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Ei [i ce mare brânz` c` un pop`… mai 
bea câte un [naps sau dou` sau patru, sau 
mai pe scurt, bea, cât` vreme e capabil 
s` atrag` prin talentele sale nenum`ra]i 
adep]i… ´care¨ nici m`car nu se ating de 
b`utur`.

Kierkegaard, Hârtii, 1849

 D
ANEMARCA veacului XIX 
a fost, între altele, arena 
confrunt`rii religioase din-
tre un pietism popular, cu 
priz` la mase, [i autoritatea 

lutheran` oficial`, agreat` de elite. 
Schimb`rile politice dramatice erau, 
în realitate, miza atent disimulat` a 
conflictului. Spiritul pietist, cu r`d`cini 
germane [i r`spândit în Scandinavia 
la sfâr[itul secolului XVIII, accentua 
exclusivitatea Scripturii, punând în 
cauz` dexteritatea hermeneutic` [i 
prestigiul doctrinal ale tradi]iei. În plus, 
cultiva idealul sfin]eniei personale [i 
necesitatea faptelor bune. Deoarece 
contesta f`]i[ institu]ia bisericeasc` 
organizat` în tandem cu modelul laic-
statal, el î[i atr`gea sanc]iuni severe, [i 
chiar persecu]ii. Lapidar spus, pietis-
mul cre[tin scandinav ad`postea un 
poten]ial individualism religios care, 
citit în cheie politic`, submina sim]itor 
vechea ordine premodern` (etatist-or-
ganicist`, ierarhic`, paternalist monar-
hic`). Mai trebuie remarcat c` în prima 
jum`tate a secolului XIX, identitatea 
politic` danez` presupunea o rela]ie 
nu doar de jure, ci [i de facto cu aparatul 
ecleziastic prin perceperea obligatorie 
[i universal` a unor impozite ce luau 
nemijlocit calea bisericii. Remunerarea 
acesteia de pe urm` provenea numai 
din bugetul astfel acumulat de stat. Pro-
cesul de modernizare democratic` a în-
tregii societ`]i a fost lent dar ireversibil. 
El prinsese via]` c`tre sfâr[itul veacului 
precedent, 1848 fiind anul instal`rii 
liberalismului democratic danez sub 
cupola unei monarhii mult atenuate 
politic. În rândul contribuabililor ple-
bei, a[adar, î[i croiau drum drepturile 
[i libert`]ile cet`]ene[ti, consfin]ite 
constitu]ional în 1849 printr-un act 
care reafirma ascenden]a statal` a bise-
ricii na]ionale.

Se poate afirma cu relativ` certitu-
dine c` big bang-ul încle[t`rii dintre 
societatea civil` [i biserica lutheran` 
danez` s-a datorat în mare parte unui 
gânditor de marc` al epocii clasice 
autohtone, Søren Kierkegaard (1813–
1855). Fundalul teologico-biografic pe 
care s-a dezl`n]uit asaltul anti-eclezial 
kierkegaardian a fost generat [i perpe-

tuat de tripticul: Jakob Peter Mynster 
(1775–1854), Nicolai Frederik Severin 
Grundtvig (1783–1872) [i Hans Lassen 
Martensen (1808–1884). Interesant e c` 
to]i ace[tia l-au cunoscut mai întâi pe 
omul Kierkegaard, pe care nu l-au putut 
ignora când i-au citit opera. Martensen 
i-a fost pentru scurt` vreme tutore 
privat [i i-a evaluat teza de Magister. 
Cei doi erau, într-adev`r, interlocutori 
ocazionali, îns` dezgustul lui Kierke-
gaard pentru tot ce ]inea de numele 
lui Martensen nu i-a generat niciodat` 
remu[c`ri. Intersectarea biografic` 
cu Grundtvig s-a produs indirect, dar 
nu mai pu]in dramatic. Fratele mai 
mare al lui Søren, Peter Christian 
(1805–1888), reputat teolog [i episcop 
al ora[ului Roskylde, s-a identificat din 
fraged` june]e cu teologia grundtvigi-
an`, op]iune cu consecin]e nefaste în 
rela]ia dintre el [i mezinul familiei1. 
Mynster, îns`, marele primat al biseri-
cii na]ionale, a jucat un rol mult mai 
determinant în via]a filozofului. Ca 
fost duhovnic al întregii familii Kier-
kegaard [i mai ales ca prieten apropiat 
[i îndrum`tor de con[tiin]` al capului 
acesteia, Søren i-a purtat lui Mynster 
un respect genuin [i constant, edulco-
rat doar de dezacordurile cu privire la 
adev`ratul sens al cre[tinismului. În 
ciuda acestora, i-a trimis majoritatea 
c`r]ilor sale cu nimb religios (pecetluite 
mereu cu dedica]ii afabile), iar în jurnal, 
el consemneaz` pedant reac]iile post 
factum ale destinatarului. A[a vedem 
cum Kierkegaard suferea când Mynster 
îi întâmpina produc]iile edificatoare cu 
o t`cere suspect`, iar alteori se revolta 
trufa[ [i în[ira, fire[te numai diaristic, 
adev`rate diatribe la adresa acestuia. 
Relativ devreme, îi încol]e[te în minte 
ideea c` Mynster e doar o roti]` (dac` 
nu cumva un dinam) în infernala 
ma[in` numit` cre[tin`tate2, un slujba[ 
clerical ce contribuie decisiv la uciderea 
lui Dumnezeu [i la compromiterea 
„cre[tinismului Noului Testament”.

S` lu`m pe rând convingerile aces-
tor personalit`]i pentru a p`trunde 
mai bine liniile de for]` ale atacului 
kierkegaardian. Cultura socio-politic` 
[i religioas` a Danemarcei celebreaz` [i 
ast`zi personalitatea lui Grundtvig, în 
care pronia a concentrat o prolificitate 
publicistic` mamut [i un incredibil 
enciclopedism gnoseologic. Proteicul 
Grundtvig a fost un teolog exemplar, 
pastor carismatic, dar [i poet, filolog, 
istoric, politician activ ce aspira la refor-
marea [i educarea maselor (pentru care 
a f`cut imens), [i, nu în cele din urm`, 

un credincios ce-[i aroga calit`]i de 
profet. Nici m`car Søren Kierkegaard, 
fire înver[unat`, contestatoare dar just`, 
nu i-a negat vreodat` meritele, de[i 
dispre]ul [i inamici]ia dintre ei s-au do-
vedit mai puternice decât respectul his-
trionic cu care-[i f`ceau plec`ciuni în 
plin` strad`. În plan ideatic, Grundtvig 
a încercat s` combine dogma cre[tin` 
cu un regionalism populist de factur` 
romantic` (intitulat vag „nordism”). 
Separa mai ap`sat celestul de lumesc, 
spre deosebire de romantici [i Mynster 
care sus]ineau teza continuit`]ii între 
cele dou` registre. Istoria uman` era, 
pentru el, mijlocul sacrosanct prin care 
divinitatea î[i încununeaz` scopurile 
în lumea de aici. Vedea un antagonism 
radical între cre[tinism [i p`gânitate 
[i afirma primatul credin]ei într-un 
Dumnezeu absolut-transcendent, temei 
etern al vie]ii omului. Condamnând 
individualismul egoist, specific noilor 
cuceriri politice moderne, considera im-
perativ` o revigorare spiritual` mediat` 
de un stat organic [i cu calit`]i forma-
toare în plan moral. Convingerile grun-
dtvigiene, împotriva c`rora Kierkega-
ard se va fi ridicat cu con[tiinciozitate, 
sunt urm`toarele: echivalarea bisericii 
cre[tine cu o comunitate cultic` în sens 
lax, postularea existen]ei unei tradi]ii 
orale cre[tine ce premerge [i valideaz` 
litera evangheliei ([i nu invers) [i profe-
tizarea unei simbioze între politic [i re-
ligios, în urma c`reia Danemarca va de-
veni noul Ierusalim. Inutil s` ad`ug`m 
c`, dintr-o mi[care religioas`, grundtvi-
gianismul se erijeaz` foarte rapid într-o 

mi[care politic` întreprinz`toare ce mi-
liteaz` pentru principii neconservatoare 
precum secularizarea înv`]`mântului, 
în]elegerea bisericii [i a societ`]ii drept 
institu]ii primordial civile, asigurarea 
unei mobilit`]i mai mari de reflec]ie 
[i decizie pentru pastori [i enoria[i. 
Toate acestea se bazau pe o autonomie 
cet`]eneasc` crescut`, generat` de in-
dividualismul liberal al clasei mijlocii 
rurale [i motivat` de con[tiin]a unei 
meniri mesianico-na]ionaliste pe care 
poporul danez era chemat s-o fructifi-
ce prin via]a sa politico-religioas`. În 
afara acestui istorism metafizic desuet 
de factur` romantic`, mentalul social 
danez se mai ghideaz` [i azi dup` agen-
da lui Grudtvig, care e cel de-al doilea 
pilon (dup` H.C. Andersen) al mândri-
ei na]ionale3. Dar pentru a nu c`dea 
în p`catul adula]iei, avertiz`m c` [i 
Grundtvig avea bizareriile lui. Înclinat 
spre depresie, înfruptându-se cu nesa] 
dintr-o solitudine adesea impenetrabil`, 
urá s` fie deranjat în timpul lucru-
lui, iar în astfel de intruziuni excelau 
tocmai s`rmanii [i obidi]ii vremii. O 
asemenea meteahn` psihologic` îl mai 
umanizeaz` pe Grundtvig, dar îi [i pune 
idealurile de dezrobire într-o lumin` 
crepuscular`4.

În tab`ra opus`, Mynster se for-
meaz` în spiritul filozofiei kantiene 
[i al romantismului german, al c`rui 
panteism l-a criticat, îns`, deschis. A 
fost un om cu convingeri compozite 
[i f`r` prea multe principii. Politic, s-a 
dorit un conservator ce exalta ordinea 
existent` [i corporatismul societal, îns` 
filozofic, a fost adeptul unui individua-
lism intui]ionist nesistematic îndreptat 
împotriva vertijurilor emo]ionale, prag-
matismului mistic [i oric`rei forme de 
eticism universalist cu valen]e seculari-
zante. Religia sa îmbina, pe cât de con-
tradictoriu, pe atât de original, deismul 
cu codul de via]` stoic [i optimismul 
solar al iluminismului, insistând asupra 
primatului con[tiin]ei etice. Mynster 
nu punea mare pre] pe ideea de p`cat, 
pe învierea în descenden]` hristic` [i 
pe lucrarea iubitoare ([i nemeritat`) a 
gra]iei divine. Credea c` transfigurarea 
sinelui uman trebuie s` survin` prin 
venerabila resemnare practicat` de 
stoici, mai degrab` decât prin apropri-
erea sensului paulinic al „fiin]ei noi” 
(2 Corinteni 5:17), a[a cum i-ar fi cerut 
„fi[a de post”. De[i considera religia [i 
civiliza]ia drept dou` realit`]i insepara-
bile, Mynster îl valoriza pe Iisus dintr-o 
perspectiv` psihologizant`: divinitatea 
Mântuitorului era acceptat` ca o ne-
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cesitate psihic` ce d`dea un imbold în 
plus absolutiz`rii (iluministe) a datoriei 
morale. Reîntoarcerea la Dumnezeu e 
relegat`, deci, psihologicului, în total` 
discordan]` cu idealul eshatologic 
instituit la confluen]a dintre creatura 
apostatic` [i Ziditorul s`u iubitor.

Ca personalitate, înaltul prelat e 
îndr`gostit de autoritate [i se vrea 
intransigent (combina]ie de care se 
va teme în cazul grundtvigienilor). 
Propov`duind în public un forma-
lism uniformizant [i moderat, dar 
neacceptând cu u[urin]` dimensiunile 
impersonale ale socialului, e tentat 
în sinea lui s` pun` rela]ia cu litera]ii 
contemporani mai presus de propria 
experien]` religioas`, particularitate 
pe care Kierkegaard o intuie[te rapid 
[i pentru care îl taxeaz` necru]`tor. 
În mare, compromisul pragmatic [i 
inconsecven]a sunt cuvintele de ordine 
ale carierei sale episcopale. În calitate 
de primat, militeaz` pentru o ideologie 
antipolitic`, drapat` în acea religiozi-
tate nevertebrat` [i eclectic`5, pe care 
urbanitatea intelectual` [i rafinat` o 
va fi opus – cu rezultate nule, de altfel 
– ascensiunii „omului comun” prin 
liberalismul democratic emergent. De[i 
apolitic` în inten]ie, agenda episcopu-
lui va dovedi contrariul în tumultuo[ii 
ani 1848–49. Mynster ac]ioneaz` ca [i 
cum e integral acaparat de zvârcolirile 
politico-sociale, pe când contactul cu 
absolutul cre[tin e redus la prezervarea 
statu-quoului eclezial. Cam acestea 
erau coordonatele inclasificabilului 
Mynster, împotriva c`ruia s-a ridicat 
nominal [i direct tân`rul [i sclipitorul 
s`u enoria[, Søren Aabye.

Pentru a-i împiedica pe grundt-
vigieni, în fruntea c`rora se g`sea [i 
Peter C. Kierkegaard, s` accead` la 
scaunul episcopal, Mynster recurge, 
ca orice conven]ionalist consecvent, 
la un compromis. Îl înfiaz` spiritual 
[i institu]ional pe H.L. Martensen, un 
teolog foarte cultivat, care s-a adre-
sat comunit`]ii academice nu doar 
prin prelegeri de filozofia religiei, ci [i 
prin lucr`ri despre mistica lui Meister 
Eckhart [i teozofia lui Jakob Böhme; 
comunit`]ii clericale i-a oferit un dens 
tratat de dogmatic`, iar publicului larg 
volume de predici [i etic` cre[tin`. 
Pasiunea pe care a f`cut-o de timpuriu 
pentru ra]ionalismul dialectic hegelian 
a dat road` mult` în câmpul teologiei 
speculative daneze. De[i nu de un con-
vins urma[ al lui Hegel avea el nevoie, 
dar în perfect acord cu cameleonismul 
s`u deontologic [i principial, Mynster 
îl desemneaz` pe Martensen – pe care 
Kierkegaard nu-l avea deloc la inim` 
– drept succesor la func]ia bisericeasc` 
cea mai înalt`.

Apoi, pe 5 februarie 1854, nimeni 
altul decât Martensen are onoarea de 
a rosti discursul funebru la ceremonia 
de înhumare a lui Mynster. Cu aceast` 
ocazie, defunctul primat e uns de fidelul 
[i recunosc`torul s`u discipol cu titlul 
de „martor al adev`rului”, sintagm` 
care i s-a p`rut intransigentului Søren 
nu exagerat`, ci pur [i simplu blasfemi-
ant`. Paharul era plin. Pic`tura l-a f`cut 
]`nd`ri. Nu imediat, îns`. Asedierea 
furibund` [i eroic` a establishment-ului 
na]ional bisericesc e ini]iat` public la 
aproape un an dup` aceea. Mai exact, în 
decembrie 1854, Kierkegaard public` în 
Fædrelandet (cotidian liberal cu tendin]e 
na]ionaliste) un articol incendiar, unde 

îi atac` deschis [i pe decedat, [i pe 
adulatorul s`u. Textul fusese, de fapt, 
conceput imediat dup` „infamanta” 
laudatio, dar Kierkegaard îl p`strase, se 
pare, la sertar pentru vremuri mai pro-
pice anvergurii protestului.

De altfel, el considera c` primele 
adieri sumbre ale conflictului ar fi 
trebuit întrev`zute de cei cu-adev`rat 
preocupa]i în paginile volumului 
Ini]iere în cre[tinism (1850), care pleda 
pentru o imitatio Christi individual`, 
necondi]ionat`, patetic` [i mai ales 
neinstitu]ionalizabil`. Cre[tinismul, 
sus]ine Kierkegaard aici, convoac` 
la o nou` via]` [i nu seduce printr-o 
doctrin` interesant`. Credinciosul au-
tentic trebuie s` ia în piept Golgotha 
pres`rat` cu sudoarea de sânge a lui 
Iisus, chiar dac` în modernitate el va 
avea de înfruntat tortúri mai pu]in 
grote[ti, dar la fel de casante suflete[te. 
Ca urmare, singura autoritate accepta-
bil` e cea în]eleas` în orizontul salvific 
nou-testamentar, menit` s` coaguleze 
[i s` înt`reasc` interioritatea omului. 
A contrario, autoritatea ce oxigeneaz` 
structurile, inevitabil impersonale, ale 
statalit`]ii e de ]inut în colimator, dac` 
nu de subminat, atunci când coerci]ia 
în perimetrul exteriorit`]ii [i cantita-
tivului se face cu pre]ul înstr`in`rii de 
divin. Mai mult, dac` biserica se vrea 
cu tot dinadinsul parte integrant` a 
administra]iei de stat moderne, rapor-
tarea la Iisus se va refugia în intimitatea 
inaccesibil` a individului. Consecin]a 
imediat`, avertizeaz` Kierkegaard, va 
fi stigmatizarea [i chiar persecu]ia, 
din moment ce cre[tinul veritabil îi 
va confrunta pe ceilal]i cu pustiul 
religiozit`]ii lor fade, c`lâi, plaisiriste, 
în care celei trei ispite hristice [i ordalia 
abisal` a lui Avraam sunt de domeniul 
mitului ori al rizibilului.

Opera târzie a filozofului danez 
este fundamental diferit`, ca stilis-
tic` [i inten]ionalitate, de complicata 
dialectic` anterioar` dintre textele 
pseudonime [i cele semnate în nume 
propriu, dialectic` menit` s`-l pun` 
pe cititor într-un mod necoercitiv în 
fa]a unor decizii existen]iale salutare 
pentru propria [i singulara sa via]`. 
Dup` alte interven]ii caustice, publica-
te în cotidianul na]ional, Fædrelandet, 
Kierkegaard înfiin]eaz` [i public` pe 
cheltuiala proprie, începând cu 24 mai 
1855, ziarul Øieblikket (Clipa), unde este 
[i singurul contributor6. Scrise pentru 
trezirea din somnul cre[tinismului 
dec`zut, textele cvasi-incendiare din 
Øieblikket îi au ca ]inte subîn]elese pe 
Mynster, Martensen [i chiar pe Grun-
dtvig, de[i paternitatea ideilor sau 
principiilor contestate de Kierkegaard e 
greu de stabilit cu exactitate. Articolele 
vibreaz` pe un ton t`ios, direct, sunt 
lipsite de ironie ori tâlcuri criptice [i 
au un con]inut simplu dar ultimativ. 
Satira fin`, analiza pedant` [i labirintic` 
a tarelor sufletului uman sunt de dome-
niul trecutului. În decursul celor zece 
numere (dintre care doar nou` ap`rute 
antum), fostul dialectician al adâncu-
rilor omene[ti î[i previne compatrio]ii 
cu privire la starea spiritual` jalnic` în 
care se îneac`, din cauza ipocriziei [i 
neru[in`rii „func]ionarilor lui Iisus”, ce 
duc un trai perfect burghez [i reu[esc în 
lumea de aici propov`duind autosacrifi-
ciul tragic al Mântuitorului.

{i-ntr-adev`r, blamul proferat de 
autorul Faptelor iubirii fac din el un 

adev`rat Botez`tor al pustiei: sub 
obl`duirea de trist` amintire a episco-
pului Mynster, perpetuat` de urma[ul 
s`u, Martensen, [i la care grundtvigienii 
ader` iner]ial, pastorii prostesc o ]ar` 
întreag`, inclusiv pe rege, în vederea 
unor câ[tiguri pecuniare inavuabile. 
Î[i degradeaz` misiunea sfânt`, fiindc` 
î[i tr`iesc religia utilitarist [i hedonic, 
[i au reverii secularizante. Acuzele 
mai grave abia urmeaz`; printre ele, 
viclenia [i echivocul sufletesc, impos-
tura, un cabotinism de proast` calitate, 
carierismul, dar [i bestialitatea cu care 
[tranguleaz` sufletele credincio[ilor. 
Acelea[i fe]e biserice[ti sunt v`zute ca 
„b`rba]i deghiza]i în ve[minte de mu-
iere”, sofi[ti speculativi ([i speculan]i), 
ho]i sau „negustori punga[i”, profa-
natori, maimu]e, „canibali”, „s`lbatici 
cultiva]i” [i alte asemenea alint`turi. 
În consecin]`, enoria[ii sunt instiga]i 
la subminarea activit`]ii preo]e[ti prin 
neprezentare la Liturghie [i prin trans-
formarea interiorit`]ii proprii în altarul 
invizibil al lui Iisus.

Reac]ia contemporanilor a fost pe 
m`sur`: fulminant` [i predominant 
negativ` în rândul copenhaghezilor, 
dar pozitiv` în provincie. Atitudinile 
pro s-au stins relativ repede în vacar-
mul vocilor isterizate sau obscene, 
menite s`-l intimideze [i dezonoreze 
pe solitarul protestatar pe fondul unui 
pretins conservatorism religios. Pân` 
în septembrie 1855, Kierkegaard (ce se 
lua drept „spion în serviciul lui Dum-
nezeu”) va fi avut alúra unei adev`rate 
persona non grata, a unui paria terfelit 
în presa de scandal, renegat ori sati-
rizat de p`tura cultivat` a societ`]ii. 
Martensen l-a suspectat pe r`zvr`tit c` 
vrea doar s` regleze ni[te conturi perso-
nale, pe fondul unui cre[tinism oricum 
prost în]eles. Grundtvigienii s-au opus 
anti-clericarismului kierkegaardian, 
îns` admirau [i aprobau la gânditorul 
danez aplombul profetic [i seriozitatea 
corectiv` cu care înf`]i[a miza ultim` 
a cre[tinismului. La mult` vreme dup` 
trecerea în nefiin]` a lui Kierkegaard, 
confruntarea s-a dovedit esen]ial` în 
reformarea bisericii, iar de pe urma 
ei au profitat tot grundtvigienii, de[i 
în toiul b`t`liei adoptaser` o pozi]ie 
neutr`. Cea mai benefic` [i fructuoas` 
replic` a venit, îns`, din afar`, anume 
dinspre z`rile Norvegiei, unde, atunci 
când insurgen]a pietist` atinsese cote 
dramatice, opera kierkegaardian`, cu 
prec`dere cea teologic`, era întoars` 
pe toate fe]ele. Astfel, datorit` acestei 
propag`ri dincolo de grani]ele ]`rii, 
conflictul a prilejuit [i primele con-
tacte interna]ionale cu corpusul kier-
kegaardian, poveste care trebuie [i ea 
cunoscut`, dac` e s` în]elegem geneza 
multor idei teologice, filozofice [i poli-
tice ale secolului trecut.

A[adar, de[i a actualizat toate 
valen]ele oric`rui scandal, de[i a stârnit 
orgolii, a incitat la atitudini revan[arde 
[i a scos la lumin` [i latura tenebroas` 
a comunit`]ii publicistice daneze, acest 
episod i-a înt`rit lui Kierkegaard con-
vingerea c` a fi cre[tin într-o lume 
modern` implic` un martiriu ce se 
dovede[te mai degrab` benefic, dac` 
lu`m Noul Testament ca ultim reper 
într-o urmare existen]ial` f`r` rezerve a 
lui Iisus omul. {ocul Corsarului, ciocni-
rea cu ekklesia oficial`, la care s-a ad`ugat 
elaborarea unei opere impun`toare, 
grea de consecin]e în istoria gândirii eu-

ropene [i nu numai, [i-au spus probabil 
cuvântul pe 28 septembrie 1855, când fi-
ravul trup al gânditorului se pr`bu[e[te 
în plin` strad`, dez-sufle]indu-se la cinci 
s`pt`mâni dup` aceea. De atunci înain-
te r`mânea ca opera s` anime min]i [i 
s` edifice inimi, ca s` nu credem cumva 
c` spiritul ar putea exulta vreodat` la 
solitudinea mor]ii.

l
1 În urma ofensivei lui Søren împotriva bi-

sericii, între cei doi fra]i a survenit o ruptur` 
regretabil`. Peter C. Kierkegaard [i-a criti-
cat deschis „fratele risipitor” în cadrul unei 
conven]ii a Bisericii Lutherane Daneze, fapt 
pentru care Søren l-a renegat total [i a refuzat 
s`-l vad` pân` [i pe patul de spital unde [i-a 
dat ob[tescul sfâr[it.

2 Kierkegaard a opus cre[tin`t`]ii (sau 
ideologiei bisericii ofi ciale) un cre[tinism 
autentic, bazat exclusiv pe Noul Testament [i 
pe un mimesis hristic individual cu conota]ii 
dramatice.

3 Ironia istoriei (sau discreta ei mali ]io-
zitate) face ca actuala Academie Grundtvig 
s` ofere spa]iu de lucru Centrului de Stu-
dii Søren Kierkegaard, unde se editeaz` în 
prezent ultima [i impozanta edi]ie a Operelor 
complete.

4 Pe de alt` parte, Søren Kierkegaard, c`-
ruia posteritatea (academic`) i-a repro[at 
indiferen]a elitist` pentru „p`tura de jos” 
[i individualismul cu aere religioase, era în 
via]a de toate zilele extrem de apropiat de 
omul comun. În timpul plimb`rilor sale 
interminabile intra foarte des în vorb` cu 
vânz`torii ambulan]i ori cu simplii neica-ni-
meni. De asemenea, varietatea actelor sale de 
caritate nu e de neglijat.

5 Eclectismul acesta consta într-un melanj 
oportunist, sau oricum dubios din punct de 
vedere doctrinal, între un cre[tinism a[a-zis 
ortodox [i fi lozofi a „semi-p`gân`” a romanti-

cilor. Romanticul de seam` al culturii daneze 
a fost panteistul Adam Oehlenschläger, cu 
care Mynster s-a solidarizat la un moment dat, 
dar de care mai apoi, adic` atunci când a acu-
mulat îndeajuns de mult` faim`, s-a dezis.

6 Un am`nunt interesant e faptul c`, în tot 
acest confl ict, Kierkegaard s-a folosit de pres` 
într-un mod foarte abil. Dat` fi ind, mai ales, 
experien]a traumatizant` din polemica cu 
Corsarul, dar [i înarmat cu o refl ec]ie profe-
tic` asupra „publicismului” societ`]ii mod-
erne, el era con[tient c` diseminarea unor 
idei polemice ca ale sale se putea face cel mai 
efi cient doar prin intermediul presei. j
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