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økonomiske, professionelle, sociale liv -, grundlægger den helt ned i sjæleli- 
vets sansemæssige fundamenter, i det bevidsthedskvantum, som den afkræver 
os i kraft af vores opbygning som forskelsvæsen, en dyb modsætning i forhold 
til lillebyen og landlivet, med den langsommere, mere tilvante, regelmæssigt 
flydende rytme i dens sansemæssigt-åndelige livsform. 

Herudfra forstår man frem for alt storbysjælelivets intellektualistiske karak- 
ter i forhold til lillebyens, der i langt højere grad er indstillet på følelse og 
følelsesmæssige relationer. Thi disse har rod i psykens mere ubevidste lag og 
vokser meget tidligt frem under konstante tilvænningers rolige regelmæssig- 
hed. Forstandens sted er derimod de gennemsigtige, Øverste lag i vores psyke, 
den er den mest tilpasningsdygtige af vore indre kræfter; for at finde sig til 
rette med fænomenernes skiften og modsætning behøver den ikke de omform- 
ninger og den indre omkalfatring, som ville være nødvendig, hvis den mere 
konservative fØZeZse skulle tilpasse sig den samme rytme i fænomenerne. 
Storbytypen - der naturligvis varierer i tusinde individuelle modifikationer - 
skaber sig således et organ, der beskytter mod den rodløshed, som truer den 
fra strømningerne og diskrepanserne i dens ydre milieu: i stedet for med følel- 
sen reagerer den heroverfor hovedsageligt med forstanden, der får psykologisk 
fortrinsret på grund af den intensivering af bevidstheden, som opstår af samme 
årsag. På denne måde flyttes reaktionen på hine fænomener til det psykiske 
organ, som er mindst følsomt, og som ligger fjernest fra personlighedens 
dybder. 

Denne forstandsmæssighed, der således betragtes som det subjektive livs 
beskyttelse mod at blive overvældet af storbyen, forgrener sig ud i mangfoldi- 
ge enkeltfænomener. Storbyerne har altid været pengeøkonomiens centrum, 
fordi mangfoldigheden og koncentrationen af den økonomiske udveksling her 
giver byttemidlet en betydning, som det aldrig ville have fået i forbindelse 
med den sparsomme landlige udveksling. Pengeøkonomi og forstandens her- 
redømme står i den dybeste sammenhæng. Til fælles har de den rene saglighed 
i behandlingen af mennesker og ting, hvor en formal retfærdighed ofte forener 
sig med en hensynsløs hårdhed. Det rent forstandsmæssige menneske står 
ligegyldigt over for alt egentligt individuelt, fordi der herfra udgår relationer 
og reaktioner, som man ikke kan komme til bunds i med den logiske forstand 
- ligesom fænomenernes individualitet ikke indgår i pengeprincippet. Thi 
pengene spørger kun efter, hvad alle fænomenerne har til fælles, efter bytte- 
værdien, der nivellerer al kvalitet og egenart til spørgsmålet om den blotte 
kvantitet. Alle følelsesrelationer mellem personerne baserer sig på deres indi- 
vidualitet, mens de forstandsmæssige relationer regner med mennesker 
som med tal, d.v.s. som med elementer, der i sig selv er ligegyldige, og som 
kun har interesse svarende til deres objektivt konstaterbare præstationsevne - 
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