Fra Det Kgl. Biblioteks tekstportal (tekster.kb.dk)

Forfatter:
Titel:
Citation:

Anvendt udgave:
Ophavsret

Kierkegaard, Søren
Udrag fra Begrebet Angest
Kierkegaard, Søren: ”Begrebet Angest”, i Kierkegaard, Søren: Begrebet Angest, udg.
af Lars Petersen ; Merete Jørgensen , Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Borgen,
1991, s. 31. Onlineudgave fra Arkiv for Dansk Litteratur: https://tekster.kb.dk/text/adltexts-kierkegaard01val-shoot-idm140698092720784.pdf (tilgået 04. december 2021)
Begrebet Angest
Materialet er dedikeret til public domain. Du kan kopiere, ændre, distribuere og
fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse. Husk dog
altid at kreditere ophavsmanden.
Læs CC0-erklæringen.

Kierkegaard, Søren, Begrebet Angest, 1991
↩ Ved den første Synd kom Synden ind i Verden. Aldeles paa samme Maade gjælder det om ethvert
senere Menneskes første Synd, at ved den kommer Synden ind i Verden. At den før Adams første Synd ikke
var der, er en i Forhold til Synden selv aldeles tilfældig og uvedkommende Reflexion, der aldeles ikke har
Betydning eller Ret til at gjøre Adams Synd større eller ethvert andet Menneskes første Synd mindre. Det er
netop et logisk og ethisk Kjetteri, at man vil give det Udseende af, at Syndigheden i et Menneske quantitativt
bestemmer sig saalænge, at den tilsidst ved en generatio æquivoca frembringer den første Synd i et
Menneske. Dette skeer ikke, ligesaa lidet som at Trop, der dog var en Mester i den quantitative Bestemmens
Tjeneste, ved Hjælp af den blev Candidat. Lad Mathematikere og Astronomer hjælpe sig, hvis de kan, med
uendeligt forsvindende Smaa-Størrelser, i Livet hjælper det Een ikke til at faae Attestats, end mindre til at
forklare Aand. Hvis ethvert senere Menneskes første Synd saaledes fremgik af Syndigheden, da er hans
første Synd kun uvæsentlig at bestemme som den første, men væsentlig at bestemme, hvis Sligt lod sig
tænke, efter sit Løbenummer i Slægtens almindelige synkende Fond. Men saaledes er det ikke, og det er lige
daarligt, ulogisk, uethisk, uchristeligt, at ville beile til den Ære, at være første Opfinder, og at ville skubbe
Noget af sig, ved ikke at ville tænke Noget ved hvad man siger, at man ikke har gjort Andet end hvad alle
Andre have gjort. Syndighedens Tilstedeværelse i et Menneske, Exemplets Magt o.s.v., alt dette er blot
quantitative Bestemmelser, der Intet forklare*, med mindre man antager, at eet Individ er Slægten,
istedenfor, at ethvert Individ er sig selv og Slægten.
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