändring försig
manhang.
går, är den uttryck för en viss mängd energi,
och energi är i själfva verket närmast ingenting
annat än denna naturföremålens egenskap att
åstadkomma eller kunna åstadkomma förändringar
hos andra föremål i deras tillstånd af rörelse eller
hvila. För den omedelbara uppfattningen fram
träder det något af * förmåga» och »kapacitet»
i denna egenskap, liksom den åstadkomna för* Jfr Ostwalds uppsats

från filosofisk

L.

des wissen-

Leipzig 1895. Prof. S. Arrhenius
för ej länge sedan å Stockholms högskola

Wiedemanns
Boltzmann

och belyst denna nya riktnjng, hvilken äfven

(kunskapsteoretisk)
Annalen,
upptagit

svar ibid., Bd 58,

s.

synpunkt är af största intresse.

N. F., Bd 57,
Ostwalds

154 o.

s.

63

o.

f.,

närmare framställt

I

fjberwindung

Materialismus»,

har genom föredrag

f.

schaftlichen

»Die

uppsats till kritik.

har prof.
Ostwalds
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ändringen ter sig såsom ett »arbete», hvilket ut
I enlighet härmed plägar ock energi helt
rättats.
enkelt betecknas som arbetsförmåga och arbets
Vissa kroppar äga en dylik förmåga
kapacitet.
Deras energi kallas rörelse
genom sin rörelse.
energi. Men världen är icke från alla synpunk
ter en rörelseprocess. Det finnes äfven en viss
stabilitet hos densamma, framträdande i det för
att vissa system af kroppar innehålla
sina komponenter i inbördes oförändrade lägen.
Möblerna i ett rum t. ex. bruka ju icke vara så
rörliga af sig, att de icke i regeln bilda ett dylikt
jämviktsfullt system. Men äfven då en kropp
befinner sig i hvila, äger den energi, s. k. läge
hållandet,

Kroppen

ingår då, som antydt, såsom
del i ett visst jämvigtssammanhang, där världens
eviga trängtan att låta sitt innehåll — hvilket
just utgöres af kroppar — te sig i ständigt skif
tande konfigurationer liksom råkar i en mer eller
mindre långvarig strid med sig själf. Förr eller
energi.

dock sammanhanget och systemet
splittras. Just denna omständighet gör lägeener
gien till en makt i världen. Då jämviktssamman
hanget upphäfves, inträder rörelse, och läge
energi är ingenting annat än denna till rörelse
senare

häfves

disponibla bestämdhet hos en kropp, hvilken den
äger därigenom, att den alltjämt, äfven då den
befinner sig i hvila, står i samband med all värl
dens öfriga rörelseorsaker, på grund hvaraf möj
lighet alltid finnes att försättas i rörelse. Under
sådana omständigheter är universum bestämbart
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som ett allomfattande

energisystem, innehållande
dels rörelse-, dels lägeenergi.
Man kan härvid
naturligtvis uppfatta energien i mer eller mindre
allmän form. Här binda vi den emellertid, me
kaniskt, vid föreställningen kropp, så att rörelse
energi helt enkelt blir liktydig med en kropp i
rörelse, tänkt med hänsyn till sin egenskap att
åstadkomma en viss förändring — hvilken inom
naturområdet alltid utgöres af en viss rörelse — ,
och lägeenergi egenskapen hos en kropp i hvila
att kunna försättas i rörelse och då utföra ett
visst arbete.
Lägeenergien är i enlighet härmed
uppfattlig som ett magasineradt förråd, hvarmed
världen sitter inne, färdigt till förbrukning.

Det är uppenbart, att detta energibegrepp
bland annat har den betydelsen, att det bringar
det såväl statiska som dynamiska sammanhanget
i världen in under en innehållsdiger kategori.

Kan man nu tala inte blott om fysisk, utan ock om
psykisk energi ? Den allmänna uppfattningen sva
rar härå afgjordt ja ; man tänke endast på uttryck

i

fl.

sådana som »viljans energi», »en energisk per
son» m.
dylika. Och man sätter härvid tyd
samband med någon
ligen energiföreställningen
viss effekt, som antages hafva förverkligats eller

i

i

kunna förverkligas af den energiska viljan, resp.
personen. Mot detta uppfattningssätt kan ingen
ting anmärkas för så vidt man icke vill angripa
den obestämdhet, hvaraf det allmänna föreställ
denna punkt, liksom
ningssättet
regeln, lider.
Är det emellertid äfven vetenskapligt berättigadt
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en fullt exakt

kan bindas vid uttrycket är väl obestrid
ligt. Det har redan förut antydts, att energi
begreppet kan fattas mer eller mindre abstrakt.
tanke

Om man nu med energi icke förstår något annat
än egenskapen att förverkliga resultat af en eller

annan beskaffenhet eller åstadkomma effekter —
»Wirkungsfähigkeit» — är det uppenbart, att det
är fullt befogadt

Ty

att tala äfven om psykisk energi.

att Psyke har någon dylik förmåga, eller är
af en viss effektivitet, kan ej nekas.
Åsynen af
ett föremål kan t. ex. väcka ett ytterligt starkt

begär; den känslobetonade varseblifning, hvilken
härvid verkar som orsak, är för såvidt en psykisk
faktor af en viss energi. Men tjänar det egent
ligen till något att i dylika fall uppfatta orsaken
såsom en viss energi? Är det inte nog, att or
saken rätt och slätt är — orsak? Är det något
annat än en blott ny benämning för ett visst
orsakssammanhang, som vinnes, om man inför
energibegreppet på det psykologiska området?
Att energi är ett kausalitetsbegrepp är redan
angifvet. Men det är dock något mera än ren
kausalitet, som innehålles i energibegreppet. Det
har bland annat en kvantitativ bibestämmelse.
Denna determinerar närmare kausalitetsbegreppet
genom att till detsamma foga tanken om en viss
mängd utfördt arbete.
Energi innebär en viss
med hänsyn till sin storlek mer eller mindre
exakt bestämbar »Leistungsfähigkeit».
Att nu
söka få själslifvet

understäldt något slags kvan
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titativ

uppskattning, är uppenbarligen en icke
betydelselös uppgift, då mycket ju beror på bland
annat den intensitet, hvarmed själen lefver sitt
lif. Företer detta lif någon tillväxt med hänsyn
till intensitet och extensitet, representerar det en
konstant storhet eller har det måhända tendens
att gå vägen utför på gradskalan ? Dessa frågor,
och för öfrigt flere andra, kan man lämpligen
försöka utreda med användning af energibegreppet,
då detta förmår bringa dem till enhetligt sam
manhang. Men äfven en annan omständighet be
rättigar till energibegreppets användning inom
det psykologiska området. Öfverflyttas det hit,
gifver det nämligen uppslag till en jämförande
och den psykiska
behandling af den fysiska
energien, hvilken, om den konsekvent genomföres,
är ägnad att på ett ganska bjärt sätt belysa
För en dylik jäm
själslifvets säregna natur.
förelse må här några synpunkter framhållas, hvarvi

skola

beröra

antydda frågan om
den psykiska energiens påstådda tillväxt.
Den första olikheten mellan fysisk och psy
kisk energi är, att dessa former tillhöra artskilda
Den fysiska energien är en
verklighetsområden.
efter

den

yttre verklighetens tillhörighet, en massyste
mens, massornas,
molekylernas och atomernas
egenskap. Men hvad är väl egentligen den psy
kiska energien? Den inre verkligheten har ju
inga dylika extensiva massor att framvisa. Den
är till på ett helt annat sätt, under formen af
ett i sig okroppsligt skeende, huru man nu när
den
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må föreställa sig detta.
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Men afgjordt är,

att skall psykisk energi något betyda, måste den
uppfattas såsom en egenskap hos själslifvet i det
hela eller någon speciel funktion af detta, egen
skapen att orsaka och förverkliga ett resultat af

kvantitativ bestämdhet. Nu kan omöj
ligen något annat vara orsak än en viss för
ändring, och äfven den förverkligade effekten är
Men alla
från någon synpunkt en förändring.
förändringar på det psykiska området uppfattar
psykologien medels begreppet funktion. En psy
kisk funktion är i sin ordning ingenting annat än
Det är
en viss själslifvets
verksamhetsyttring.
en

viss

anledning antaga, att det finnes både medvetna
och omedvetna psykiska funktioner.
När helst
nu en dylik funktion uppfattas som orsak till ett
visst psykiskt resultat och man därtill tänker sig
ett visst storhetsförhållande mellan orsaken och
verkan,

funktionen

ett visst

energivärde.
En vilja, tänkt såsom grund till en viss verk
samhet, är alltså »energisk» i samma grad denna
äger

verksamhet

kiska

är intensiv och extensiv.

området

är

mindre konstanta

det

således

föremål,

inga

På det psy
mer

eller

hvilka äga energi, utan

rent andliga funktioner i deras inbördes, vare sig
simultana eller successiva, sammanhang.
Hela det
konkreta själslifvet är ingenting annat än en

dylik de psykiska funktionernas växelbestämdhet
och

dynamism, där bland annat föreställningar,
känslor och viljeyttringar uppdyka i ett visst

ögonblick för att lefva aktualitetens lif med mer
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eller mindre brådskande fart och sedan för evigt
försvinna. Den fysiska energien är således be
stämbar som extensiv massenergi; den psykiska
kan i motsats härtill lämpligen angifvas som in
tensiv funktionsenergi.
Såsom en andra olikhet må den angifvas, att
den fysiska energien representerar en kontinuerlig

psykiska utmärker sig
Det finnes ingen fysisk
för en viss diskontinuitet.
under

storhet,

det

den

energi, som icke på ett strängt sammanhängande
sätt öfvergår och härvid liksom fortsätter sig i
Ett gifvet energikvantum kan
andra former.
aldrig rent af förintas, utan utgöres det af rörelse
energi, öfvergår det antingen i annan rörelse
energi eller i lägeenergi, och utgöres det af läge
I
energi kan denna omsätta sig i rörelseenergi.
hvilket fall som helst framstår härvid energien
såsom

en kontinuerligt sammanhängande serie af

transformationer.
På annat sätt förhåller det sig
inom själslifvet.
Här härskar en ordning, hvilken
icke medför någon undantagslös kontinuitet. Väl
synes det nödvändigt att antaga, att alla psykiska
funktioner äga det sammanhang, som betingas af
deras egenskap att tillhöra det i sig abstrakta,
öfverindividuella jaget. Men funktionerna öfvergå
icke i hvarandra på sådant sätt, att en funktion
alltid skulle kunna sägas fortsätta sig i en annan.
En kropp kan aldrig förändras utan att på ett
eller annat sätt fortbestå i någon ny ordning. En
psykisk funktion däremot kan upphöra att vara
en sådan

utan att fortsätta sig i andra funktioner.

Olikheten mellan fysisk och psykisk energi.

II

väl hvarje funktion af en
annan — att tänka sig jaget utan all funktionel
Visserligen efterföljes

bestämdhet möter nämligen svårigheter — , men
detta efterföljande innebär icke alltid kontinuitet,

ett blott tidssammanhang.
Jagets
hela varseblifningslif t. ex. utmärker sig från en
synpunkt för en dylik sammanhangslöshet, i det
utan stundom

en varseblifning icke kontinuerligt öfvergår

rätt och slätt åtföljes af en ny så

utan

annan,

i en

dan. Nu kan visserligen en varseblifning äga en
viss energi, men då, som anfördt, icke alla psy
kiska funktioner kunna anses »omsätta» sig i

blir den psykiska energien af en
hvilken tillåter, att sådan energi
diskontinuitet,
kan rent af försvinna.
Så kan t. ex. ett föremål
mycket väl visa sig ena minuten och väcka en
bestämd föreställning af en viss energi, för att
andra efterträdas af ett annat, hvilken nu tager
i anspråk.
hela uppmärksamheten
Vid dylika
tillfällen är ingen egentlig kontinuitet till finnan
des.
Psykisk energi uppkommer och försvinner
härvid utan att bilda ett strängt inbördes realEtt psykiskt datum kan bilda en
sammanhang.
så att säga intermediär funktion utan egentligt
sammanhang med det konkreta själslifvets prius
och post. En dylik diskontinuitet är däremot
omöjlig på den fysiska energiens område.
I samband härmed står den olikhet mellan
den fysiska och den psykiska energien, hvilken
andra

sådana,

betingas
kvantum

däraf,
är

att den fysiska energiens totala
konstant, den psykiskas däremot

12
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Då ingen fysisk energi, enligt experi
variabelt.
mentella intyg och tankebevis, vare sig skapas
eller förintas, utan endast omsattes i ekvivalenta
mängder, måste energimängden i världen antagas
vara oföränderlig.
Den psykiska energien va
rierar däremot in indefinitum.
Tänker man sig
all dylik energi samlad till ett enda inbegrepp,
företer detta följaktligen en sannskyldig ebb- och
flodväxling.

Ny

energi strömmar in i den and
liga världen, och den gifna energien sjunker un
dan, en rytmisk svängning försiggående mellan
vissa obestämbara ytterligheter. Det är naturligt
vis tillgången, resp. bristen på individuell energi,
som bestämmer detta fenomen. Och tillgång på
energi finnes i samma mån, det individuella jaget
står högt på kvantitetsskalan, däremot tryter det
på energi i samma grad, det individuella lifvets
nivå sänker sig mer eller mindre obarmhärtigt
lågt.. Hvad det är, som ytterst betingar denna
växling, må här lämnas osagdt. Men ett faktum
är, att den psykiska energien är till i skiftande
grader, och att denna dess egenskap ställer den
i motsats till den yttre världens energi, hvars
kvantum,

enligt

gängse naturvetenskapliga
uppfattningen, utgör ett konstant mått.
Ytterligare olikheter mellan de fysiska och
de psykiska energiprocesserna äro, att de förra,
den

åtminstone i vissa fall, äro omvändbara — arbete
kan t. ex. öfverföras i värme och detta åter
föras i arbete — under det de senare endast gå
i en riktning, samt att ekvivalens alltid består
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mellan leden i det fysiska skeendet, ett förhållande,
hvilket icke har någon sträng motsvarighet inom
själslifvets område. När emellertid psykiska funk
tioner kunna anses stå i det samband, att de
betinga hvarandra som grund och följd, måste
ekvivalens anses förefinnas äfven här. Ty denna
konsekvens framgår af själfva förhållandet mellan
Grunden är en art kapacitets
grund och följd.
faktor, hvilken förmår just det, som framträder

Och antagandet, att denna senare
följden.
skulle kunna innehålla något mera än precis det,
hvilket grunden möjliggör, är en logiskt ohållbar
i

fantasi.

När alltså

mansmälta»

med

ex. vissa sensationer »sam
hvarandra och bilda en viss
t.

varseblifning, d. v. s. när dessa framkalla den
innebär, måste
en varseblifning
totalfunktion,
ekvivalens anses bestå mellan de grunder och
följder, hvilka ingå i och bestämma detta skeende.
Men — som

antydt — alla psykiska funktioner
förhålla sig icke till hvarandra såsom grund och
följd trots att de tillhöra ett och samma indi
viduella själslif.
I dylika fall består icke ekvi

valens, utan de olika funktionerna representera
större och mindre energivärden i jämförelse med
hvarandra.
Man kan t. ex. ej antaga, att vid
åskådandet af ett teaterstycke de successiva ögon
blickssituationerna äro psykiskt likvärdiga.
Som den sista olikheten mellan den fysiska
och

den psykiska energien må framhållas den
förras egenskap att vara af väsentlig betydelse
för själslifvet, under det den senare är alldeles

,
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betydelselös för den yttre verkligheten och dess
processer. Det område, där själslifvet synes kunna
ingripa i det yttre skeendet och utöfva inverkan
å detta, är organismernas värld.
Hos t. ex. den
mänskliga organismen antages jaget kunna åstad
komma en mängd rörelseyttringar.
Vilja vi an
vända den kunskap om kroppen, hvilken fysio
logien erbjuder, vid uppfattningen af förhållandet
mellan själ och kropp, måste vi ock antaga, att
sinnesorganen och hjärnan äro af alltigenom be
stämmande vikt för själslifvet.
De utgöra »conditio sine qua non» för detta lif. Däremot är
det omöjligt att inse, huru själslifvet skulle kunna
utöfva inflytande å den organiska kroppen. Denna
är i själfva verket en mekanism, som inom sig'
och i förhållande till den yttre värld, den tillhör,
regleras efter den materiella verklighetens egna
lagar. Att viljan, denna rent andliga funktion,
verkligen skulle äga sin påstådda makt att in
verka på nervsystemet och åstadkomma de s. k.
yttre viljehandlingarna, måste i alla händelser den
teori förneka, hvilken drager sig för att prokla
mera att orsakssammanhang mellan själ och kropp,
men i stället anser, att dessa båda realitetsformer
utgöra hvarandra åtföljande parallelbestämningar
hos verklighetens hela.*
* Jfr förf:s
teorien»,

1894.

uppsats

»Om

den

psykofysiska

parallel-

2,

Om

själslifvets energifaktorer.

ärmare röjer sig den psykiska energiens vä
sen, om man gör sig reda för de olika
hänseenden, i hvilka själslifvet kan anses vara al
eller äga en viss energi.

Är

energi
och slätt

rätt

enligt sin allmännaste betydelse
»förmåga af verkningar», är det

tydligt, att den psykiska energien ceteris paribus
variera med antalet psykiska funktioner.
Så äger t. ex. den, hvilkens medvetande är upp
taget af många föreställningar, eller som kan
uppfatta extensivi i denna bemärkelse, större and
lig energi än den, hvilkens medvetenhetsomfång
är så trångt, att endast några få föreställningar
befinna sig där.* Föreställningslifvet
utmärker
sig i förra fallet för en relativ rikedom och rör
lighet, ett förhållande, som utgör ett tecken på
andlig energi både därför att mångfald eo ipso
är mäktighet
och därför att föreställningarna
måste

* Man jämföre

om medvetandets omfång

zilge der physiologischen

Psychologie,

Wundt, Grund-

4ie Aufl., Bd

2, s. 286.

OM

PSYKISK

ENERGI.

hafva egenskapen att draga efter sig andra före
ställningar, att väcka känslor till lifs och däri
genom ock framkalla viljetendenser eller utbildade
Men där jagets innehåll är stadt
viljefunktioner.

dylik

tillväxt,

där befinner sig äfven den
Mycket beror på
andliga energien i stigning.
just denna rikedom och rörlighet. I och för sig
uttrycker den en högre psykisk vitalitet, under
det fattigdom och stagnation i föreställningslifvet
innebära, att medvetandet närmat sig gränsen
för det omedvetna. Där många föreställningar
där finnes det ock större utsikt
äro disponibla,
för den afsiktligt och metodiskt arbetande tanken
eller fantasien att nå fram till de resultat af en
eller annan beskaffenhet, hvilka tanke- eller fantasi
i

en

arbetet tillsträfva. Denna medvetandets fattigdom,
resp. rikedom på föreställningar utgör en faktor,
hvilken är af allra största inflytande vid grund
Såväl
läggningen af individualiteternas olikhet.
deprimerande som lifvande föreställningar kunna

ju visserligen

upptaga medvetandet, men med
mängden, den må draga fram genom ett mörkt
eller ett ljust temperament, följer i hvilket fall
som helst en viss själslifvets fyllighet, hvilken
förmår göra det inre lifvet till en egen makt, till
något själftillräckligt, och i bästa fall grundlägger
den »individualitetens fulltonighet och hvila i sig
själf»,* hvilka man ju gärna vill tänka sig som
en

egenskap hos den ideala människan.
*

Ellen Keys uttryck.
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Nu har

vidare hvarje särskild föreställning
i ett extensivt föreställningsinbegrepp
ett visst
I denna omständighet
rent intensivt energivärde.
röjer den psykiska energien en ny sida eller
s dimension».
De olika föreställningarna
äro
uppenbarligen i mer än ett hänseende intensivt
varierande.
Så uppfattas föremålen med ansenligt
olika grader af klarhet och tydlighet.
Ena gån
gen företer saken endast få och med svagt
medvetande uppfattade bestämningar, andra gån
gen kan den liksom öfverflöda af innehåll och
hvarje bestämning framstå distinkt och pronon
En sådan uppfattning nu, hvilken be
cerad.
härskar sitt föremål så, att detta inom sin egen
sfär är genomträngdt
af medvetandet samt i
kraft häraf liksom bragt till utblottning på sina
hemligheter, röjer den högre medvetenhetsenergi,
som plägar benämnas en klar uppfattning.
Den
klara uppfattningens logiska hufvuduttryck utÄfven tydlig
göres af definitionsbestämningarna.
heten, hvilken är en exponent för medvetandets
förmåga att uppfatta föremålen inbördes, i deras
åtskillnad och likhet i förhållande till hvarandra,
framträder i lägre och högre intensitetsgrader.
Tydlighetens logiska typ är evidensen eller det
nödvändiga sammanhanget. Klarhet och tydlig
het i uppfattningen
äro alltså uttryck för mot
svarande intensitet hos den psykiska energien.
Denna intensitet framträder ock i den skiftande
ögonblicksintensitet, hvilken tillkommer föreställ
ningarna allt efter det affektionsvärde, hvarmed

1
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de framträda på grund af sin olika känslobetoning.

Vissa föremål och föreställningar

»intressera>

ju

icke alls, under det andra äro förbundna med så
het och liflig känsla, att denna är nära nog omöj
lig att styra. Uppenbarligen är själens energi en
ögonblick, än vid de tillfällen, då
likgiltighetens
gråa och stillastående stämning
nedtrycker dess spänstighet. En sista intensitets
faktor hos den psykiska energien är den, hvilken
beror på den olika styrka, som tillkommer in
annan

i sådana

Det skapas t. ex. mera psykisk energi,
om jag afhör en orkester på lagom afstånd, än

trycken.

på så långt, att endast en och annan svag ton
uppfattas.
Ytterligare en energifaktor — utom de extensitets- och intensitetsfaktorer, som nu kort på
pekats — framträder i hvad man kan kalla jagets
realisationsmakt.
Denna är dels organiserande.
Den organi
serande energien yppar sig i t. ex. de utåtriktade
yttringarna af individens verksamhet — såväl
extensivt som intensivt, allt efter mängden af
syftemål, hvilka jaget vill hafva uppfyllda, och
den intensitet, hvarmed viljan vill dessa och sträfvar att förverkliga dem. Den, som griper in i
det motspänstiga materialet och mäktar forma
detta efter sin handlingskraftiga vilja, är då uppen
barligen af en annan energigrad, än den, hvilken
låter förhållandena få öfvermakten och därigenom

själf blir material för dessas verksamhet.
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Denna organiserande energi kan ock anses
bära människan i hennes rent inre lif, t. ex. vid
hennes tankeverksamhet.
Jag tänker härvid när
mast på den olika mäktighet och lätthet, hvarmed intelligensen förmår att analytiskt uppdela
och genomtränga de mötande föremålen i deras
Denna förmåga kan uppfattas som
bestämningar.
ett specialfall af hvad vissa psykologer kalla
Dess syfte är
jagets apperceptionsverksamhet.
att möjligast fullständigt genomtränga och kunDenna liksom
skapligt behärska verkligheten.
penetrerande psykiska energi användes i öfversyfte, då dess uppgift,
vägande rekonstruktivt
som antydt, är att möjliggöra den egendomliga
re-realisation af verkligheten, hvari kunskapen be
står.
Det material, hvari denna konst arbetar,
utgöres af mer eller mindre abstrakta föreställ
ningar. I samma mån jaget förmår framskaffa
många och distinkta föreställningar om kunskaps
föremålen, i samma mån förfogar det då öfver
intellektuel energi. Att denna är en organise
rande energi är uppenbart däraf, att all högre
kunskapsverksamhet sträfvar efter systematisk an
ordning.
Den organiserande energien har såväl en
intensiv som en extensiv bestämdhet. En rent
extensiv sida hos den psykiska energien framter
däremot själslifvet med hänsyn till den uthållig
Det är
het, det kan prestera i någon riktning.
tidsextensitet i motsats till den förut berörda
mångfaldsextensiteten.
Uthålligheten är närmast

20
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Den egent
viljeenergi — hvarom mera nedan.
liga viljans energi är för öfrigt betingad af båda
de nu nämnda faktorerna: den analyserande tanke
Den ideala viljan
energien och uthålligheten.
måste man nämligen tänka sig vara liksom omsväfvad af ett rikt föreställningsinnehåll, hvaraf
den dock med förkärlek uttagit vissa föreställ
ningar såsom de egentliga riktningspunkterna,
liksom den med omutlig uthållighet är fästad vid
just dessa högsta föremål.
Det har angifvits, att det är ett tecken på
psykisk energi att kunna ingripa formande, om
danande, organiserande i ett gifvet material. Äfven den energi, hvilken må betecknas som pro
duktiv och utgör en ny sida af jagets realisationsmakt, har sitt organiserande moment. Men den
skiljer sig från alla föregående former därigenom,
att den sträfvar att frigöra sig från det gifna
föreställningsinnehållets faktiska anordning och i
stället genom egen konstruktion skapa en ny före
ställningsvärld.
Anledningarna till denna sträfvan
att komma utofver det gifna kunna vara af såväl
teoretisk, som praktisk och estetisk innebörd.
Klart är, att denna konstruktionsverksamhet kräfver

sin ansenliga energi, hvilket dock icke hindrar,

att den kan försiggå lätt och ledigt, såsom för
hållandet väl ofta är hos geniet. De hithörande
föreställningarna — , geniföreställningarna, om vi
så få benämna dem — komma då liksom osökt,
helt
den

enkelt infinnande sig, liknande blixtar från
klara himlen. I regeln måste dock jagets

OM

SJÄLSLIFVETS ENERGIFAKTORER.

21

produktiva makt gå lika sökande, afsiktligt och
systematiskt till väga, som då det blott gäller
att organisera ett gifvet disponibelt material. Huru
kan emellertid den produktiva energien verkligen
lyckas att omsätta sig i dylika det gifna före
liksom supplerande nybild
ställningsinbegreppet
ningar? De vanliga associations- och tankelagarna
Ty
synas näppeligen räcka till att förklara detta.
enligt de förra framskaffas endast ett reproduk
tionsmaterial, och tänkandet kan börja sin kritik
först då föreställningarna
redan stå där, fram
brutna i medvetandet. Själfva den nya produk
tionsföreställningens genesis innebär däremot nå
Dock måste det
got af spontan själfbildning.
naturligtvis antagas, att den har sin tillräckliga
psykiska grund. Denna måste utgöras af några
föreställningar eller föreställningselement, hvilka
genom sin växelverkan framkalla den mer eller
mindre komplexa psykiska funktion, hvars inne
håll utgöres af just den frambrytande konstruk
tionsföreställningen. Denna uppstår då icke som
ett blott additions- eller subtraktionsresultat af
en art psykisk aritmetik med vissa disponibla
föreställningar

ur

som underlag.

dessa föreställningar,

utan

Den uppstår icke
med anledning af

eller

genom desamma, och de bildas icke så
mycket af jaget som icke mera åt jaget. De
äro en art »fritt stigande föreställningar». Deras
verkliga genesis är dock en ganska djup gåta.

Det enda man egentligen kan konstatera är, att
de afsätta sig som resultat af ett visst gifvet före
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ställningsinbegrepps inre komplikation och växel
verkningar. Men den psykofysiska mekanismen ar
betar härvid tvifvelsutan under inflytande af en
Denna är i sin ordning ett
säregen disponering.

uttryck för en ny energiform, jagets potentiella
Konstruktionsföreställnin
energi.
(Se nedan.)
garna äro under sådana förhållanden mer än andra
föreställningar ett uttryck för jagets totala energi.
Själslifvet företer således flera olika sidor,
hvarifrån det är energetiskt bestämbart. Men vare
sig det är extensiteten eller intensiteten eller den
danande makten i jagets verksamhet, hvilken ut

gör den egentliga energifaktorn, är den psykiska
bestämning, hvilken i den inre, lik
som i den yttre, världen ideligen gifver upphof
till förändring och nya konstellationer.
energien

en

Den psykiska energien företer:
{Resumé.
A) extensitet: a) mångfaldsextensitet, b) tidsextensitet, B) intensitet: a) grad af klarhet och tydlig

affektionsvärde, c) styrka, i t. ex. viljan;
den innebär: C) en större eller mindre realisationsmaki: a) organiserande: i) i det yttre, 2) i
det inre, b) producerande.)
het,

b)

3.

Om

tillväxt

af andlig energi och den af

Wundt uppställda lagen för denna tillväxt.
M

J

r nu denna förändring, sådan, att en verklig

A tillväxt af energi — jfr

s. 8

— kan anses
En psykolog

försiggå på själslifvets område?
som Wundt har med all makt häfdat en dylik
utveckling och i samband härmed uppställt en
särskild lag: *das Ges etz des Wachsthums geistiger Energiet *. Man har tvifvelsutan rättighet
att — i alla händelser inom vissa gränser — anse
denna såsom uttrycket för ett faktum. Såväl den
mänskliga individen som mänskligheten i sin helhet
Hvilkan anses lämna bevis för dess giltighet.
ken individ förfogar icke enligt regeln öfver mera
andlig energi, då han är t. ex. trettio år än då
han är tre? Och skulle icke mänskligheten sitta
inne med en större andlig makt den dag, som i
gjorde för tio tusen år sedan?
Dock är det särskildt i fråga om mänskligheten.
fattad som ett helt, eller i fråga om en mera

dag

är,

*

Se

än

den

hans Logik,

2:e Aufl., Bd 2: Abth. 2,

s.

276.

OM PSYKISK ENERGI.

24

helhet,

begränsad

att få

svårighet

med

stånd.

exempelvis ett folk,

Orimligt

en

förenadt

exakt jämförelse

till

att påstå, att energitill
växtens kurva företer bilden af en oafbruten stig
ning. Individens vitalitet är än högre, än lägre.
Antagligen har icke heller mänskligheten i sin
helhet varit stadd i kontinuerlig energitillväxt.

Och beträffande

vore

de

olika folkhelheterna,

så är

det ju ett faktum, att dessa icke allenast hafva
sina återgångsperioder,
utan ock att historien
folk, som invigts åt under
gången och gått sin död till möte. Att utreda
åtskilliga hithörande svårlösta spörsmål är emel

känner

mer än

ett

lertid historiens sak.
rörande

Visst

mänskligheten

att skall man
som ett helt kunna tala
synes,

om

en energitillväxt, så är det nödigt att fatta

den

just såsom

ett

helt, d. v. s. som en enda,

sammanhängande och växande
organism, i hvilken folken och individerna, lika
väl de afdöda som de för ögonblicket lefvande,
genom

tiderna

Företer denna jätte
organism en otvifvelaktig energitillväxt? Här
synes svaret icke kunna blifva mer än ett: ja.
utgöra integrerande lemmar.

Dock är det icke afgjordt,
rerna äro
sträfva

stadda

mot

allt

att alla energifakto

konkurrerande tillväxt eller
större tal. Så kunde ju t. ex.
i

vara mindre nu, än under
de mera animaliska tidehvarfven, likaledes kunde
varit större under de tider,
uthållighetsenergien
hvilka icke kände till den fixerade normal
affektionsintensiteten

arbetsdagen.

Afgjordt är väl däremot,

att den
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extensiva energi, som beror på mängden afupplefvelser med ty åtföljande antal föreställningar,
är stadd i ökning, och att mänskligheten i våra
dagar öfverträffar föregående tidsåldrar i intellektuel, organiserande samt produktiv energi kan
ock på goda grunder antagas*. Emellertid —
skulle mänsklighetens energitillväxt mer än indi
videns gå i det gränslösa?
En dag är indivi
dens kulminationsdag.
Vi måste antaga, att
äfven mänskligheten har en dylik, hvarefter re
gressen ohjälpligen vidtager. Men hvad innebär
under sådana förhållanden egentligen den an
förda lagen : das Gesetz des Wachsthums geistiger Energief

Först torde kunna framhållas,

att den
icke har någon sträng vare sig individuel eller
Hvarken individen eller
generel allmängiltighet.
släktet företer en oafbruten och ohejdad tillväxt.
Progressen både sambestår med och efterföljes
af regress.
Lagen kan för såvida anses uttrycka
endast en sida hos det psykiska skeendet i det
hela.
Den blir under sådana förhållanden en lag
för den andliga utvecklingen, hvilken från en syn
punkt kan sägas bestå i just tillväxt af andlig
a)

,

energi. I samma mån individen är i besittning
af psykisk energi står den då högt på den hit
hörande utvecklingsskalan.

Och hans energi kan, liksom
anses
*

framträda i två grundformer,
Jfr

Rosenberger

och Steinthal

—

de

fysiska,
visserligen ej
den

s.

7°

anf-

UPP"

satserna.
Psykisk

enerr/i.
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i rörelseenergi och lägeenergi,

men i aktuel och

Med aktuel psykisk energi har man
potentiel*.
då att förstå den omedelbart verksamma eller
effektiva energi, som förverkligar ett resultat af
en eller annan beskaffenhet — uppmärksamheten
ex. åstadkommer en förhöjd medvetenhet. Den
potentiela psykiska energien utgöres däremot af
denna i viss mening latenta energi, hvilken står
till jagets disposition för eventuel användning i
t.

kraft

af

förhållande.
Betraktar man
följande
själslifvet från empirisk synpunkt, framställer det
sig oupplösligt bundet vid en materiel organism.

Det är denna,

på ett eller annat sätt för
medlar jagets innehåll, man kan tillägga allt
jagets innehåll, då ingen förnimmelse torde fin
nas, som icke är antingen periferiskt eller centralt
som

betingad. Nu är organismens nervsystem — det
är nämligen detta, hvilket närmast betingar an

funktioner — icke en sådan
apparat, som ej röner någon inverkan af sin
verksamhet.
Det är fastmer i hög grad känsligt
för och bestämbart i enlighet med de funktioner,
det utfört. Detta förhållande kan helt enkelt ut

tydda psykofysiska

tryckas så, att nervsystemets funktioner disponera
det samma för en viss verksamhet, och ju oftare
samma funktioner utföras, ju starkare blifva de
grundlagda dispositionerna. Det är anledning an
taga, att alla funktioner,

som nervsystemet utför

lämna något »spår» efter sig.
* Jfr Wundt, Logik,

Men under sådana

a. st., s. 278.
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är det tydligt,

att hjärnan, nervsy
stemets själfva centralorgan, skall rymma en obestämbar mängd dylika »funktionella disposi
tioner»*.
Från psykisk synpunkt utgöra dessa
lika många möjligheter till motsvarande förnim
melser (känslor och viljeyttringar) af en eller annan
beskaffenhet. Och nu torde kunna inses, hvad

psykisk energi innebär. Den är just
inbegreppet af dessa psykiska dispositioner, som
jaget äger på grund af sitt sammanhang med en
potentiel

på ett eller annat sätt disponerad hjärna, dispo
sitioner, hvilka endast behöfva den rätta föranledningsorsaken för att utlösas och härvid framstå
såsom aktuella psykiska förlopp.
Exempel kan
hämtas från de tillfällen, då man skarpt öfvertänker en sak för att vinna ett visst resultat.
Uppmärksamheten på saken medför då vanligen
en mängd föreställningar.

Hvarifrån komma dessa?

framskaffas de genom hvad som
Uppenbarligen
i psykologien
plägar kallas föreställningsasso
ciation. Men denna är just det aktuella uttrycket
för jagets potentiella energi. Just de föreställ
ningsräckorna skulle icke löpa af stapeln, om icke
jaget vore disponeradt för dem, och det är disponeradt för just dessa, därför att någon hjärnprocess en gång försiggått, hvilken såsom
efterverkan kvarlämnat en viss disposition
mer eller mindre snarlik förnyelse.
Om man
vidare betänker, att hvarje individ utgör
* Wundts

uttryck.

sin

till
nu
det
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sista ledet i en utvecklingsprocess,
nast omfattar individens

lif

som icke alle

såsom en viss bestämd

utan äfven anknyter bakåt till de i
individ,
ändlös regress löpande processer, hvaraf individen,
fattad från fylogenetisk synpunkt, är medbetingad, blir det uppenbart, att den potentiella psy
kiska energien är en i exakta tal absolut ofixerbar storhet. Den återför emellertid individen till
i det hela, i hvilken den låter
världsordningen
honom intaga den blygsamma ställningen af ett
intermediärt led i en oändlig process.
Den ka
star ock något ljus öfver individualitetens gåta,
alldenstund

jagets individuella bestämdhet, dess
i grunden torde få anses vara just
»egenart»,
Det är då i kraft af
dess potentiella energi.
den, som vi alla reagera på olika sätt mot verk
ligheten. Och denna olikhet grundlägger just
individualiteternas mångfald.
b) Af det föregående är klart, att jagets ak
tuella och potentiella energi kan uppfattas som
en totalsumma, hvilken dock icke är konstant, i
alla händelser icke, om den uppfattas från ex

klusivt psykologisk synpunkt.
Huru blir emellertid förhållandet, om man
utvidgar synpunkten och ser den psykiska ener
gien såsom del i det hela, hvilket världen i sin
totalitet bildar? Härvid kunde man vänta, att
uppfattningen icke så litet skulle förändra sig,
då universum är det begrepp, under hvars in
tryck de individuella bestämningarna pläga att
liksom nivelleras. Nu förmedlas själslifvets och
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psykiska energiens sammanhang med uni
versum genom den organism, hvilken bildar det
inre lifvets materiella substrat. Hvilken empirisk
åsikt man må hysa rörande förhållandet mellan
organismen och själslifvet, blir det oundgängligt
antaga, att den psykiska energien är en variabel
funktion af den organiska.
Men då denna icke
är konstant, och själslifvet icke utgör ett inom
sig slutet och oberoende helt, utan just en orga
den

betingad subjektivitet, kan ej häller den
psykiska energien vara konstant. Den organiska
energien sammanhänger emellertid med den fy
siska energien i dess helhet, därigenom att den
Men
utgör en del af dennas totala kvantum.
härigenom kommer äfven den psykiska energien
att förete en sida, hvilken bringar den i förbin
delse med den materiella världsordningen och
dess energi.
Den fysiska energien utgör då å
andra sidan icke den totala energien, alldenstund
Den
psykisk energi koexisterar med densamma.
totala psykofysiska energien är däremot inbe
greppet af all tänkbar energi. Fattas nu denna
psykofysiska energi såsom ett enda helt, är den
alltså liksom fördelad på tvenne koexisterande
områden.
Men visserligen företer det innehåll,
hvilket befinner sig inom nämnda områden och
är inramadt af dessas yttersta begränsningslinier,
niskt

Här intresserar oss dock
ansenliga olikheter.
endast den skillnad, som består däri, att den to
tala fysiska energien är konstant, under det den
totala psykiska är variant. Huru kan detta vara

OM

30

PSYKISK

ENERGI.

Huru kan det psykiska hela, inbegrep
möjligt?
pet af allt hvad psykiskt är, vara växlande, trots
att det är ett helt? Måste icke det hela ytterst
antagas vara en enda oföränderlig storhet? Det
är dock onödigt att här bry sin hjärna med ut
redningen af dessa spörsmål, alldenstund det
psykiska icke konstituerar ett sådant helt, hvilket
kan tilläggas bestämningen afslutenhet. Det psy
kiska universum ligger nämligen öppet för infly
telser från den fysiska världen. Härvid behöfver
man icke antaga, att dessa inflytelser komma

till subjektiv

verklighet

genom att inlöpa på
kausalitetens ledningsbanor.
Hufvudsaken är, att
det psykiska beror af det fysiska, men detta be
roende kan, som antydt, förmedlas på annat sätt
än genom kausalitet i egentlig mening. Men då
det psykiska universum är en dylik beroende
realitet, ligger det ingenting orimligt i, att dess
energi är inkonstant.
Tvenne polariskt motsatta fall äro härvid
att taga i betraktande.
Den psykiska energien
kan nämligen växa mot ett visst maximum ; den
kan å andra sidan äfven degraderas till ett visst

Mellan dessa ytterpunkter

minimum.

löper den
Dess
andliga energien i oändliga gradationer.
öfre gräns kan dock ej utflyttas i det obestämdt
gränslösa, lika litet som dess undre kan utplånas
i det rena intets ingenting.
När det öfverhufvud
finnes något sådant till, som psykisk verklighet,
kan denna realitet icke rent af förintas, och an
tagandet,

å

andra sidan, att den psykiska ener

OM

TILLVÄXT

AF ANDLIG ENERGI.

3

I

gien skulle kunna växa i det gränslösa, förut
sätter det omöjliga förhållandet, att det kunde
finnas en gränslös mångfald af sätt, hvarpå det
psykiska lifvets materiella substrat skulle kunna
anordnas. Men världsförloppet är anordnadt på
ett entydigt sätt. Hvad, som kommer till indivi
dualiserad verklighet genom detta förlopp, utgör
icke resultatet af liksom ett indifferent val mellan
olika reella möjligheter, utan en rätt och slätt
produkt af förbefintliga faktorers samverkan. Och
att dessa faktorer skulle kunna åstadkomma in
dividualiserade specialbildningar i gränslös mång
fald är ej tänkbart, om de ej antagas själfva vara
gränslöst många. Men mångfaldsgränslöshet upp
löser helhetsbegreppet, hvilket är den oundgäng
liga yttersta förutsättningen för verklighetens be
Antingen är då verkligheten ytterst
griplighet.
ett i något afseende afslutadt helt eller ock ett
absolut mysterium — från genetisk synpunkt.

Under förutsättning, att den psykiska ener
gien icke är gränslöst förmerbar och att det psy
kiska ej heller kan rent af förintas, ställer sig nu
uppgiften att något närmare inse grunden till,
att den nämnda energien dock är variabel.
Energiens tillväxt hänvisar på själslifvets
egenskap att icke utgöra ett inom sig slutet
helt, utan en af det materiella substratet betin
gad realitet. I samma mån detta substrat är
anordnadt på ett visst den psykiska energien
gynnande sätt, suger själslifvet näring ur sitt
substrat, hvilket ytterst utgöres af organismen
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i det hela.
När däremot
plus världsordningen
systemet af betingelser för själslifvets aktualitet
upplöses, degraderas ock det andliga lifvets makt.
Att den psykiska energien kan tillväxa är under
sådana omständigheter endast ett uttryck för or
ganismens egenskap att utdanas på ett visst sätt,
hvilket är conditio sine qua non för en mot
svarande själslifvets energi. Problemet om denna
energis tillväxt blir då ytterst ett biologiskt pro

Men visserligen äger det äfven en psyko
logisk sida. Och härvid är att betona, att till
växten af psykisk energi icke innebär en ren
nyskapning af psykisk realitet. Psyke födes icke
ur det rena naturförloppets sköte, hon endast
väckes till aktuelt lif genom de naturförutsätt
ningar, hvilkas koncentrade uttryck är organis
men.
Och det antydda för-aktuella själslifvet är
det rena, öfverindividuella jag, hvilket är det i
sig abstrakta subjektet för all psykisk energi.
Den psykiska energiens tillväxt sammanfaller då
med detta jags bestämdhet af de funktioner,
blem.

hvilka sammanfalla
funktionsdispositioner,
med dess konkreta lif.
Men huru kan psykisk energi försvinna?
Måste den tankegång, som afser den psykiska
resp.

energiens tillväxt, taga hänsyn till själslifvets
fysiska och organiska beroende, har reflektionen
på den psykiska energiens försvinnande att fästa
sig vid det psykologiska faktum, att liksom jaget
i och för sig icke äger förmåga att skapa sig
ett innehåll, så äger det ej heller makt att be
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vara sina funktioner.

Den fysiska energien anses
som bekant hafva en tendens att »försämras» — att
öfvergå i ett arbetsodugligt tillstånd af likformigt

fördelad värme*.
Äfven jagets funktionsenergi
har en tendens att i samma mån, de organiska
förutsättningar icke finnas, hvilka liksom upp
bära densamma, uppgå i det rena jagets i sig
Den funktionella be
odifferentierade kontinuum.
stämdheten hos jaget är en transsubjektivt bero
ende egenskap, hvilken alltså icke tillhör jagets
mening, än att detta
till möjligheten alltjämt är ett funktionelt jag.
Att psykisk energi försvinner är då endast en
följd af bristande konstans hos de organiska för
Då dessa på ett eller annat sätt
utsättningarna.
upphäfvas, tenderar den funktionella bestämdheten
hos jaget att öfvergå i dettas rena, odifferentie
rade subjektivitet. Öfvergången innebär dock icke
ren förintelse utan ett slags utbyte af en form af
psykisk tillvaro mot en annan. Denna »förvand
lingens lag» är i öfverensstämmelse med själslifvets
tendens att, öfverlämnadt åt sig själft, degraderas
och återgå från differentiation och funktionel be
stämdhet till ren kontinuitet och passivitet.
c) Uppfattadt från den psykofysiska ener
gins synpunkt företer alltså universum bilden af
rent

egna

väsen

i

annan

ett helt, hvilket äger såväl en konstant som en
variabel bestämdhet. Från en synpunkt är dock
detta psykofysiskt bestämda universum ett enda
*
Hauptsatz

Se härom

t. ex.

Clausius'

der mechanischen

uppsats Uber den

Wärmetheorie,

s.

15

o. f.

zweiten
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konstant föremål. Det är inför den på samma
gång abstrakta och allomfattande vy, som öfverskådar den yttre och inre verkligheten i dess
Allt, som
entydigt bestämda realisationsordning.
är och sker, kan icke vara och försiggå på mer
än ett sätt.
Allt varande och skeende har ock
sin tillräckliga grund.
Tankes nu verkligheten
såsom en sig realiserande ordning, är denna predeterminerad i systemet af sina förutsättningar.
Världen i sin psykofysiska totalitet är då liksom
anlagd på att vara till på ett bestämdt sätt i
hvarje ögonblick af sin existens. Den yttre kon
figurationen och det andliga tillståndet i det ögon
blicket.
Men är så förhållandet, äger det psyko
fysiska universum i denna sin entydighet en
oföränderlighet, hvilken löper som en konstant
grundform genom hela världsförloppet och upp
bär dettas skiftande specialformer. Från denna
synpunkt blir äfven det inkonstanta konstant.
Det blir detta därigenom, att det icke afviker
från världsordningens egenskap att i hvarje ögon
blick vara, hvad den måste vara. Denna ord
ning är för såvidt bestämbar som en i tidens
form inkarnerad identitet. —
I det föregående har häfdats, att energibe
greppet äger åtminstone någon användning och
något berättigande äfven inom det psykiska om
rådet, att den psykiska energien dock väsentli
gen skiljer sig från den fysiska, att slutligen
upp
särskildt den olikhet, hvilken förhindrar
ställandet af en sats om den psykiska

energiens
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konstans,

har sin grund i själslifvets egenskaper
att å ena sidan icke utgöra ett inom sig slutet
helt och å andra vara så beskaffadt, att det i
och för sig utgör en odifferentierad eller öfver
funktionel bestämdhet höjd subjektivitet.
Pro
blemet om den andliga energiens verkliga tillväxt
och lagen för dennas antagligen periodiskt be
stämda utveckling, har däremot endast flyktigt
kunnat beröras. Men tre hufvudfrågor synas här
vid företrädesvis kräfva svar: i hvilka hänseenden
kan ett visst organiskt grupphelt, t. ex. mänsk
ligheten, anses representera en progressiv energi
serie; i hvilka hänseenden företer individen en
dylik tillväxt; huru förhålla sig, slutligen, olika
tiders individer till hvarandra med hänsyn till
energi. Möjligt vore ju, att ett visst kollektivt
helt (ett folk, mänskligheten) just såsom ett helt
kunde sitta inne med mera andlig energi under
en senare period än under en föregående, utan
att därför individerna under ett senare tidehvarf
vore mera energiska än under ett förutgående.
Hvad som nu är en summationsprodukt, utskif
tad på många hjärnor, kunde då vara samladt
Det helas energiutveckling stode i så
på färre.
fall i omvändt förhållande till individens.
Att
utreda dessa frågor tillkommer historien och
i förening.
Och utvidgas betrak
psykologien
telsen, och frågan blir, om icke äfven den dag
kommer, från hvilken mänskligheten — liksom
individen — går en ohjälplig upplösning till mö
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åtföljande successiv
energiförlust,
en period alltså under hvilken själfva det heliga
Ilion faller, få historien och psykologien ingå
en ytterligare förening — med naturvetenskapen
och filosofien.
te

med

4.

Om den

villkor.

psykiska energiens yttre och inre
Förnimmandets,

känslans och

viljans energi,
uru

än

den

tills vidare ouppdagade lag är

att formulera, hvilken bestämmer den psy
kiska energiens tillväxt och aftagande, är det
visst, att ibland och tidtals en energitillväxt för
siggår, hvilket bevisas däraf, att individen vid
ett tillfälle råder öfver mera andlig energi än vid
Den frågan inställer sig nu osökt,
ett annat.
huru individens inre är beskaffadt, när han känner
sig vara i ett tillstånd af relativt höggradig and
lig energi. Att denna energikänsla icke skulle
vara något tillförlitligt uttryck för, att jaget verk
ligen är relativt energiskt i det motsvarande ögon
blicket, synes vara ett onödigt skeptiskt befa
Ty dels är hvarje känsla en funktion
rande.
af motsvarande förnimmelser eller föreställnings
massor, hvilka representera ett visst energital, och
dels är känslan själf en energifaktor, hvilken kan
åstadkomma verkningar i allehanda riktningar.

£

Det vore ock underligt, om icke analysen skulle
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kunna framdraga åtskilliga bestämningar, som till
komma och utmärka det tillstånd, hvilket sam
manfaller med den psykiska energiens aktualitet
hos individen, och angifva några af de villkor,
som betinga detta tillstånd.
Att en dylik upp
gift dock blir af mycket komplicerad natur, om
den skall eftersträfva fullständighet, är lätt att
Den moderna psykologien vill nämligen
inse.
gärna göra hvarje psykisk företeelse till föremål
för en dubbel betraktelse : en inre och rent psyko
logisk samt en yttre eller fysiologisk eller, med
ett ord, en psykofysisk undersökning. Men under
ett sådant förhållande har man att indraga och
använda både psykologiska och fysiologiska syn
punkter. Härtill kommer, att den psykiska ener
gien ter sig i många former. Lättast märkbar är
den energi, hvars effektivitet framträder i direkt
utlösta och Verkställda funktioner, t. ex. då ett
gifvet motiv framkallar en viss viljefunktion, som
i sin ordning leder till någon inre eller yttre
Men äfven i sådana fall, där stridiga
handling.
tendenser göra sig gällande och liksom hämma
hvarandra, exempelvis då individen befinner sig i
ett tillstånd af ännu icke träffadt val mellan olika
möjligheter, kan naturligtvis psykisk energi före
finnas i lika stor mängd, som då den disponibla
energien omedelbart yttrar sig i effekt på effekt.
villkoren för
Angående de organiskt-fysiska
andlig energi tillhör dock utredningen häraf mera
Tre
fysiologien och hälsoläran än psykologien.
faktorer äro här att företrädesvis beakta. Först
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själfva beskafifen heten af det nervsystem och den
hjärna, som bilda den andliga individualitetens
närmaste organiska substrat. »Det är den finare
byggnaden af hjärnbarken, antalet och framför
allt beskaffenheten af dess nervceller och deras
inbördes förbindelser, hvilka härvid utgöra den
väsentligaste faktorn».* Vidare blodtillförseln till
»I blodet föras till kroppens alla delar
hjärnan.
de ämnen, de behöfva för sin tillväxt, sitt under
håll och för den i dem försiggående förbrännin
gen. Dessutom bortför blodet från kroppens alla
delar hufvudmassan af de vid lifsprocessen upp
kommande sönderdelningsprodukterna, hvilka på
dem skulle utöfva en skadlig inverkan samt be
frias i sin tur från dessa under sitt lopp genom
vissa af kroppens delar.»** Slutligen är hvila
ett oundgängligt villkor för att hjärnan icke skall
förlora sin arbetsduglighet.
Sin mest välgörande
hvila får hjärnan under sömnen. *** — Angående
det psykiska hufvudvillkoret för andlig energi,
intresset, skola vi sysselsätta oss härmed i nästa
kapitel.
Uppmärksammas
själfva det psykiska till
stånd, hvilket närvaron af andlig energi grund
lägger, är det lämpligt förenkla betraktelsen ge* Se R. Tigerstedt,
s.

Hjärnan

såsom

organ för tanken, 1889,

174.

** R. Tigerstedt, Föreläsningar i hälsolära, 1895, s. 122.
*** R. Tigerstedt, ibid. s. 353 — 356. Jfr för öfrigt O.
Dornbluth, Själsarbetets hygien, öfvers. af G. Kjellberg, 1891,
samt Ohrwall, Om psykisk uttröttning,
1896, s. lo o. f.
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nom att fixera ett sådant fall, där energien röjer
Symptomet på ett
sig i ohämmad effektivitet.
dylikt energitillstånd utgöres af mängden och be
af de effekter eller det andliga ar
skaffenheten
Om man här
bete, som härunder förverkligas.
vid betänker, att hvarje aktuel psykisk funktion
å ena sidan kan uppfattas såsom en verksam
energifaktor och å andra — åtminstone från någon
synpunkt — som ett resultat af en viss psykisk
energi, är det tydligt, att den psykiska energien
i det hela i ett visst ögonblick varierar med mång
falden och beskaffenheten af de psykiska funk
tioner, hvilka bestämma jaget. Detta förhållande
är ock angifbart så, att den psykiska energien
kan vara antingen mera extensivt anordnad eller
uppträda som en mera intensiv storhet eller ock
framstå såsom en på samma gång extensivt och
Under i öfrigt lik
intensivt bestämd kvantitet.
nande förhållanden måste då det tillstånd anses
representera ett större mått af energi, där fleta
psykiska funktioner — t. ex. föreställningar —
besjäla individen; under i öfrigt lika förhållanden
måste vidare ett ansenligare kvantum energi anses

psykiska

funktionerna och
Det största
deras innehåll röja en högre grad.
energitalet nås dock tydligen när såväl extensiMan
teten, som intensiteten är af hög valör.
läse Taines framställning af Napoleon I. Det
förefinnas,

där

de

kan väl icke vara något tvifvel underkastadt, att
detta napoleonska själslif var af en energi, afgjordt
mäktigare än genomsnittsmänniskans med hennes
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1

intensivt begränsade andliga

resurser.

Till

själfva sin grundtyp är dock öfvermänniskans och genomsnittsmänniskans
själslif
säkerligen lika. Den psykiska energiens grund
former äro med andra ord kvalitativt lika, men
i
dessa former kan
energien framträda indi
vidualiserad i oändliga variationer med hänsyn
till extensitet och grad. Likväl är detta ej att
förstå så, att icke äfven det innehåll, hvilket be
själar skilda individer och individen vid olika till
fällen, skulle vara olika.
Meningen är endast, att
den psykiska energien utgör en egenskap hos
vissa bestämda funktioner hos själslifvet, hvilka
sådana äro af en allmänt mänsklig typ.
såsom
Huru framträder då i allmänhet den psykiska
energien eller hvilka äro den psykiska energiens
En vidlyftig psykologisk under
grundformer?
sökning skulle kunna anknytas hit; dess uppgift
blefve att utreda de olika funktionsformer, hvari
själen lefver sitt lif. Resultatet af denna under
i
Det kan säkerligen sammanfattas
sökning?
tvenne allmänna svar: den psykiska energien är
bunden dels vid de omedvetna primärfunktioner,
hvarigenom själslifvets i hvarje särskildt ögon
blick gifna eller omedelbart uppfattliga innehåll
dels vid detta lifs medvetna och
förverkligas,
Fästa vi oss nu endast vid
afsiktliga funktioner.
denna senare energi, kan den i sin ordning speciali
seras i enlighet med den analys och abstraktion,
hvarigenom

förnimmelser,

känslor

och viljeytt
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ringar urskiljas såsom själslifvets omedelbara funk
tioner.
Förnimmandets
energi, hvaraf utgöres då
denna? Den måste återföra sig till några för
förnimmandet konstitutiva
faktorer.
Den kan
sägas uttrycka förnimmandet från de sidor, där
detta erbjuder en öfvergång från en kvantitativ
bestämdhet till en annan. Men medvetandets
lif är ett lif i föreställningar och deras samman
hang. Förnimmandets
energi är i enlighet här
väsentligen uppfattlig såsom föreställnings
Mångfalden af föreställningar och graden
energi.
af intensitet i uppfattningen af dessa afgöra då
med

den

för tillfället existerande intellektuella

ener

giens storlek. Ett föreställningsinbegrepp måste
nämligen anses representera mera andlig energi
än delar af detta, liksom en högre intensitets
grad innebär mera af energi än en lägre. Energi
äger följaktligen enligt det sagda ett förnimmande
i samma mån det är förmöget af extensiv och
intensiv tillväxt. Att ett förnimmande represen
terar mera energi än ett annat, hvilket icke ingår
i det förra såsom delen i det hela, blir däremot
omöjligt att exakt afgöra. Ty det låter sig icke
säkert bestämmas, hvilken af ett antal succederande föreställningar, t. ex. föreställningarna
rödt och blått, representerar den större energien,
hvartill kommer, att extensitets- och intensitets
faktorerna icke variera på konstant sätt. Ett för
nimmande, som innehåller relativt många före
ställningar

behöfver

icke

uttrycka mera energi
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Endast

mycket kan därför påstås, att när många och
intensivt fattade föreställningar äro närvarande i
medvetandet, är förnimmandets energi af den
så

allmänna ordning, hvilken måste anses utmärka
den största tänkbara mängden af föreställnings
energi. För öfrigt är att anmärka, att medvetan
dets lägre och högre uppfattning af ett föremål
icke kan anses vara en funktion, hvilken håller
jämna steg med själslifvets energi i det hela.
Det är icke afgjordt, att en mäktigare intensitet
alltid medför klarare, tydligare och nödvändigare
Öfvermått af energi kan fastmer
uppfattning.
hindra inträdandet af en högre grad af medveten
het i uppfattningen.
Man kunde kalla den energi,
hvilken uttrycker graden af klarhet, tydlighet
och nödvändighet i förnimmandet, apperceptions-

För denna gäller hvad Wundt framhållit

energi.

utredning af den roll, som intryckens styrka,
samt
skärpa
uppfattningens
föreställningarnas
klarhet och tydlighet spela vid förnimmandet.*
Intryckets styrka får icke vara öfverretadt stark.
Uppfattningen (apperceptionen) måste vara lämp
ligen afpassad för intrycket, för att kunna äga
sin vederbörliga skärpa.
Men äger en sådan
apperception ett innehåll att bearbeta, hvilket är
af lagom intensitet, då resultera klara och tyd
Denna energi är för såvidt
liga föreställningar.
i sin

*
4:e

Se

härom

Aufl., Bd

2,

s.

hans Grundziige
271,

der physiol.

Psychologie,
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art logisk energi, som den kulminerar i de
funktioner, hvarigenom föremål — vare sig yttre
eller inre — på det mest genomgående sättet
intellektuelt behärskas.
Förutom extensitet samt klarhets- och tyd
hos föreställningsenergien
kan
lighetsintensitet
man alltså äfven urskilja den intensitet, hvilken
förnimmelseinnehållet äger i kraft däraf, att det
Här är det den fysiologiska
är af en viss styrka.

en

retningens beskaffenhet — denna må för öfrigt
vara af periferisk eller central natur — , hvilken är
bestämmande. Allt efter som receptionen af intryck
verkställes af sinnesorgan och hjärndelar i friskt
skick och med gynnsam disponering ter sig inne
hållet i en kraftigt lefvande åskådlighets form.
Det är företrädesvis denna sida af saken, hvilken

förlänar uppfattningen den mer eller mindre starka
sinnliga kolorit, som utmärker allt förnimmande.
och intensitet hos föreställnings
Extensitet
energien äro endast abstraktionsbestämningar, hän
förande sig till ett och samma reella hela. Detta
gäller ock, om känsloenergien betraktas såsom
en särskild energiform. Hos känslan blir det in
tensiteten, hvilken närmast ter sig som en energi
faktor. Men visserligen kan man äfven här tänka
sig en extensiv anordning af energien, samman
hängande med känslans tendens att dels breda
sig samt liksom välla fram öfver jagets hela om
råde, hvarvid den i hög grad inverkar å såväl
föreställningslifvet som viljefunktionerna, och dels
fortvara eller hålla i sig mer eller mindre länge.
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Ja, ehuru känsloinnehållet

från genetisk synpunkt
säkerligen måste anses vara af en viss sekundär
bestämdhet, är det dock känslan, hvilken, en
gång bragt till aktualitet, blir det centrala i själslifvet genom att bilda eller bidraga till bildningen
af »stämningen», den makt, som nära nog suveränt
behärskar själarna.
Alla människor äro i grunden
känslomänniskor, hvilka förnimma föremålen om
gjutna af det skimmer, hvarmed stämningen fär
gar dem, och som vilja, hvad de vilja, därför
att de omedelbart eller antecipationsvis känna,
resp. hafva förkänslor af något visst stämnings
tillstånd, hvilket då just tillsträfvas eller motsträfvas.
Endast tvånget kan komma en människa
att handla i strid med hennes känslor. Dessa äro
som ett afvägningsinstrument,

hvilket med ytter

ligt uppdrifven reaktionsförmåga gifver utslag för
de minsta variationer.

Men under sådana förhållan
den utgör känslolifvet ett energigrundlag, ut från
hvilket den allra största delen af omedelbara psy

kiska lifsyttringar bestämmes.
Känsloenergiens
skiftning i intensitet och extensitet betingar med
andra ord den totala psykiska tillståndsenergien.
Härvid äro den allmänna lifskänslan samt person
lighetskänslan de företrädesvis verksamma fak
torerna, tvenne ytterst komplicerade tillstånd,
hvilka bilda de båda underströmmar, hvari känslolifvets öfriga, i det oöfverskådliga skiftande special
känslor röra sig såsom mer eller mindre djup
gående hvirflar.
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Äfven viljelifvet företer från energisynpunkt
In
en intensivt och en extensivt bestämd sida.
tensitetsfaktorn är den mer eller mindre mäktiga
styrka, hvarmed viljan är riktad på den tillsträfvade yttre eller inre ordningens förverkligande.
kan anses utgöras af den ut
Extensitetsfaktorn
hållighet, med hvilken viljan förföljer sitt mål.
Naturligtvis är det i främsta rummet den mera
utbildade viljan, som på detta sätt kan analyseras,
men i analogi härmed äro ock de lägre och lägsta
bestämbara.
För ofrigt är just
viljeformerna
viljans energi väsentligen beroende af den dispo
Det är nämligen känslan,
nibla känsloenergien.
som är den egentligen viljeväckande faktorn. För
den högre viljan är visserligen ock närvaron af
moment nödvändigt, nämligen en
mera genomfördt medveten föreställning om det
mål, som utgör viljans riktnings- och koncentra
ett intelligent

Men äfven härvid måste uppfattnin
tionspunkt.
gen vara förbunden med en viss känsloeffekt för
att något mera än en blott viljetendens skall
resultera.

Nu utgöra ju dock icke förnimmandets, käns
lans

och

energi trenne olika
viljefunktionernas
Få läror inom psykologien blifva
energikällor.
så inskärpta som den, att nämnda psykiska ytt
ringar endast äro in abstracto skilda bestämningar
hos ett och samma realiter odelade hela. Förnim
känslornas och viljeyttringarnas energier
äro då endast olika delfenomen af den enda
och totala psykiska energien. Men naturligtvis
mandets,
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är det fördelaktigt

formerna, om
hvilken punkt
Äfven är det
ningen af den

YTTRE OCH INRE VILLKOR.
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att urskilja de angifna special

särskildt vill framhålla, på
företrädesvis är hopad.
energien

man

uppenbart att den högsta gestalt
psykiska energien blir där, hvarest
på samma gång föreställnings-, känslo- och vilje
energien är relativt mäktig och för öfrigt icke
så anordnad, att hämningsförlopp
uppstå.
Hit är ock den organiserande och produk
tiva

förlägga, hvarom förut något
talats. Särskildt utgör nämnda produktiva makt
en nära nog ensamstående och specifik psykisk
energi

att

Den är en skaparemakt i den be
verksamhet.
märkelsen, att den icke arbetar i eller bearbe
tar något gifvet material, utan fastmer gifver
material till fortsatt arbete.
Visserligen infin
ner sig väl alltid den nya föreställningen lik
som i fortsättningen af någon föreställnings- eller
tankeräcka. Men den bryter härvid fram i med
vetandet icke ur ett gifvet föreställningsbegrepp,
utan med anledning af ett sådant.
Vore de nya
idéerna endast omdaningar eller kombinationer
af ett visst förut gifvet innehåll, skulle de för
lora sin grundegendomlighet, hvilken består i att
vara mer eller mindre frapperande nya bildningar.
Hur

denna nybildning egentligen tillgår är tills
vidare en psykologisk gåta.
Det är ett rätt och
slätt faktum, att vissa hjärnor äro sådana, att de
liksom framföda ett intelligentare föreställnings
släkte än hvardagshjärnorna med deras slafvande
under de intryck, hvilka den yttre verkligheten
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påtvingar dem, samt under reproduktionen af dessa.
Men vi kunna naturligtvis icke antaga, att det i

geniets hjärna försiggår något mirakel. Vi förmå
dock härvid endast tänka den helt abstrakta
tanken, att en dylik hjärna är disponerad på det
exceptionelt gynnsamma sätt, att den reagerar
mot sitt undfångna innehåll efter just den ordning,
hvars psykiska korrelat är den nya föreställningen,
det nya uppslaget. Därför är »inbildningskraften»
verkligen en i själens djup förborgad konst, för
att tala med Kant.
Med en modernare termino
logi kan den sägas vara en yttring af den utlösta
potentiella

psykiska

energien.
Det påpekade realsammanhanget mellan för
nimmelserna, känslorna och viljefunktionerna låter
den psykiska energien framstå i ny dager. Psykisk

energi är i grunden den totala tillståndsenergi hos
jaget i ett visst ögonblick, hvilken å ena sidan
är en funktion af ett visst föregående totaltillstånd
och å andra bestämmer ett efterföljande sådant.
I detta förhållande framträder ock energien såsom
en storhet, hvilkens

egentliga realitet tillhör nuet,

men som genom sitt sammanhang med sina grun

der och följder visserligen förknippar nuet med
det förflutna och med framtiden i indefinit regress
och progress. Så är det i själfva verket med all
verklighet, hvilken är insatt i förändringens och ti
dens former. Dock är det

viss mening endast ögon
blicket, hvilket äger den fulla realiteten. Hvad
som är före och efter detta, är för oss en repro
ducerad,

resp.

i

anteciperad föreställning, -hvilken
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liksom resoluta bestämdhet,

den objektiva verkligheten själf äger. I
tiden har denna endast en ögonblicksexistens.
Den har ingen utsträckning i tiden, men väl har
tiden själf utsträckning, detta gränslösa förflutna
och tillkommande, som utgör »den negativa oänd
som

lighetens > mest typiska uttryck. Utefter denna
tidslinie, som alltså hvarken har början eller slut,
framlöper det inre, liksom det yttre skeendet,
men detta lämnar aldrig några spår efter sig på
den genomlöpta

tidsbanan,

utan i hvarje följande

ögonblick

är allt hvad realitet heter fullständigt
samladt.
i
Hvarje annat genomskärningsplan
tidsbanan, än det just förevarande ögonblickets,
uppbär följaktligen icke ett grand af realitet.
Skall man få realiteten att te sig i annan form
än denna den evigt löpande
successivitetens,
måste man kunna konststycket
att flytta den
öfver i tidlöshetens läge. Men då går ock verk
lighetsuppfattningens empiriska bestämdhet under,
och tänkandet har att försöka sig med den som
det synes öfvermänskliga uppgiften att uppfatta
världen så, att dess eviga skeende företer sig
liksom bragt till ro i skötet af ett allomfattande,
oföränderligt,

Psykisk mtrgi.

tidlöst Nirvana.

3

5.

Öm

den

psykiska

energiens

utlösningsfaktor.
å

den

psykiska energien är ett på samma

enhetligt och variabelt helt, uppstår
frågan, om det dock icke finnes någon särskild
faktor, hvilken företrädesvis är ägnad att utgöra
Vi hålla oss här en
energiens utlösningsfaktor.
dast till det medvetna och afsiktliga själslifvets
energi och spörja: finnes det något psykiskt
innehåll, hvars närvaro framkallar ökad energi
gång

Endast erfarenheten kan lämna be
utveckling.
sked härom, och dess sakupplysning är tydlig
nog: hvad som gifver själen spänstighet och
makt är intresset.
Detta är den psykiska ener
giens utlösningsfaktor,
potenserar själens lif.

den lefvande kraft, hvilken

Hvad egentligen är då detta något, som kan
sådan verkan åstadkomma?
Enhvar sitter inne med svaret. Att intresset
först och främst är bestämbart som ett visst
psykiskt tillstånd är nämligen, hvad hvar och
Men allt intresse är ett intresse
en medgifver.
en
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inför eller vid något.

5

I

Ett visst föremål — vare
ett inre — befinner sig

sig ett yttre eller
gifvetvis i »medvetandets blickpunkt», då intresse
Dock, alla föremål intres
lefver h*s- individen.
sera icke.
Det intresseväckande föremålet ut
märker sig för en alldeles säregen bestämdhet.
Och hvilken denna allmänna kvalitet är, äfven
därom torde intet tvifvel råda.
Den utgöres af
en viss mer eller mindre lifvande lustkänsla.
Att
denna bibestämmelse, hvilken så karakteristiskt ut
märker det intresseväckande föremålet, dock i
varierar i det oändliga är sant. Den
intressekänsla, som lifvar barnet, då det leker
med sina dockor eller tennsoldater, är afgjordt
sin ordning

olika den, hvilken besjälar t. ex. matematikern,
som intresseras af de afblekta åskådningsbilder,
hvilka han konstruerar af den rena rumsåskåd
ningens material. Men däri öfverensstämma de,
att bådas grundelement är en viss icke närmare
beskriflig, men likväl omedelbart uppfattlig lust
känsla. Där en dylik känsla lefver, där är vi
dare någon vilja eller viljetendens till finnandes.
En viljefunktion är nämligen just en af ett visst
motiv eller en känslobetonad föreställning, som
hänför sig till något föremål, väckt eller fram
kallad psykisk riktning, hvars närmare bestämd
het eller innehåll utgöres af denna egendomliga
realitetsfordran eller, kanske bättre, realisations
fordran, hvilken så prononceradt framträder i ett
»jag vill det och det». Ett intresse är således
ett ganska kompliceradt psykiskt datum. Den
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att säga, hvilken jaget in
tager, då det med intresse är vändt mot något,
utgöres af en viss koncentrerad riktning på ett
föremål, förbunden med en mer eller mindre
stark lustkänsla och — just på grund af denna

psykiska attityd,

— af

så

en mer eller mindre angelägen sträfvan att

fasthålla och bevara det intresserande föremålet.
Känslan är dock själfva hufvudmomentet.
In
tresset kan därför helt enkelt angifvas som lust
känslan vid uppfattningen af ett föremål. Men
intresset väcker uppmärksamheten, och denna är
en form

af psykisk energi.
Kan intresset bestämmas såsom den ändliga
energiens utlösningsfaktor,
utgöres det företrä
desvis impulsiva momentet härvid af känslan.

Men härigenom öfvervisar analysen af intresset
till känslans psykologi och lagarna för känslolifvet. Detta är emellertid ett icke alldeles gynnsamt
förhållande, ty känslolifvet är en Proteus så skif
tande, att exakt formulerade allmänlagar här
Obestridligt synes emel
knappast äro möjliga.
lertid vara, att den egentliga intressefaktorn, som
sagdt, är en viss lustkänsla. Det är denna, hvilken
åstadkommer det förstärkta andliga lif, intresset
medför, och framkallar den psykiska energi, som
härvid omsätter sig än i de uppdykande före
ställningarnas ström, än i en förhöjd känsloin
tensitet,

än

i en stegrad viljas intentioner.

Lust

äger vidare själf ett lägre eller högre
»motivvärde» allt efter som den är mindre eller

känslan

mera effektiv.

Man kan under sådana förhållan
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om motivenergi, hvilken utlöser
den det egentliga jagets energi, som detta be
sitter företrädesvis därigenom, att det hos sig på
ett eller annat sätt uppbevarar den energi, det
vunnit under sin utveckling. Denna jagets energi
äger väsentligen karakteren af potentiel psykisk
energi, bunden i främsta rummet vid de associativt
den

tala

äfven

utlösbara och reproducerbara föreställningar, hvilka
utgöra nettoresultatet af individens totala er
farenhet och lif. Af förhållandet mellan denna
mera tillfälliga motivenergi och den mera kon
stanta energi, individualiteten råder öfver i och
genom sin potentiella men utlösningsbara före
ställningsenergi, beror i själfva verket jagets and
liga lif i hvarje moment af dess tillvaro.
Är den andliga energiens utlösningsfaktor
egentligen känsloenergi, i det den andliga energi,
hvarom här är fråga, ej kommer till aktualitet
utan intresse, och detta icke väckes utan känsla,
så sammanfaller spörsmålet om, huru intresse skall
kunna framkallas, väsentligen med frågan, huru
föremålen — de yttre och de inre — skola kunna
göras i en eller annan mening lustväckande.
Men här kommer dessvärre all psykologi till
korta. Att intresset och lustkänslan liksom framför mänsklig verksamhet
skapa aktionspunkter
synes obestridligt, men kvarför och huru ett
visst föremål framkallar intresse kan ingen veten
skap gifva några, i alla händelser icke några
praktiska, upplysningar om. De olika individualiteterna

stå

här som

lika många frågetecken.
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Hvad,

som intresserar Pål, intresserar icke Per,
och hvarför just det intresserar den ene, det den
andre, är sällan eller aldrig möjligt att förstå.
Det skulle då vara »die Psychologie des Individuums», som här skulle sprida ljus. Men individua
liteten är det oändligt bestämningsrika, därför ock
det endast approximativt bestämbara. Den kvarlämnar alltid en oförklarad rest, hvilken framstår
såsom något rätt och slätt faktiskt.
Men i den
individuella
naturellens grundjord har intresset
sina djupaste rötter försänkta och spirar fram
härur enligt okända växtlagar.
Något allmänt
recept, enligt hvilket intresse och därmed andlig
energi kunde framskaffas, finnes således icke.
Värre är dock, att icke ens en hvar har sitt spe1
ciella säkra botemedel mot intresselöshet. Den
andliga hygienen är något, hvarmed man alltjämt
måste experimentera.

Men om intresse finnes, kunna nog åtskilliga
allmänna egenskaper framdragas, karakteriserande
den känsla, hvilken utgör intressets grundfaktor.
De tillsvidare föga preciserade »lagar», hvilka
känslolifvets psykologi plägar upptaga, komma
här till användning. — En sådan är »das Princip
der Contrastverstärkung» *.
Lefver ett intresse,
kommer detta gärna till full energi först om det
får framstå i motsats till något föregående olust
tillstånd. — Där en intressekänsla besjälar indi
viden är den vidare aldrig af någon lång var* Wupdt: Logik, 2:? A«(l., Bd

2:

Abth. 2,

s.

282.
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aktighet eller hög ålder. Känslan är ett slags
barn, som försmår uthållighetens
ögonblickets
dygd och det enahandas ett och det samma. —
Psyke fordrar dessutom helt kapriciöst intermittens
och omväxling samt njuter särskildt begärligt af
nyhetsbehagets friskhet. — Äfven kunna känslan
och intresset svalla högt, då de utgöra de psy
kiska reaktionerna mot ett anteciperadt åtrådt
måls uppfyllelse. — För öfrigt är själfva styrkan
af det periferiska eller centrala intryck, hvilket
antages inleda eller utlösa känslan af betydelse
för denna.
Relativt starka intryck väcka mot
svarande relativt förstärkta känslor. Dock hafva
dessa en viss latitud : de röra sig mellan en
viss undre och en viss öfre gräns, utom hvilken
de förändra sin grundkarakter. — Det betydelse
fullaste sammanhanget torde emellertid vara det,
som
bestämmer en känslas relation till den
i det hela.
Här är
personliga individualiteten
likväl hvarje mera konkret precisering af förhål
landena omöjlig. Oftast är det väl dock så, att
det, som befinner sig i samstämmighet med
individens naturell i det hela, framkallar en lust
känsla med ty åtföljande intresse. Får den girige
se guld intresseras han starkt, modedockan fylles
af luststämning inför en ny variation af puffärm, och

yrkespolitikern fröjdar sig åt, att motkandidaten
fallit i genom vid valet o. s. v. Men just där
igenom att lust och intresse äro funktioner, som
medbestämmas af och variera med de olika individualiteternas

hela

totaltillstånd,

undandraga
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Den lag, hvilken
sig en allmän reglering.
skulle exakt uttrycka förhållandena härvid blefve
i alla händelser en oändligt invecklad approxi
mation, så mycket mera, som allehanda störande
förhållanden, t. ex. kroppslig och andlig trötthet,
de

alltjämt drifva sitt spel.

6.

Om

den

psykiska energiens kvalitet,
Etisk energi.

r

det icke möjligt att formulera några all
männa regler för intressets väckande och
vidmakthållande,
utan är individen i detta hän
seende en alltför komplicerad organism för att
kunna regleras enligt en gång för alla bestämda
det likväl icke ogörligt att
anordna intressena i en gradföljd af lägre ock
högre samt pröfva individualiteterna i förhållande
till denna skala och måttstock. Härvid skjutes
emellertid frågan om intresset ut ur psykologien
och öfverflyttas inom ett helt annat område —
etikens. Härmed blir jämväl det objektiva in
tresset det dominerande.
Den subjektiva intres
föreskrifter,

så

är

sekänslan blir dock naturligtvis ett betydelsefullt
moment i detta.
Att det finnes lägre och högre intressen kan
icke nekas.
Det har sin psykologiska grund
däri, att individen icke står likgiltig för hur hans
lif gestaltas och huru hans öde blir. Han är
aldrig så fattig på erfarenhet, att han icke vet,
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kan lefvas på mer än ett sätt. Har
han en rikare erfarenhet inser han så mycket
lifligare, att det finnes nära nog oändligt många
lifsordningar. Af dessa föredrager han någon eller
några framför de andra, och kan han, så grund
lägger han med psykologisk nödvändighet den,
hvilken drager med det största intresset.
På
samma sätt med mänskligheten. Denna går allt
att

lifvet

jämt fram öfver spillror af lägre och öfvervunna
ståndpunkter, sträfvande att förverkliga det stän
digt hägrande »tredje rike», hvilket den anser
innebära ett högre mänsklighetsintresse, än de
gamla regimernas ideal. När individens och mänsk
lighetens energi appliceras till denna motsats
mellan ett lägre och ett högre, och det högre
motiverar till verksamhet för den lifsordning, detta
högre innebär och kräfver, har den psykiska
Härvid
energien blifvit omsatt i etisk energi.
framträder andens produktivitet i en helt ny
dager. Det är icke den kvantitativa synpunkten,
hvilken nu blir den härskande, utan den kvali
tativa. Graden af energi är visserligen ock af
ingripande betydelse, ty att vara etisk är att
handla, att förverkliga ändamål, att skapa värden,
men detta arbete är en funktion äfven af ener
giens kvantitet. För så vidt har det sitt berätti
gande att dyrka »den staerke Personlighed»*. Afgjordt väsentligare är dock från etisk synpunkt
arten af energi. Det är ju icke hvilken ordning
* G. Brändes,

i

Tilsktieren,

juli

1896,

s.
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är tillfredsställd,

59

utan

Själfva grundförutsättnin

då tydligen, att energien är riktad mot
just denna ordning och dess förverkligande. Eti
ken har ingenting med den indififerenta optimism
gen

är

som tycker att allt är ganska godt.
Den etiska energien har i enlighet härmed, på
samma gång den är af en viss kvantitet,
en
afgjord kvalitativ bibestämmelse. Denna har den,
som antydt, därigenom, att den bestämmes af
idén om en viss högre, resp. högsta lifsordning.
Att denna form af energi är den värdefullaste
att skaffa,

psykiska energiformen är så mycket vissare, som
den rent psykologiska energien icke äger några
värdebestämningar alls, lika litet som en natur
kraft i och för sig är värdefullare än en annan.
Allt värde är relativt i den meningen, att det
är värde i förhållande till en viss norm. Men
alla värdenormer utlöpa ytterst i de etiska nor

Först

genom att på ett eller
annat sätt subsumeras under eller förbindas med
en dylik norm och göras till föremål för en
mernas

system.

kvalitativ uppskattning äger något det värde,
hvilket är något annat, än ett rätt och slätt siffer
värde. Från etisk synpunkt är då den andliga
bestämbar såsom lägre eller högre allt
eftersom den är mer eller mindre afgjordt determinerad af etiska normer, resp. motiv. Det kunde
tyckas, att några olika grader af etisk bestämd
het icke skulle finnas, då i hvarje fall endast ett
energien

högsta

handlingssätt

finnes,

och detta är det i

6o
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Det i sig rätta är nog ock
en oföränderlig,
öfver alla grader höjd storhet,
men den etiska energien kan likväl bringas till

sig

absolut

rätta.

mer eller mindre fullständig användning eller vara
mer eller mindre energiskt insatt i den sträfvan,
som afser den etiska ordningens förverkligande.
Detta är då den etiska energiens intensitetsfaktor.
Mäktig är denna storhet i samma mån det etiska
motivet har välde öfver jaget, resp. jaget har
resolut upptagit detta motiv.
Äfven den etiska
energien är något, som icke är till af sig själft.
Den har sin reella psykiska utlösningsfaktor,
liksom all verksam energi, och denna faktor är
inom förenämnda område just det etiska, mer eller
mindre starkt intressemättade, motivet. Men den
etiska energien har äfven en extensivt anordnad
bestämdhet, ett förhållande ytterst beroende på,
att individen icke utgör en absolut kringskuren
enhet, utan ett led i ett antal liksom koncen
triskt sig vidgande lifsområden. Hur mycket den
enskilte af vilja eller nödtvång än må isolera
sig, ingår han dock faktiskt i en totalitet, i det
han medlefver i grupper, sådana som en familj,
ett lokalsamhälle, ett yrkessamfund, ett folk,
Han kan vara försvinnande litet
mänskligheten.
intresserad af denna sin miljö.
Men där ett
visst mått af etisk energi är samladt, kan denna
dock icke undgå att tendera till en viss extensiv
anordning, alldenstund de olika trängre och vi
dare kretsarna

genom sin blotta existens afgifva
motiv till en viss etisk ställning i förhållande
till de samma. Endast den absoluta oförmågan
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härvid full
ständigt upphäfva de etiska motivens syftning
till extensiv och öfverindividuel anordning. Den
själfviskhet, som icke kan vara annat än själfviskhet — sådan finnes nog — är dock ej eo
ipso oetisk. Den lider närmast endast af bri
sten att ej äga villkoren för den etiska energiens
eller

det absoluta

godtycket

kan

öfverindividuell verksamhet. Den
själfviskhet, som icke vill annat än själfviskhet
är däremot oetisk. Hvarför? Om det individu
ella jaget revolterar mot öfverindividuel verksam
het och altruism, tyckande att det icke har med
andra att göra — hvilken är den etiska rätts
grund, som kan sättas mot en dylik tankegång,
hvaremot den civiliserade människan så instink
Huru
tivt, oafsedt alla resonnemanger, reagerar?
denna motsats mellan det individuella jaget och
»nästan»
är representerad i realitetens värld är
väl bekant. Såsom ett helt betraktad företer ju
mänskligheten ett kaos af hänsynslös själfviskhet
och upphöjd villighet att låta den individuella
omsättning

i

energien breda sig för att nå fram allt mera extensivt, och mellan dessa ytterligheter rör sig
den ofixerbara mängden af moderat själfviska,
För etiken tillspetsar
resp. osjälfviska handlingar.
sig problemet närmast till motsatsen: individua
lism (egoism) contra universalism (altruism). Hvar
för icke en egoistisk etik? Själfviskheten vore
ju en så solid grund att bygga på, ett för enhvar handfast faktum, det som intet annat för
nimbara jaget själft, upphöjdt till mål. Och huru
kan egentligen jaget komma utöfver sig själft
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och intressera sig för något, som det likväl icke
annorlunda än genom sig själft kan veta något
om och vilja något för? En hvar är nog ka
Ty utvecklingen har fört oss
pabel att svara.
därhän, att vi sitta inne med en art organiskt
befästad motvilja mot själfviskheten

— hvars rätta

konsekvens för öfrigt är det barbariska tillstånd,
hvarest allas krig mot alla rasar — , och där viljan
finnes, saknas ej heller argumenten. Jag skall
kort angifva tre synpunkter, hvilka torde få anses
bestämmande.
Själfviskhetens teori hvilar på en sällsynt

godtyckligt afgränsad abstraktion. I den faktiska
verkligheten utgör icke individen en isolerad en
het, utan ingår där som en bland många. Just
den sammanhängande mångfalden af individer är
det faktiska. Eller med andra ord: extensiteten
och universaliteten äro det reella, begränsningen
och det enskilda jaget utgöra däremot en ab
straktion.
Detta gäller med hänsyn till både
Liksom inom biologien satsen
tid och rum.
omne vivum e vivo har sin giltighet, gäller inom
de mänskliga individualiteternas

värld, att hvarje

enskild person står i genetiskt samband med ett
visst inbegrepp af andra individer i indefinit re
gress, af hvilkas lägre eller högre kultur han alltid
Och inom rummet koexii någon mån beror.
sterar den enskilde såsom lem i ett likaledes i
det obestämbara utsträckt mångfaldshelt, hvaraf
han, om ock omedvetet, är i högsta grad bero
Att under sådana förhållanden draga sig
ende.
egoistiskt till baka på sig själf är att godtyckligt
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flytta lifvets tyngdpunkt från det hela till en i
och för sig försvinnande litet betydande del.
Det finnes ingen rimlig anledning till en dylik
Att den icke desto mindre ofta
excentricitet.
sker är visserligen ett psykologiskt faktum, men
härom är nu icke fråga, utan huruvida själfviskNu kan
heten har något etiskt berättigande.
egoisten icke häfda sin egoism utan att å ena
sidan

accentuera

punkt a, hvilken icke är
n och
mera privilegierad än punkterna b,c,d
å andra förbise just dessa senare, hvilka dock,
lika väl som han, utgöra lemmar i organismen i
dess helhet.
Det enda motiv, som härvid kunde
synas berättiga egoisten att öfva sin egoism
skulle väl vara, att han vore af så mycket högre
dignitet, en sådan »öfvermänniska», att han i
funne en rättsgrund att
denna omständighet
Egoism, byggd
soignera endast sitt eget jag.
på denna bas, skulle dock hafva ett endast imagi
Ty inskränkte den sig verk
närt berättigande.
ligen till ren egoism, en art praktisk solipsism,
skulle den vara alldeles värdelös för det hela och
den oupphäfbara helheten följaktligen godtyckligt
förbisedd.
Det är därför icke af den grund, som
mänskligheten möjligen skulle tillåta sina öfveren

människor att utveckla sig i rent egoistisk rikt
ning — af den grund, att mänskligheten dyrkar
öfvermänniskan såsom sådan — utan emedan den
förutsätter, att den stora människan verkligen
är af betydelse för det hela eller det totala
lifvets aktualitet.
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högre grad afjust
aktualitet genom att lefva i organisk växelverkan
med andra, än om den isolerar sig och söker
vara sig själf nog. Han beror icke allenast af
andra i en mängd yttre förhållanden. Äfven det
rent inre lifvet har i den andliga miljö, hvari
äfven detta alltid lefver, en källa att ösa ur,
hvilken vida öfverträffar hvad hvem som helst,
om än så stor ande, ensam kan åstadkomma.
Just detta: å ena sidan beroende af, å andra
utveckling och upphöjelse genom den miljö och
det samlif med andra, hvartill individen är hän
visad, är af så ingripande betydelse, att egoismen
blir i dubbel bemärkelse ett godtycklighetens
verk, om den icke använder de resurser till lif-

Vidare uppnår individen

en

öfversjälfvisk ordning er
bjuder. Häri har egoismen sitt eget korrektiv.
Tvenne moment äro härvid att taga i betrak
tande.
Det ena, att egoismen så till vida är be
rättigad, som den leder till en förhöjd individuel
Ytterst konstitueras ju vår lifsordförnuftighet.
ning af individer, och det är individerna, som,
bland annat, skola fram till högre lif. Jämväl
det egna jaget är en bland dessa individuella
substanser och har således äfven rättighet och
Men egoismen
skyldighet till lifvets fulländning.
blir å andra sidan orimlig, då den hyperaccentuerar
det egna jaget med bortseende från de andra
likaberättigade. Därför en utvidgning af kretsen,
extensiv anordning af den etiska energien, och detta
icke blott emedan vi alla ursprungligen stå lika
vets höjande,

som

en
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samma grundrättig

grundskyldigheter, utan ock
emedan det andliga lifvet just i samlifvet och den
växelverkan äger ett oförlikneligt
ömsesidiga
fruktbart villkor för sin aktualitet.
Härmed
förnekas för öfrigt icke, att det finnes äfven andra
samma

etiska subjekter än personliga individer, men med
dessa hafva vi icke att sysselsätta oss här.
Slutligen utgör det extensivt bestämda mera
universella lifvet i sig ett ojämförligt högre före
mål för tanke och handling, än det isoleradt in
dividuella eller själfviska.
Det isolerade jaget ter
sig lika litet i jämförelse med det andliga univer
sum, som en enskild atom är liten i jämförelse
med det materiella världsalltet.
Det är då en
större uppgift att vara medarbetare på den uni
versella

moraliska

lifsordningens förverkligande,
än att inskränka sig till endast det egna jaget.
Nu är det visserligen sant, att individen i re
geln kan göra minimalt litet för denna ordning.
Men å andra sidan är det obestridligt, att ingen
än just han kan göra detta lilla nödvän
diga. Ty den moraliska världsordningen är icke
något, som en vacker dag skall framstå, oberoende
af det individuella lillarbetet, liksom den ostentaannan

tiva sluteffekten

af världsdramat, utan denna ord

ning sammanfaller fullständigt med just detta de
Här öppnar
etiska subjektens lif och arbete.
sig då ett på samma gång enormt omfattande
och djupt perspektiv framåt. Och att omsätta
dess tankebilder

i lefvande realiteter

är att vara
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inbegripen i det arbete, som föder det högsta
möjliga lifvet. Det är att vara i fullaste mening
etisk.
Emellertid : Sokrates talade nog icke sannin
gens ord den gång, han uttalade sin sats, att
den, som vet det rätta, han gör det rätta.
Ve
tande är icke dygd.
Därför har moraliteten icke
heller på långt när hållit jämna steg med kun
skapen och vetandet. Dock är det något värdt,
äfven det,
att inse att motsättningen mellan
egoism och altruism måste öfvervinnas genom
att uppgå i en objektiv ordning, hvilken icke i
främsta rummet tager hänsyn till mig eller dig,
utan till all-lifvet i dess universella bestämbarhet

och

bildbarhet

inneboende
Det är »jenseits» icke i för
högre möjligheter.
hållande till godt och ondt, men i förhållande
till det individuella jaget och du'et. Både jag och
du hafva att öfverskrida de begränsade individ
sfärerna och inordna oss i den mera omfattande
ordning, hvilken, om den vidgas till sina yttersta
tänkbara punkter, blir den universella lifsordninAllra ytterst är det just denna ordning,
gen.
som skall förverkligas i antydd riktning, alldenstund den är den högsta möjliga, inbegripande
allt hvad lif och lifsmöjligheter innebär. Alla
andra föremål för etisk verksamhet ingå som till
fälliga manifestationer och begränsade genom
Ses då indi
gångsled i denna lifsordnings hela.
viderna i detta obegränsade sammanhang, komma
i enlighet med

dess

de alla, små och stora, att stå med lika rättigheter
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och skyldigheter inför den evigt sig förverkligande
moraliska världsordningen, hvilken ej tager något
principielt hänsyn till särskilda personer, utan
bjuder all-lifvets aktualitet.
Här visar sig dock all mänsklig makts in
skränkthet, i det människan icke kan genomföra
en så omfattande uppgift, som den universella
Det är därför vid punk
lifsordningens aktualitet.
ter, sådana som denna, där teologerna och de
teologiserande filosoferna pläga kröna sina läror
med gudsbegreppets diadem.
Af alla religiösa
motiv är väl det mest legitima det, där appellationen till det transscendenta sker i medvetandet
om vanmakten och oförmågan att föra lifvet fram

till den fulländning,

hägrar för människo
anden, då denna betraktar verkligheten i ljuset
af de teoretiska, praktiska och estetiska idealen.
Här kunde nog en gud behöfvas. Då Leibniz i
sin metafysik kommer till den punkt, där gud
skall skapa världen, låter han honom först stegra
sin fantasi till högsta möjliga grad af produktiv
genialitet, därefter får han föreställa sig antalet
möjliga världsordningar, hvarefter han utväljer
den fullkomligaste och bästa samt gifver slutligen
som

denna realitet.
Något ditåt — efter högt före
döme alltså — kan dock i själfva verket äfven den
ändliga människoanden göra. Den kan föreställa
sig flere olika lifsordningar och upptaga den
norm och regulativ.
bästa som högsta
Men
människoanden har icke den skaparemakt, hvilken
förmår att mer än fragmentariskt realisera denna
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Emellertid,
högsta ordning.
är, att lifvets moralitet är det
ytterst skall uppfyllas, lika
denna moralitet skall vara

lika visst som det
prestandum, hvilket

säkert är det, att
ett uttryck för just
Den blir annars intet
individens eget väsen.
Men under sådana
annat än en yttre dekoration.
förhållanden må gudsföreställningen hafva hvilken
annan betydelse som helst, af något omistligt
etiskt värde är den icke.* Vår högsta uppgift
är alldeles icke lydnad under främmande bud, utan
A andra sidan är
det i sig rättas förverkligande.
människan af många anledningar oförmögen att
genomföra den antydda universella lifsordningen.
Hon behöfver därför icke anse tanken om denna
ordning värdelös, men hon måste i praktiken be
gränsa sig till ett mellanområde, till det, hvilket
sidan begränsas af de undermänskliga va
relserna och å andra af de öfvermänskliga, — förut
satt att sådana finnas, — hon måste begränsa
sig till det mänskliga. Det undermänskliga, incl.
hela den yttre och lifiösa verkligheten, blir »det
materialet för hennes plikt», det
försinligade
öfvermänskliga kan hon laborera med endast i
en fantastisk, resp. logisk spekulation — mytologi
och religionsfilosofi.
Alltså: det är den högsta

å ena

möjliga mänskliga lifsordningen, som skall grund
läggas — med bitanke att den utgör ett inter
mediärt led i den universella lifsordningens hela.
Jfr

förf:s uppsatser i Nordisk

728 o.

f,

of

f.,

*

Revy,

årg.

1895,

s.
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Och denna grundläggning ? Ja, den är å ena sidan
något, som redan är, ty vi hafva obestridligen
till en viss grad en sedlig kultur, å andra är den

något, som skall blifva. Vi måste blifva alltmer
känsliga för idén samt dess motivation — enhvar
inom sin trängre eller vidare krets — , och den
ideella kulturen har att blifva det stora allomfat
tande och dominerande intresset för den andliga
energiens extensivt och intensivt syftande be
mödanden.
Men den

sedliga kulturens skapare är den
Denna sanning hafva alla stora
goda viljan.
reformatorer framhållit. Så en Kant, hvilken gifvit
den en pregnant formulering:
»Es ist iiberall
nichts in der Welt, ja.uberhaupt auch ausser dieser
zu denken möglich, was ohne Einschränkung fiir
gut konnte gehalten werden, als allein ein guter
Dock måste den goda viljan vara för
Wille.D
bunden med ett icke alltför dunkelt medvetande
om den idés innebörd, hvarpå den är riktad, för
att ett mera fulländat sedelif skall komma till
stånd. Fullmedveten
tankemoral eller impulsiv
och mera omedveten känslomoral bildar visser
ligen ingen etisk principmotsats, men det är dock
en

tänkvärd skillnad

Fysisk

häremellan. —

energi, psykisk energi, psykofysisk
energi, den psykiska energien, uppfattad från dels
rent psykologisk, dels etisk synpunkt, hafva ut
gjort hufvudföremålen för denna skisserande fram
ställning.
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