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Man ser, hvorledes det rige menneske og det rige menneskelige behov træder i stedet for den nationaløkonomiske rigdom
og elendighed. Det rige menneske er samtidig det menneske, som har behov for en totalitet af menneskelige livsudtryk,
det menneske, der af indre nødvendighed, der af nød må virkeliggøre sig selv. Ikke blot menneskets rigdom. også dets fattigdom får - under socialismens forudsætning - en menneskelig
og dermed en social betydning. Den er det positive bånd, som lader mennesket føle den største rigdom - d. v. s. medmennesket
- som et behov. Det andet, det objektive væsens herredømme i
mig, min egentlige virksomheds sanselige frembrud, er lidenskaben, som altså her bliver mit væsens aktivilet. Et væsen optræder først selvstændigt, i det øjeblik det står på
egne ben, og,g~Lgk.fl!!utp~. egne ben, i det øjeblik det skylder
sig se.!v .siniilr/.~l'else. Et menneske, der lever af en andens nåde,
betragter sig som et afhængigt væsen. Jeg lever imidlertid fuldstændig af en andens nåde, hvis jeg ikke blot skylder ham mit
livs underhold, men han oven i købet har skabt mit liv, hvis
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se af denne uvæsent1ighed, har ikke længere nogen mening, thi
ateismen er en negation af gud, og den sætter først menneskets
tilværelse i og med denne negation; men socialismen som socialisme har ikke længere brug for en sådan formidling: Den tao
~~_ .s,i.t_~dg:,I?-gspun~t in:~ennesketsteoretisk og praktisk sallseligf.l!.~u.itlstll.~tL9g.L1}~J]Jr~n_og,l;letragter dem som væsl!tlet. Den
er menneskets_positiZ/.ludqbt:vidsthed,. som ikke længere formidles af religionens ophævelse, ligesom det virkelige liver menneskets positi,:e virkelighed,sQmikkeJængere formidles af privatejendornl1}~!1_~..2p\:la.;Y_~~.k.Q.mmlfni!mm.Kommunismen er
position som negationens negation, og den er derfor det virkelige
og for den nærmeste historiske udvikling nødvendige led i den
menneskelige frigØrelse og genvindelse. Kommunismen er den
nærmeste f~tids n~9!.enAig~~lcilck~lseog dens energiske prinei p,n:J._eri:~~()l!lJ1].uIlism.eIUO.!tU.~g~ILs.rikke ..qen menneskelige
negalionnls Mgation; h~gd$k begreb. jfr. indl. s. 9.
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sentlighed - blevet praktisk umuligt. Ateismen, som benægtelse af denne uvæsent1ighed, har ikke længere nogen mening, thi
ateismen er en negation af gud, og den sætter først menneskets
tilværelse i og med denne negation; men socialismen som socialisme har ikke længere brug for en sådan formidling: Den tao
~~_ .s,i.t_~dg:,I?-gspun~t in:~ennesketsteoretisk og praktisk sallseligf.l!.~u.itlstll.~tL9g.L1}~J]Jr~n_og,l;letragter dem som væsl!tlet. Den
er menneskets_positiZ/.ludqbt:vidsthed,. som ikke længere formidles af religionens ophævelse, ligesom det virkelige liver menneskets positi,:e virkelighed,sQmikkeJængere formidles af privatejendornl1}~!1_~..2p\:la.;Y_~~.k.Q.mmlfni!mm.Kommunismen er
position som negationens negation, og den er derfor det virkelige
og for den nærmeste historiske udvikling nødvendige led i den
menneskelige frigØrelse og genvindelse. Kommunismen er den
nærmeste f~tids n~9!.enAig~~lcilck~lseog dens energiske prinei p,n:J._eri:~~()l!lJ1].uIlism.eIUO.!tU.~g~ILs.rikke ..qen menneskelige
negalionnls Mgation; h~gd$k begreb. jfr. indl. s. 9.
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(Oversat af Edv. Lembcke)

med aJle tunger og for alskens formål.
Du hjerters prøvesren! Se, mennesket,
din træl, gør oprØr; brug din magt, bring alle
i kamp på liv og død imod hverandre,
ri! dyrene fåt magren over verden"!
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Shakespeare skildrer pelJge!la væsen fortrinligt. For at forstå
h:tm vil vi først begynde med at udlægge stedet hos Goethe.
Hvad jeg ejer i kraft af pengene, hv:td jeg kan betale, d. v. s.
hvad pengene kan kjibe, det er jeg - pengenes ejermand - sdv.
Min styrke er pengenes styrke. Pengenes egenskaber er mine deres ejermands - egenskaber og væsenskræfter. tly.~d jeg~,
og hv~~t~UP',qr,~X.~tsåpå.ingcD.mid.c~~.mLaf
min individl;l..aEt.c~: Jeg er hæslig, men jeg kan købe mig den skønneste
kvinde. Altså er jeg ikke hæslig, thi hæslighdens virkning - dens
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(Oversat af Edv. Lembcke)

og får dem til at kysses! Du, som taler
med aJle tunger og for alskens formål.
Du hjerters prøvesren! Se, mennesket,
din træl, gør oprØr; brug din magt, bring alle
i kamp på liv og død imod hverandre,
ri! dyrene fåt magren over verden"!
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Shakespeare skildrer pelJge!la væsen fortrinligt. For at forstå
h:tm vil vi først begynde med at udlægge stedet hos Goethe.
Hvad jeg ejer i kraft af pengene, hv:td jeg kan betale, d. v. s.
hvad pengene kan kjibe, det er jeg - pengenes ejermand - sdv.
Min styrke er pengenes styrke. Pengenes egenskaber er mine deres ejermands - egenskaber og væsenskræfter. tly.~d jeg~,
og hv~~t~UP',qr,~X.~tsåpå.ingcD.mid.c~~.mLaf
min individl;l..aEt.c~: Jeg er hæslig, men jeg kan købe mig den skønneste
kvinde. Altså er jeg ikke hæslig, thi hæslighdens virkning - dens
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