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1. ORIENTACIÓ DE LA TEMÀTICA 
 
Endinsar-se en el corpus literari kierkegaardià s’assembla molt a deambular per 

una d’aquelles «cases de miralls» que hi havia als antics parcs d’atraccions i que encara 
hom pot veure entre els carrerons del Tivoli copenhaguès. El lector es veu reflectit en 
un seguici d’imatges interiors que van desvelant exageradament els vicis de la 
interioritat vinclada sobre ella mateixa. Un recorregut que l’enfronta amb l’angoixós 
quefer d’arribar a ser qui ha de ser, cercant un referent sòlid per a la construcció del «si 
mateix». Kierkegaard no pacta mai amb el lector. Tothora a punt d’exasperar la seva 
inquietud, el mena a renegar indefinidament de tot contingut definitiu. Sap, com ningú, 
prémer l’oportuna tecla que treu el lector de la indolència i activa la consciència 
d’aquella desesperació (Fortvivlelse) que nia en la més pregona interioritat. 
Kierkegaaard porta el lector mar endins, a «70.000 peus de fondària», com li agrada dir 
al danès, enfora de les falses seguretats racionals i de les tranquil·les aigües teorètiques i 
els sistemes de pensament que, amb el propòsit de fer «reposar el cap» en la 
comprensió, frenen el dinamisme de la subjectivitat, que és el vertader moviment envers 
la veritat. 

Kierkegaard no té res objectiu a oferir-nos, o si volem, renuncia a fer-ho. 
L’esforç de cercar en la seva obra uns continguts estètics, ètics o religiosos 
universalitzables és un dispendi de temps infructuós. L’investigador que deixa la seva 
individualitat a fora, esperant enriquir-la amb els materials de la filosofia existencial 
kierkegaardiana després del llarg viatge en tercera persona per la seva vasta obra, erra la 
direcció. L’investigador, i sobretot el doctorand, s’exposa al ridícul intel·lectual si no 
està dispost a esdevenir subjectiu, i anirà comprovant que va sent lentament expulsat de 
la personalitzant maièutica del Sòcrates del Nord. La investigació de l’obra de 
Kierkegaard consistirà, doncs, a posar a l’abast de l’interessat una de les moltes claus de 
lectura que orientin envers el centre del laberint kierkegaardià, perquè cadascú, enriquit 
amb l’autoconeixement que li ha proporcionat el viatge, pugui temptar itineraris 
paral·lels i molt més personalitzats.  

Proposam a tal fi servir-nos d’un dels Opbyggelige Taler, Tre Taler ved taenkte 
leiligheder, un discurs edificant de gairebé un centenar de pàgines en l’edició original 
de 1845, que ens faci de Dèdal en aquest temptatiu. El nostre objectiu és treballar 
exhaustivament un text desconegut al nostre país, com ho continuen sent la majoria dels 
Discursos edificants, investigant la manera en què els tres existencials que Kierkegaard 
ens presenta en aquesta obra —la culpa, l’amor i la mort— esdevenen «categories 
limítrofes negatives»1 que, estavellant la raó contra els seus límits, estimulen el 

                                                 
1 L’expressió l’hem presa del D. González que l’usa per a referir-se a la categorització kierkegaardiana en 
general. Cf. D. GONZALEZ, Essai sur l’ontologie Kierkegaardienne. Idéalité et determination, Paris 
1998, p. 91. 
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moviment de la consciència existencial des de la contradictòria condició del sol «humà 
si mateix» (mennenkelige Selv) al «teològic si mateix» (theologiske Selv). En concret, 
haurem de mostrar com cada un dels existencials revela la seva específica condició 
fronterera, concentrant fins al límit totes les desavinences internes del si mateix per tal 
d’esperonar-lo a afrontar el risc de saltar en la infinitud.  

Sumàriament i anticipant algunes idees mestres, podem dir que la culpa és 
l’expressió del límit psicològic d’una existència dispersa i fragmentada que viu en el 
món de la possibilitat, però que no pot evitar la crida a la concreció que li arriba de part 
de la llibertat. La culpa kierkegaardiana es correspon al heideggerià «voler tenir 
consciència», que urgeix l’existent a un «més propi poder ser», però en el cas de 
Kierkegaard es tracta d’una culpa abocada a sentir-se infinitament més culpable, una 
culpa comminada a transformar-se en consciència de pecat i que predisposa a una nova 
forma d’existència «davant Déu» (for Gud). 

L’amor, almenys aparentment, no presenta els trets característics d’un 
existencial fronterer. Kierkegaard tanmateix descobreix la condició liminal de l’amor en 
la dialèctica entre l’«amor eròtic» (Elskev) i l’«amor d’àgape» (Kaerlighed).2 Una 
realitat tan substantiva de l’existència pot estar sotmesa a les vel·leïtats del temps i les 
discontinuïtats del sentiment? Està destinat l’amor a ser sempre «desgraciat»? Com pot 
esdevenir perdurable allò que té atributs efímers i xoca amb l’oposició de la 
temporalitat? Aquests interrogants dominen la reflexió de Kierkegaard, i no troben 
solució si la dimensió eròtica de l’amor no es transfigura per una decisió d’estimar, que 
eleva l’amor a una nova categoria eticoreligiosa. 

Amb la mort, no hi ha dubte que estam davant el límit més radical de 
l’existència, la «possibilitat de la impossibilitat», en paraules de Heidegger, que desfà 
l’obstinada pretensió de conservar indefinidament allò que hom ha adquirit i deixondeix 
contínuament noves i més pròpies possibilitats existencials. La «decisió de la mort», 
com l’anomena Kierkegaard en el nostre tercer discurs, Ved en Grave, certament incuba 
aquest sentit heideggerià, però beslluma una ulterior significació escatològica. La mort 
no es limita a ser la inductora d’un procés de permanent singularització existencial en el 
temps sinó que també marca l’existència amb el segell de la definitivitat —amb la mort 
no podem afegir ni un acte més al nostre existir, diu Kierkegaard—, arrodonint el 
caràcter únic de cada individu, que passa a ser una «totalitat» singular davant el seu 
fonament. 

La nostra recerca procedirà, doncs, a partir de l’estudi minuciós de Tre taler ved 
taenkte leiligheder —text que traduïm— i s’anirà expandint a les principals obres 
pseudònimes i homònimes, per tal de verificar la possibilitat de fer una lectura completa 
del corpus kierkegaardià a l’empara de la triple temàtica del discurs.  

En la investigació sistemàtica anirem confrontant-nos amb la presentació que 
Kierkegaard ens fa de la despersonalitzada situació de l’existència —catalogada en les 
diverses modalitats del «jo desesperat» de Sygdommen til Döden— que tracta de 
sostenir-se sobre les infinites possibilitats del jo («estadi estètic») o recolzar-se en una 
ètica basada en criteris generals. Acceptarem la proposta kierkegaardiana d’emprendre 
un itinerari més singular, de més exigència però infinitament més personalitzador, que 
comporta l’opció per una «segona ètica» (den anden Ethik), o més exactament, la 
«suspensió teleològica» de la primera en vista de l’establiment d’ una «relació absoluta 
amb el telos absolut»; una altra ètica construïda sobre la decisió d’elegir la llibertat, que 
no és l’elecció de tal o qual cosa determinada, sinó la fonamental «elecció d’un 

                                                 
2 La llengua danesa distingeix lèxicament els dos significats de l’amor usant els termes Elskov i 
Kaerlighed. 
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mateix». Això sí, no d’un si mateix aïllat i autosuficient, sinó des del si mateix que 
elegeix un nou mode d’existència «davant el poder que el fonamenta» (Den Magt som 
satte det).  

 
 

 
 

2. ENFOCAMENT METODOLÒGIC 
 
Atesa la definició de la temàtica, l’enfocament de la nostra investigació parteix 

de la perspectiva del text de referència, que comentarem a través de les notes que 
incorporam a la traducció. Ens servirà de punt de partida per anar ampliant el tractament 
del tema en les diverses fonts bibliogràfiques.  

Hem de tenir present que Tre taler ved taenkte leiligheder se situa temporalment 
en una mena de punt intermedi —no en el sentit de transició, puix que no està així 
estructurada la maièutica kierkegaardiana—3 en la producció bibliogràfica del danès. 
Concretament, el discurs que ens ocupa fou escrit entre les obres de contingut més 
filosòfic —el cicle que va d’Enten-eller a l’Efterskrif (1843-46) i les del «cristià 
eminent» Anticlimacus— el pseudònim de Sygdomen til Döden, Indövelse i 
Christendom (1849-50). Una ubicació que sens dubte troba un clar reflex en el 
llenguatge i l’estil del text. Algunes idees de Tre taler apareixen ja formulades in 
extenso i amb un estil més dialèctic a Begrebet Angest, que és una de les reflexions més 
sistemàtiques del fenomen de la culpabilitat; d’altres anticipen intuïcions que assoliran 
forma definitiva a Afsluttende uvidenskabelig Efterskrifer til Philsophiske Smuler, 
Sygdomen til Döden o Kaerlighedens Gjerninger. 

Amb l’impuls que ens donarà la lectura atenta de cada un dels Discursos en 
circumstàncies suposades afrontarem la investigació sistemàtica procedint 
concèntricament a través de les altres vaerker i els papirer, segons l’ordre d’aparició 
dels temes en els discursos. Per tal motiu recomanam al lector que abans de començar la 
lectura de cada secció de la present investigació vagi a l’annex on trobarà cada un dels 
discursos traduïts que li serviran d’introduccio a la temàtica. Al final de la tesi trobarà 
un compendi complet dels resultats obtinguts organitzat segons les principals categories 
existencials del filòsof. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Sobre la composició dels escrits kierkegaardians, vegeu la nota introductoria a Discursos en 
circumstàncies suposades de l’annex principal. 
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PRIMERA SECCIÓ 
  

AL «SI MATEIX TEOLÒGIC» PEL SALT DES DE LA 
IMMANÈNCIA DE LA CULPA A LA TRANSCENDÈNCIA 

DEL PECAT 
  
 
 

 
 

Eros s’acomiada de Psique dient-li:  
si calles, infantaràs un fill dels déus,  

si parles, només un home. 
Pap. IV A 28 

 
 

 
 
 

Per què hi ha tristesa i tristesa:  
la tristesa que ve de Déu produeix  

un penediment que porta a la salvació 
i que ningú no sap greu de sentir;  
en canvi, la tristesa que ve del món  

causa la mort. 
2 Cor 7,10 
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1. PREMISSA DE LA INVESTIGACIO: LA CULPA I LA 

DOBLE FENOMENOLOGIA DEL SI MATEIX 
 
 
La nostra hipòtesi de partida, que haurà de trobar verificació en l’atenta anàlisi 

textual que ens proposam fer tot seguit, és que el complex d’escrits kierkegaardians, 
amb la pluralitat de nivells de lectura que s’entrellacen —estètic, psicològic, ètic i 
religiós—, té dues fites fonamentals sobre les quals hom pot organitzar una 
hermenèutica de l’«hamartiologia» existencial que se’ns hi proposa. Es tractaria d’allò 
que hom podria qualificar com les dues fenomenologies de la culpabilitat, 
respectivament articulades —no exclusivament però sí principalment— entorn de 
Begrebet Angest i Sygdommen til Döden. En la primera ens trobam amb una nova 
fenomenologia de l’esperit que, a la inversa de la hegeliana,4 es va modulant en una 
dialèctica qualitativa de la interioritat, que manté en tensió irreconciliable el moment 
objectiu i el subjectiu de l’existència, una dialèctica irreductible que, precisament per 
ser-ho, va rellevant la condició espiritual de l’home. L’esperit (Aand) sorgeix de la 
incoincidència dels oposats, mai de llur reconciliació, la finitud i la infinitud, el cos i 
l’ànima, la necessitat i la llibertat, etc., criden al si mateix a l’escomesa d’una síntesi 
que es va besllumant impossible. Però — i això és fonamental—la fenomenologia de 
l’esperit de Kierkegaard es va transfigurant en una fenomenologia de la culpa, com una 
realitat «sobtada», dirà a Begrebet Angest, allò que no pot ser explicat, ni resseguit per 
la raó, però vivenciable i verificable per l’existent en l’«estat d’ànim» (Stemning) de 
l’angoixa (Angest). La culpa se sostreu a la reflexió racional, però permet ubicar 
l’esperit humà en l’immediat terreny de l’existència concreta i real. La culpa, usant la 
lexicologia heideggeeriana, ens desperta del somni d’una humanitat abstracta, ens 
revela la condició de «llançats» (Gecorfernheit) a l’existència, impossible de 
comprendre més que com a éssers-en-el-món. La culpa compareix en el mateix instant 
en què intentam realitzar l’acte d’existir, com magistralment descriu Haufniensis, 
l’autor pseudònim de Begrebet Angest, en la imatge de la llibertat que cau desmaiada en 
el moment d’actualitzar-se i que instants després s’alça carregada amb el misteri de la 
culpabilitat. Tanmateix, facem esment a l’ordre del moviment, és la caiguda la que 
constitueix la consciència de l’existir, de tenir una llibertat, la consciència de ser éssers 
                                                 
4 Cf. J. FRANCO, Kierkegaard frente al hegelianismo, Valladolid 1994, especialment l’exposició que fa 
l’autor de l’estructura antihegeliana de la reflexió de Kierkegaard en referència directa a la 
Fenomenologia de l’esperit, p. 195-196. També: F. JARAUTA, «Kierkegaard frente a Hegel», a 
Pensamiento 31 (1975), p. 387-406; V. MELCHIORRE, «Kierkegaard e Hegel, la polemica sul punto di 
partenza», a C. FABRO (a cura di), Studi Kierkegaardiani, Brescia 1957, p. 246-266; H. LIEHU, «S. 
Kierkegaard’s theory of Stages and its relation to Hegel» a Acta Philosophica fennica 47 (1990), 
especialment p. 295-306.; N. THULSTRUP, Kierkegaard’s relation to Hegel, New Jersewy 1980, on es 
fa un repàs exhaustiu de totes les citacions explicites de Hegel en el corpus kierkegaardià, incloent-hi els 
papirer; N. THULSTRUP, «Hegel’s Stages of Cognition in The Phenomenology of Spirit and 
Kierkegaard’s Stage of Existence in Concluding Unscientific Postscript», a Academiae kierkegaardiensis 
IV (1981), p. 61-69; D. L. ROZEMA, «Hegel and Kierkegaard on conceving The Absolute», a History of 
Philosophy Quartely 2 (1992), p. 207-224. 
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a ser. Fins aleshores, l’esperit dormitava, hi era, però somiant, existencialment 
inconscient. El problema rau, doncs, a reconèixer allò que activa el moviment de la 
culpa que és el moviment de la consciència existencial. La resposta de Kierkegaard se 
separa un cop més de tota abstracció. El moviment prové de l’angoixa. En l’estat 
d’ànim angoixat hi ha el prius que determina el procés cap a l’esdevenir conscient de 
l’existència. Que el punt inicial de la interpretació antropològica de Kierkegaard sigui 
afectiu i no conceptual no implica, no obstant això, que ens les haguem de veure amb un 
pur sentiment irracional. L’angoixa és un stemning, que en danès denota un estat anímic 
persistent, més que un afecte momentani. Heidegger ho ha comprès perfectament quan a 
Sein und Zeit5 es refereix al Dasein com a Befindlichkeit (disposició afectiva) que «posa 
a l’ésser en el seu aquí». Així, doncs, l’estat afectiu de l’angoixa és un «medi ambient» 
anímic que impel·leix l’existent envers el reconeixement de la seva encara inconscient 
condició existencial. 

És important observar l’original àlgebra6 conceptual que travessa l’obra de 
Vigilius Haufniensis. Tenim dues categories que s’esclareixen correlativament. L’estat 
d’ànim de l’angoixa s’explica a la llum del significat que té el fet de descobrir-se 
culpable. Amb la categoria de la culpabilitat s’il·lumina significativament l’ambigüitat 
de l’angoixa, mentre que aquesta aconsegueix establir un punt de partida existencial que 
permet una comprensió no abstracta de la culpabilitat. No en va el títol del llibre és «El 
concepte de l’angoixa», que resultaria contradictori si no és tingués present l’esmentada 
correlació categorial. L’angoixa es revela molt més que un simple afecte quan es 
confronta amb la semàntica de la culpabilitat, i aquesta escapa a la consideració 
abstracta quan es remet a la persistent angoixa que acompanya l’existència real. 

La dialèctica qualitativa de Begrebet Angest avança des de la culpa original 
envers ulteriors formes de culpabilitat que van sent acomboiades per un estat d’ànim 
angoixat que progressa in crescendo. Anticipem simplement que la dialèctica de l’obra 
es presenta com una dialèctica rompuda. L’esperit de l’existent, deixondit a l’acte 
d’existir en virtut de la culpa, ha d’acceptar el neguit de ser una síntesi irrealitzable, un 
irresoluble Aand, i això li ho comunica precisament la persistència de l’angoixa. 
Aquesta és la constatació anímica que com major és la consciència espiritual més 
intensament hom percep els límits de l’existència. El menneskelige Selv (el si mateix 
humà), aprofundint en l’existència, toca els seus límits, palpa la seva finitud, però 
contemporàniament s’adona que per mor d’això s’ha fet més ell mateix, ha esdevingut 
més singular (Enkelt). L’acceptació coratjosa, en i a través de l’angoixa, dels propis 
confins existencials, que garanteix la possibilitat d’allò que Heidegger definiria com 
«un ser més propi i singular».7 Al final de la primera fenomenologia, circumscrita entre 
les fronteres de l’immanent menneskelige Selv,8 l’individu ha adquirit la condició que el 
pseudònim Johannes de Silentio havia anunciat un any abans a Frygt og Baeven, la de 
ser «el cavaller de la resignació infinita», s’ha recollit en una convivència serena amb la 
culpa. 

La primera fenomenologia ens confirma que la culpa és el major aprofundiment 
en la dimensió immanent de l’existència, com consignarà Climacus a Afsluttende 
Efterskrit dos anys i escacs després de Begrebet Angest. No en va, les analogies amb el 

                                                 
5 Cf. Sein und Zeit  n. 29 (M. HEIDEGGER, O.C., p. 158-164). 
6 Kierkegaard comprèn la seva obra com una estructura algebraica en què els significats són mòbils i es 
van mudant en funció del context. Sobre aquesta concepció algebraica del pensament és il·luminadora la 
interpretació de D. GONZALEZ, Essai sur l’ontologie kierkegardienne, Paris 1998, p. 67ss. 
7 Cf. Sein und Zeit n. 53 (M. HEIDEGGER, O.C., p. 279-287). 
8 Cal no confondre la immanència amb la pura finitud, car hi ha, per a Kierkegaard, una «religiositat» 
(Religieusiteten A) que també forma part de la immanència.  
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pensament del primer Heidegger són aquí recurrents, i com sabem, l’alemany 
considerava el llibre de Haufniensis com un dels més importants de la producció 
kierkegaardiana. Tot i això, l’escrit de Haufniensis deixa ja enunciada al final del llibre 
una nova fenomenologia discontínua amb l’anterior,9 una fenomenologia que substituirà 
les categories de la immanència pel novum organum de la fe (Tro), com havia anunciat 
el pseudònim J. Climacus a Philosophiske Smuler (1844). Segons Haufniensis, 
l’angoixa educada en la possibilitat actua de preparatio per al si mateix teològic, si és 
adequadament compresa i viscuda, en cas contrari, pot ser la causa desencadenant d’un 
procedir autodestructiu. 

La segona fenomenologia de l’esperit es realitza sobre l’existència, però no s’hi 
fonamenta. Hi ha una transformació qualitativa de la subjectivitat que ha de ser 
suscitada des de l’exterior del menneskelig selv. El trànsit de la culpa al pecat no es fa a 
peu pla, no és transició tranquil·la i contínua, s’hi va per un salt (Spring), per un acte 
resolutiu de l’individu que decideix respondre a la iniciativa de Déu i existir davant ell. 
Precisament el «davant Déu» es comporta en aquesta segona fenomenologia com una 
determinació (Bestemmelse) rectora del projecte existencial que, fent la funció especular 
de retornar a l’individu una imatge més autèntica i perfeccionada de si mateix, evita la 
recaiguda en l’objectivitat. Però si el for Gud regeix la segona fenomenologia des de 
fora del subjecte, la consciència del pecat la regula intrasubjectivament. En la 
fenomenologia del pecat també hi ha una dialèctica irresoluble, però en aquest cas no 
entre les facetes diverses de l’ésser humà que esperen una síntesi, sinó que la dialèctica 
afecta l’autorelació subjectiva. El pecat informa l’individu, gràcies a la intervenció 
interpretativa de la instància teològica, que la seva forma d’autoconstituir-se el fa presa 
de la desesperació. Un fenomen que s’expressa de dues formes divergents: en el 
desesperat intent d’aferrar-se a un mateix, i en la voluntat contrària, la persistent 
inclinació a no ser un mateix. Prescindim de moment de l’explicitació d’aquesta doble 
dinàmica, que serà abordada àmpliament en l’estudi dels textos; apuntem, no obstant, 
que en la segona fenomenologia, el pecat substitueix la culpa, i paral·lelament un altre 
Stemning passa a rellevar l’angoixa: l’estat d’ànim desesperat (forvivelse). La 
desesperació manté el discurs sobre el pecat en el sòl de la realitat existencial, com 
s’encarregava de fer l’angoixa amb la culpa, impedint que derivi en consideracions 
imaginàries. El pecat, tanmateix, a diferència de la culpa, no és quelcom negatiu, és una 
posició («Position»), dirà Anticlimacus a la segona part de Sygdommen til Döden, és el 
generador del moviment religiós envers el theologiske Selv, un moviment que dóna per 
suposada i exigeix la pregonesa del mennekelige selv, però que no deriva directament de 
l’aprofundiment existencial. L’estadi religiós del subjecte no és mai, en el marc de la 
reflexió kierkegaardiana, la conclusió de l’estadi anterior. El pecat no està en continuïtat 
amb la culpa, és una altra cosa, la consciència de ser pecador ve de fora i proporciona 
una nova identitat. No és el pecat el que porta «davant Déu», és a la inversa, és en el for 
Gud on hi ha la revelació de la nova ipsitat. O més exactament, cap de les dues no té 
prioritat sobre l’altra, puix que en el fons són les dues cares de la mateixa realitat, el 
pecat és l’anvers antropològic i la reconciliació el revers teològic d’una única epifania.  

Notem que en aquesta segona fenomenologia novament es demostra la 
irreconciabilitat immanent del si mateix. El menneskelige Selv abandonat als 
mecanismes de l’autorealització és desesperació, perquè o renuncia a ser si mateix en 
una espècie de fideisme despersonalitzant, o acaba retrocedint envers el territori segur 
de la immanència i perd la seva valència eterna. Tanmateix en la segona fenomenologia 
                                                 
9 L’única traducció castellana creiem que desvirtua el sentit d’aquest enunciat traduint Angest som 
frelsende ved Troen per «la angustia junto con la fe como medio de salvación», quan el sentit no sembla 
tant una angoixa unida a la fe, com una angoixa que desperta la salvació de la fe. 
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del pecat sí que hi ha una síntesi, una reconciliació final, però de caire transcendent, de 
natura teològica. L’Aand s’eleva sobre si mateix no pel propi esforç sinó pel 
reconeixement alliberador que hi ha una distància entre el menneskelig selv i el 
theologisk selv, que aspira a ser superada però que ell mateix no pot salvar, és a dir, pel 
reconeixement que hi ha una reconciliació esperable que hom pot disposar-se a acollir.  

No pensem que la mera proposició de la segona fenomenologia clou la 
contribució de Kierkegaard, al contrari, aquella no és més que el punt de partida. Al 
lector que ha acceptat les tesis de Sygdommen til Döden li esperen les pàgines firmades 
pel mateix Anticlimacus en l’obra Indövelse i Christendom. La venturosa reconstitució 
del Menneskelige Selv anunciada a Sygdommen til Döden es va concretant en aquesta 
última publicació pseudònima a través d’un rigorós exercici de resistència a l’escàndol 
(Forargelse) del cristianisme. Esdevenir cristià no és l’acceptació d’una còmoda 
reconciliació, és un combat contra la contradicció que brolla de la contemporaneïtat del 
cristià amb Crist que presumiblement haurà d’enfrontar-hi el propi destí. Les pàgines de 
Indövelse i Chistendom desemmascaren la tebiesa de la cristiandat10 i mostren tots els 
trets esfereïdors del cristianisme (amb una intensitat molt major, per cert, que en els de 
les obres homònimes, atès que Anticlimacus simbolitza en l’univers pseudonímic el 
cristià eminent), que es transformen en dolcesa i suavitat només per efecte de la 
consciència del pecat, que és l’únic accés al cristianisme, car qualsevol altre camí és 
«pecat de lesa majestat contra el cristianisme», sentencia Anticlimacus.  

Abans d’endinsar-nos en l’analítica dels textos, volem fer un últim apunt. Del 
menneskelige selv al teologisk selv s’hi va per una metabasis allos eis genos, com li 
agrada dir a Kierkegaard, per un mutament radical, d’això no hi ha dubte, però ambdues 
formes tenen un element en comú, comparteixen un idèntic medi de realització, tots dos 
s’han de confrontar amb l’existència concreta. Si el selv no arrela dins aquest medi, si es 
perd en l’idealisme abstracte, no viurà ni un humanisme seriós ni tindrà accés a un 
estadi vertaderament religiós. Vet aquí, perquè el filòsof de Copenhaguen, en l’acte de 
traçar-nos l’itinerari del si mateix, ha llegat a la història del pensament una fecunda 
orientació. Passarem, tot seguit, als textos principals, però abans organitzam 
esquemàticament el que acabam d’exposar. 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
10 El caràcter incisiu d’aquestes pàgines s’intensificarà en els escrits posteriors, fins a la duríssima diatriba 
contra la cristiandat oficial del seu últim escrit, Öieblikket (1855). Disposam d’una recent traducció al 
castellà firmada per A. Albertsen, M. Benetti, O. Cuervo, H. Fenoglio, A. M. Fioravanti, I. M. Glikmann i 
P. Gorsd: S. KIERKEGAARD, El instante, Madrid 2006. 
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Esquema de les dues fenomenologies del Selv 
 
 

 
Fenomenologia dels selv immanent 

o de la culpa 
 
 

cos anima 
 finitud infinitud 

angoixa necessitat llibertat culpa 
 
 

Aand (Esperit) 
 
 

Uedenlighed Resignatio  
(resignació infinita) 

 
 
 
 

 
Fenomenologia del Selv teològic 

 o del pecat 
 
 

Si mateix Si mateix 
 
 Desesperació                                                                      pecat 
 
                                                        For Gud 
 
 

Tro 
(Acollida de la reconciliació) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 13 13 

 
 
La intenció que dirigeix l’anàlisi dels textos que emprenem és la investigació de 

les categories fonamentals sobre les quals s’estructuren les dues fenomenologies en els 
diversos estrats de la bibliografia del pensador. Les rastrejarem seguint, per motius 
pràctics, una seqüència cronològica, que no s’ha de confondre amb una recerca 
filogenètica. Si l’obra de Kierkegaard obeeix a un pla preestablert, com deixa suposar 
en diversos ocasions l’autor, podríem treure conclusions desconcertants si ens 
emparàssim en una eventual evolució del seu pensament. Certament el corpus textual 
s’ha d’enfocar com un gran artefacte orquestral, com una espècie de simfonia maièutica 
que combina la més fina dialèctica filosòfica amb els procediments estètics, la 
interrogació ètica i l’elevació religiosa, pensada per a captar els múltiples nivells i 
interessos del lector i encaminar-lo a una seriosa confrontació amb si mateix. Ara bé, no 
hi ha per què renunciar a l’aproximació diacrònica, sempre que no es caigui en una 
història fictícia de les categories kierkegaardianes. Més important que l’aspecte evolutiu 
de l’obra11 és l’intent de penetrar en la pluralitat de lectures de l’hamartiologia de 
Kierkegaard que ens van deixant els seus polígrafs. Cercarem d’encadenar les 
perspectives, explorant el nostre tema en els quatre nivells de lectura que se’ns proposen 
—tots ells en la direcció d’allò religiós— l’estètic, l’ètic, el psicològic i el dialèctic,12 
amb la vista posada en la doble fenomenologia de Begrebet Angest i Sygdommen til 
Döden.  

El nostre recorregut començava en el primer dels Tre taler ved taenkte 
leiligheder, del qual hem obtingut alguns grans nuclis reflexius —la necessitat 
d’esdevenir pecador per al reconeixement de Déu, la singularització del pecat, el silenci, 
la repetició existencial, etc., que seran explorats més orgànicament sobre la premissa de 
la doble fenomenologia. El procediment a seguir serà el següent: En primer lloc 
contextualitzarem els textos en el marc de les obres que els contenen i exposarem 
l’enfocament específic des del qual aborden la temàtica que ens ocupa. Finalment 
procedirem a fer un comentari més detallat d’alguns fragments selectes.  

 
Els textos que estudiarem, que recullen els quatre nivells de lectura abans 

indicats, són aquests: 
 
1) Ens farà de preàmbul líric Det antike Tragiske Reflex i det moderne Tragiske 

(‘El reflex d’allò tràgic antic en allò tràgic modern’) de la primera part d’Enten Eller. 
  

2) La culpa i l’elecció d’un mateix a través de l’estudi de diversos fragments de 
Ligevaegten mellem det Asetiske og Ethiske i Personalighdens udarbeidelse 
(‘L’equilibri entre allò estètic i allò ètic en la formació de la personalitat’) de la segona 
part d’Enten-Eller. 

 
3) La culpa i la repetició a la llum d’alguns passatges de la segona part de 

Gjentagelsen.  
 
4) Culpa i «resignació infinita» en el capítol «Problemata» de Fryg og Baeven. 

 
5) Culpa i veritat en el context del capítol tercer de Philosophiske Smuler.  

                                                 
11 Kierkegaard va escriure les seves principals obres en un lapse de només vuit anys, entre 1842 i 1850. 
12 Els diversos nivells de lectura s’entrecreuen constantment, de tal manera que en totes les obres hi són 
presents parcialment, si bé n’hi predomina un. 
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6) Culpa i aprofundiment existencial: textos escollits de la secció II del capítol 

quart d’Afsluttende uvidenskabelig Efterskrif til Philosophiske Smuler. 
 

7) L’angoixa i la culpa: La primera fenomenologia del selv en alguns passatges 
rellevants de Begrebet Angest. 

  
8) Culpa, desesperació i pecat. La segona fenomenologia del selv en direcció 

teològica a partir de dos textos de la segona part de Sygdommen til Döden. 
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2. RECORREGUT PER LES PRINCIPALS OBRES DE 

KIERKEGAARD 
 
 
 
 
2.1. UN PREAMBUL LÍRIC: ‘EL REFLEX D’ALLÒ TRÀGIC ANTIC EN 

ALLÒ TRÀGIC MODERN’. L’ASSAIG SOBRE ANTÍGONA COM A INTROIT 
ESTÈTIC AL TEMA DE LA CULPA 

 
 
A. L’estudi d’Antígona en el context d’Enten-Eller 
 
El peculiar estudi de la tragèdia que analitzarem s’ha d’ubicar a l’interior de la 

primera obra pseudònima del filòsof, Enten-Eller, un escrit que suposadament recull en 
la seva primera part els papers d’«A», un escriptor esteta, i en la segona part, els papers 
de «B», una rèplica ètica en forma de cartes als escrits del primer. Enten-Eller es 
publicà el 20 de febrer de 1843, gairebé un any i mig abans de Begrebet Angest, però hi 
ha ja insinuades algunes qüestions fonamentals d’aquesta obra. Kierkegaard ens informa 
d’alguns detalls de la seva redacció a Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed, 
opuscle explicatiu de la seva activitat literària que va veure la llum pòstumament el 
1859. Aquí ens diu que va començar redactant la segona part i més tard passà a escriure 
la segona. Les anotacions dels papirer i algunes cartes escrites al seu amic Emil Boesen 
indiquen que el treball sobre Antígona fou redactat durant el període del seu primer 
sojorn a Berlín per assistir a les lliçons de Schelling, el quadrimestre d’hivern del 1841-
1842.13  

El text forma part dels papers d’«A» que comprenen vuit escrits i està situat en 
tercer lloc; els altres són: «Diapsalmata», «Els estadis eròtics immediats o l’erotisme 
musical», «Siluetes», «El més desgraciat», «El primer amor. Comèdia en un acte de 
Scribe traduïda per J. H. Heiberg», «La rotació dels cultius» i «Diari d’un seductor». 
L’obra és una dissertació sobre un clàssic, l’Antígona de Sòfocles, que cerca esbrinar els 
elements que conformen la idea de tragèdia en l’antiguitat contraposant-la a la visió 
tràgica de la modernitat. Al final del comentari A s’imagina una altra Antígona, que 
aglutinaria els aspectes tràgics antics i els moderns.  

Focalitzades en la lírica de la narració grega, les observacions d’«A» sobre la 
tragèdia van deixant pas successivament a la consideració del sentit de la culpabilitat en 
connexió amb l’element tràgic. La dissertació contraposa dues vivències heterogènies 
de la culpabilitat, la de la primera Antígona, segellada per l’esperit antic, i la d’una 
Antígona moderna, provista d’una subjectivitat autònoma, autoconstructiva, que 
reflecteix imperfectament la visió clàssica. La modernitat hauria perdut, per A, el sentit 

                                                 
13 Per a una història de la redacció del llibre Cf. la introducció de D. González de la nova versió 
castellana: Escritos S. Kierkegaard. O lo uno o lo otro. Un fragmento de vida I, Madrid 2006, p. 17-24. 
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pristí d’allò que defineix la tragèdia i paral·lelament el vertader sentit de la culpa. 
Concentrem-nos en el text. 

 
 
B. Esbós líric de la filosofia de la culpabilitat en «El reflex d’allò tràgic antic en 

allò tràgic modern» 
 
La tesi que inaugura la dissertació és que allò tràgic clàssic ha de continuar 

tenint una veu en el món modern si és que la modernitat no vol perdre el vincle amb 
l’essència de la tragèdia, malgrat que sigui una opinió general que la concepció ha 
canviat: 

 
La representació d’allò tràgic resta essencialment inalterada per més que el món hagi 

canviat, de la mateixa manera que plorar continua sent indefectiblement natural a l’ésser 
humà.14  

 
Si hi ha un canvi, però no una desaparició d’allò tràgic antic, en què consisteix 

aquest element persistent de la tragèdia clàssica en la modernitat? El pseudònim 
respondrà partint de la Poètica d’Aristòtil per a definir el subjecte tràgic de 
l’hel·lenisme. L’Estagirita indica que allò principal en la tragèdia és el telos, i que els 
individus no actuen per representar caràcters, sinó que aquests són incorporats en funció 
de l’acció. Aquí hi ha una clara divergència respecte a la concepció moderna. En 
l’antiguitat, l’acció no troba un reflex suficient en la subjectivitat i la mateixa acció 
conté un cert grau de passivitat. Segons «A», l’individu se sostenia sobre 
«determinacions substancials»,15 car «no comptava encara amb una subjectivitat que és 
reflectida sobre si mateix». Això vol dir que l’essència de la tragèdia antiga no reposava 
completament sobre la individualitat de l’heroi sinó que hi ha part de l’element tràgic 
vinculat al que A, amb una aclucada d’ulls a la filosofia del dret de Hegel, anomena 
«substància».16 És a dir, que les determinacions en les quals s’insereix l’heroi tràgic, la 
família, l’Estat, el destí, etc. —tot això és la «substancialitat» hegeliana—, tenen un 
important pes sobre l’efecte tràgic. Aquest aspecte de les determinacions substancials ha 
desaparegut en la tragèdia moderna, fent que l’heroi de la modernitat es construeixi 
completament sobre les pròpies obres.  

Un cop feta aquesta distinció, A passa a reflexionar sobre el significat de la 
culpa tràgica, tornant de bell nou a Aristòtil. El grec deia que l’heroi tràgic ha d’incórrer 
en hamartia, en un error o culpa. I aquí novament s’observa la diferència entre allò 
clàssic i la modernitat. Mentre que la culpa grega tenia una dimensió inexplicable a 
partir del propi subjecte, en la culpa moderna tot allò substancial esdevé subjectiu. La 
culpabilitat és atribuïble enterament al subjecte, amb la qual cosa obtenim una noció 
més ètica de la culpabilitat. L’heroi modern és absolutament responsable de la tragèdia, 
però precisament a causa d’això, es perd la naturalesa ambivalent de la tragicitat. En la 
caiguda moral no es ressalta la part tràgica sinó la vilesa subjectiva, i perdent el primer 
element, el temps modern no fa més que guanyar la desesperació. En la modernitat 
l’individu ha quedat aïllat en si mateix. Perdent allò tràgic, es transforma tot ell en un 
ésser ètic, ha perdut la dolcesa infinita d’allò tràgic: 

                                                 
14 S.V. 2, p. 129: «[...] Forestillingen om det Tragiske endnu vaesentlig uforandret, ligesom det at graede 
endnu bestandigt er Mennesket lige naturligt.» 
15 Cf. S.V. 2, p. 133. 
16Cf. D. GONZALEZ, «El reflejo de lo trágico. Nota sobre la Antígona de Kierkegaard», a Persona y 
derecho 39 (1998), p. 113. 
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Allò tràgic té en si mateix una dolcesa infinita, essent per a la vida humana allò que són 

la gràcia i la clemència divines.17 
 
Aturem-nos en aquesta descripció un instant. Què ha succeït amb el subjecte 

tràgic modern en opinió de A? Podríem dir que ha caigut en les mans despietades de 
l’eticitat cisellada per l’autonomia del subjecte moral. La pena tràgica antiga ha donat 
pas al dolor modern, que és una pena molt més fonda, que és el producte d’una major 
reflexió sobre el sofriment que la pena no coneixia. El subjecte és culpable solament 
davant ell mateix i en la seva culpabilitat autocentrada la pena es multiplica, perquè es 
fa totalment transparent la culpa. L’individu modern ha estat abandonat a si mateix, 
convertit en el seu propi creador, dissolent el component vertaderament tràgic de la 
culpa en una culpa de naturalesa exclusivament ètica. En paraules de A: 

 
«La vertadera pena tràgica requereix, doncs, un component de culpa i el vertader dolor 

tràgic un component d’innocència [...]. La vertadera pena tràgica requereix un component de 
transparència i el vertader dolor tràgic un component d’obscuritat.»18  

 
Hi ha d’haver, per conseqüència, algun aspecte que se sostregui a la claror de la 

moralitat perquè hi hagi tragèdia. És difícil no pressentir aquí la futura comprensió 
kierkegaardiana de la culpa.19 Hom destria ja una culpabilitat antecedent, constitutiva de 
la subjectivitat, prèvia a la consideració ètica que contempla la culpa com una creació 
de la responsabilitat subjectiva. Certament, estam davant un esborrany estètic de la 
futura fenomenologia del selv de Begrebet Angest. 

 
A continuació, A es proposa oferir la imatge d’una nova Antígona, una heroïna 

moderna, situada entre la substancialitat clàssica i la reflexivitat moderna. Una heroïna 
que rep «el dot del seu dolor»,20 això és, que ha transformat per mitjà de la reflexió la 
pena tràgica antiga en dolor a través de l’angoixa: 

 
L’angoixa és precisament una reflexió i per això mateix és essencialment distinta de la 

pena. És un òrgan (Organ) a través del qual l’individu s’apropia de la pena i l’assimila. 
L’angoixa és la força motriu a traves de la qual la pena s’obre pas incisivament (Borer) en el cor 
d’algú.21 

 
Heus aquí la primera definició de l’angoixa en un escrit pseudònim. A observa 

que és una «reflexió», però tot d’una veu que és tracta d’una reflexió estranya perquè és 
la reflexió sobre quelcom inaccessible al pensament. A la compara amb el desig amorós, 
«l’angoixa contempla la pena per a desitjar-la», en un anhel paradoxal, que combina 
tant el voler com el temor, i afegeix que l’angoixa «circumda la pena» (den gaaer rundt 
om Sorgen) per assimilar-la, per extreure-li informació sense poder dissipar-ne el 
misteri. L’angoixa es converteix en la intermediària entre dues instàncies contrastants, 
informa d’un xoc estructural, d’una dialèctica creadora. Aquí hi ha un altre esbós 

                                                 
17 S.V. 2, p. 135: «Det tragiske har i sig en uendelig Mildhed,det er egentlig i aesthetisk Hessende i 
Forhol til Menneskelivet, havad den guddommelige Naade eog Barmhjertighed er [...]» 
18 S.V. 2, p. 140: «Det sande tragiske Sorg fordrer altsaa et Moment af Skyld, den sande tragiske Smerte 
et Moment af Uskyldighed; det sande tragiske Sorg fordrer et Moment af Gjennemsigtihed, den sande 
tragiske Smerte et Moment af Dunkelhed.» 
19 Cf. D. GONZALEZ, O.C., p. 120. 
20 S.V. 2, p. 150. Hendes Medgifft hendes Smerte. 
21 S.V. 2, p. 143. 
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d’aquella definició de l’angoixa oferta per Haufniensis: «Determinació intermediària 
entre la possibilitat i la realitat afectiva.» 

A continua afirmant que l’angoixa no està relacionada amb res present, no té una 
objectivitat enfront de la qual pugui situar-se, «sempre inclou una reflexió sobre el 
temps», es viu en clau de passat o de futur, expressant una inquietud insondable, una 
incomprensibilitat última. Sense necessitat de forçar el text, tot apunta envers la 
concepció ulterior de l’esperit com una inacabable dialèctica dels contraris que va 
adquirint sentit —no solució abstracta o intel·lectiva— en l’empresa d’edificar el si 
mateix en l’imparable moviment de l’existir concret.  

Però tornem a la qüestió de la culpa per a demanar-nos què ha desaparegut en el 
camí de la modernitat, que és irrenunciable segons A per a l’Antígona contemporània 
d’allò que posseïa la clàssica? «La participació de l’individu en la culpa», respon A, o el 
que és equivalent, l’acceptació de la impossibilitat que l’individu disposi absolutament 
de la seva individualitat com si fos l’absolut creador del propi destí, per molt que ho 
desitgi amb totes les seves forces. La culpa clàssica preserva, doncs, el caràcter 
substancial de la culpa, allò que aquesta conserva de prereflexiu, d’irreductible a la 
universalització ètica, preserva el secret últim de l’Individu. En qualsevol cas, Antígona 
està enamorada, i això implica que el seu secret en el cas que es deixi estimar li serà 
pres pel seu amant, una mort que tanmateix la portarà a la pau: 

 
Solament en la mort trobarà la pau. [...] Solament en l’instant de la seva mort pot 

declarar el fervor del seu amor, solament pot declarar que li pertany en el precís instant que no li 
pertany. [...] Així duu Antígona el seu secret al cor, com la fletxa que la vida ha clavat més i 
més sense llevar-li la vida, perquè mentre continuï clavada en el seu cor viurà, però tan bon punt 
li sigui extreta, haurà de morir.22  

 
 
No són aquestes paraules, per ventura, una prolepsi estètica de la reconciliació 

religiosa de Sygdommen til Döden? Tot sembla indicar-ho. De tota forma, seran les 
obres posteriors les que s’encarreguin de donar vertebració argumentativa a aquest 
preàmbul literari. Hi dedicam seguidament la nostra atenció. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
22 S.V. 2, p. 152. 



 19 19 

 
 
2.2. LA CULPA I LA DINÀMICA DE L’ELECCIÓ ABSOLUTA D’UN 

MATEIX: «L’EQUILIBRI ENTRE ALLÒ ESTÈTIC I ALLÒ ÈTIC EN LA 
FORMACIÓ DE LA PERSONALITAT» 

 
 
 
 
 A. Contingut general de l’obra 
 
 
El segon text que consideram està contingut en la segona part d’Enten-Eller i 

està redactat en forma epistolar, com si es tractàs d’una resposta de B, l’escriptor ètic —
presumiblement l’assessor Wilhem—, a l’esteta de la primera part. Kierkegaard va 
començar-ne la redacció quan tornà a Copenhaguen del seu primer viatge a Berlín, 
durant la primavera de 1842. El text complet és bastant extens (aproximadament unes 
cent cinquanta pàgines en l’original danès)23 i és una dissertació sobre el paper de 
l’elecció en la formació de la personalitat de l’individu.  

B descriu l’elecció24 com un fenomen indefugible: o elegim personalitzadament 
o la vida elegeix per nosaltres. Hi ha, no obstant, formes impròpies d’elecció; són 
aquelles en què l’individu no elegeix absolutament. B explica el significat de l’elecció 
absoluta contraposant-la a les eleccions «estètiques» i a l’elecció entre el bé i el mal, és 
a dir, l’elecció moral. L’elecció absoluta no és una elecció entre voler el bé o voler el 
mal, sinó que és «elegir voler» (at vaelge det at ville),25 elegir-se un mateix o «rebre’s a 
si mateix», i en virtut d’això «l’ànim ha vist allò més alt» (Da har Sjaelen seet det 
Höieste),26 assevera B. Així, per l’elecció absoluta es produeix un centrament de la 
personalitat en si mateixa, de tal manera que no importa tal o qual cosa determinada, ser 
això o allò, importa «ser si mateix» (vaere sig Selv).27 Mentre no es realitzi aquesta 
elecció l’ésser humà no estarà vertaderament determinat com a esperit, estarà determinat 
de manera purament immediata. Quan l’esperit roman en la immediatesa apareix la 
melancolia, que és «el pecat de no voler de manera profunda i intima», i aquesta és la 
«mare de tots els pecats». Cap medicina no pot curar aquesta melancolia, la «histèria de 
l’esperit»,28 com l’anomena B, que és el resultat de no haver trobat un lloc en la vida, o 
el que és igual: no haver-se trobat fondalment amb un mateix —fet que la mateixa 
melancolia delata, i els homes que no la senten són aquells que no presenten cap 
transformació en la seva ànima—, de no disposar de si mateixos en el seu valor etern .29 
B continua afirmant que la vida escampada en la immediatesa és desesperació, se sàpiga 
o no, perquè hom està «fora de si mateix». El nostre autor ho compara amb el fet de 
sentir els dolors de part del si mateix i no aconseguir infantar-se; així és el viure 
                                                 
23 Cf. la introducció de D. González a Escritos S. Kierkegaard. O lo uno o lo otro, un fragmento de vida I, 
p. 19. 
24 Sobre la noció d’«elecció de si mateix» es poden consultar alguns bons estudis: J. MALAQUAIS, S. 
Kierkegaard. Foi et paradoxe, Paris 1971, especialment p. 215-232; G. STACK, «Dialéctica de la 
elección en Kierkegaard», a Folia humanística 9 (1971), p. 143-164; A. CLAIR, Pseudonymie et 
Paradoxe, Paris 1976, p. 268-272.  
25 S.V. 3, p. 159. 
26 S.V. 3, p. 166. 
27 S.V. 3, p. 167. 
28 S.V. 3, p. 177. 
29 S.V. 3, p. 178. 
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immediat. Per tant, la desesperació és una amargor benigna, fecunda, sense la qual hom 
no pot captar el significat de la vida; et reconcilia amb tu mateix i et fa estimar el món 
tal com és. Desesperant, hom s’elegeix a si mateix, supera el dubte de la personalitat, 
molt més profund i complet que el del pensament. S’obre d’aquesta forma, segons B, 
l’autèntica via envers allò absolut, la via de la desesperació. No és el dubte, és la 
desesperació el punt de partida per a trobar l’absolut. En l’elecció d’un mateix s’elegeix 
l’absolut que és un mateix.  

B ho explica dient que allò que hom elegeix, pel fet d’haver-ho d’elegir, vol dir 
que no ho posa ell mateix, ha d’haver estat posat per a poder ser objecte d’una elecció, 
però al mateix temps és en virtut de la mateixa elecció que hi és, és l’elecció qui el fa 
ser, si no l’elecció seria una il·lusió. A l’absolut, s’hi va per una elecció absoluta de si 
mateix,30 car l’únic que hom pot elegir absolutament és si mateix, totes les altres coses 
s’elegeixen de manera finita; àdhuc certes eleccions de l’absolut poden ser finites quan 
s’elegeix l’absolut de manera no absoluta. Però què és aquest si mateix que hom ha 
d’elegir? B respon: aquella realitat a la qual ningú no renunciaria, i ningú vol 
seriosament desfer-se de si mateix, tampoc el suïcida, perquè també vol ser si mateix, 
tot i que ho vulgui ser d’un altra forma. El si mateix elegit, prossegueix B, és 
infinitament concret però és també absolutament distint del jo anterior a l’elecció 
absoluta. De fet, el si mateix realment ha nascut amb l’elecció, l’acte d’elegir-lo 
absolutament l’ha creat i tanmateix existia perquè ha estat elegit.  

Com s’observa hi ha dos moviments dialèctics simultanis. És com si hom pogués 
parlar d’un segon naixement, pel primer, en la immediatesa, el si mateix ha estat creat 
del no-res, pel segon, en l’esperit, sorgeix de l’elecció del si mateix. 

L’elecció sembla aïllar l’individu però no és així, l’elecció l’ha connectat més 
profundament amb el tot, en l’elecció no pot rebutjar res, ni allò més dolorós del seu 
passat. Aquesta acte d’acceptació de tot allò que és el si mateix és el penediment 
(Anger),31 solament en l’elecció del si mateix com a culpable l’elecció és absoluta,32 si 
hom s’ha d’elegir de manera absoluta sense que això equivalgui a la creació de si 
mateix.  

B adverteix que en l’acte d’elecció absoluta l’individu es posseeix a si mateix 
com posat per si mateix, i aquesta és l’expressió de la llibertat, de la voluntat de voler 
que hi hagi bé i mal. Vol dir això que el mal i el bé són elegits amb idèntica absolutesa, 
com si pertanyessin al si mateix de manera igualment essencial? B assevera que el 
penediment com l’elecció absoluta indica que el mal és essencial, perquè si no ho fos, 
no hi podria haver penediment, però a la vegada la realitat del penediment manifesta 
una inessencialitat última del mal, la qual cosa desbarata el malentès de pensar que 
estan al mateix nivell.33 

Les reflexions de B prossegueixen distingint entre la personalitat no elegida 
(estètica) i la que s’ha elegit absolutament (ètica). En el primer cas, l’individu viu una 
existència que es va desplegant en la necessitat; hom es creu més lliure i en canvi està 
més determinat per les circumstàncies externes. Per què? Perquè no ha constituït, per 
l’elecció, un si mateix superior que domina sobre els distints terrenys de la personalitat. 
L’elecció configura tot d’una èticament l’existència, i si troba més mal que bé ha de fer 
retrocedir el primer perquè el segon es faci patent, però això exigeix molt de coratge 
ètic, puix que la tendència imperant és considerar que el vertaderament important és 

                                                 
30 Cf. S.V. 3, p. 199. 
31 S.V. 3, p. 201. 
32 thi kun naar je vaelger mig selv som skykdig, vaelger jeg absolut mig selv (Ibíd). 
33 Cf. S.V. 3, p. 208. 
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tenir talent, quan en realitat la major dificultat és viure amb perfecta singularitat, sovint 
amb molta mediocritat externa, allò que pertany a la generalitat ètica.  

En aquest punt de la dissertació, B commina el lector a evitar confondre 
l’elecció de si mateix amb l’enamorament de si mateix.34 Quan l’individu s’ha captat en 
el seu sentit etern per l’elecció absoluta de si mateix, aleshores sent una plenitud 
desconeguda que l’inunda de confiança i és com si «la temporalitat desaparegués per a 
ell».35 La personalitat infinititzada per l’elecció es confon amb allò etern, com si hagués 
assolit una eternitat abans de temps. Això, però, no és més que un perillós narcisisme 
que crea temperaments suïcides. Aquest tipus d’elecció narcisista contempla la pròpia 
subjectivitat com a participant del torrent del curs mundial i, per tant, determinada per la 
necessitat, malgrat haver esdevingut concreta, s’ha fixat en un punt i ha renunciat a 
realitzar la seva llibertat en l’acció. Elegir-se, doncs, és ser «actuant».36 

Per a B, tota concepció de la vida que tingui la seva condició fora de si mateixa 
és desesperació, la vida elícita és la més fonda interiorització, la qual cosa implica 
renunciar al que hom està sent per allò que hom sap que ha de ser. I això implica un 
dolor, el penediment, i el sofriment té un nom: «culpa».37 

Elecció de si mateix i penediment coincideixen, perquè elegir és rompre per un 
acte de decisió la inèrcia d’allò que hom no era, és a dir, penedir-se de la inautenticitat 
del propi si mateix. Quan els místics, per exemple, diuen que han elegit Déu estan 
parlant d’una elecció absoluta del si mateix, puix que en cas contrari no tindrien una 
relació lliure amb Déu, en definitiva, no l’haurien elegit. I en aquest acte d’elegir Déu, 
el místic està igualment manifestant un penediment, el penediment de no haver-lo elegit 
abans. 

El problema del místic, segons B, és que menysprea l’existència, és com si el 
món sencer estigués mort per a ell, el místic s’aïlla a través d’una relació immediata 
amb allò etern. Aquest aïllament és bo si dura un moment, però si es vol perllongar 
esdevé malaltís. En el místic tenim l’extrem oposat del narcisista; aquell s’elegeix 
segons la seva llibertat sense elegir-se en un sentit ètic i no esdevé concret; la seva 
elecció és abstracta, i l’expressió de la relació amb l’absolut té el grau més alt en el 
sentiment. El penediment del místic, assevera B, és un penediment metafísic i no ètic, 
que el treu del món, com si la temporalitat fos només un temps de prova. 

La correcta elecció de si mateix en el penediment vol dir recollir-lo en la seva 
“concreció infinita” (endelige Concretion),38 donant màxima seriositat a la temporalitat, 
per la qual cosa aquesta deixa de ser «allò que li ha succeït a un mateix» per a passar a 
ser una apropiació personal de la llibertat. Per l’elecció es rompen les cadenes amb la 
necessitat, s’enerva la llibertat màximament, de tal manera que els esdeveniments, tant 
els bons com els dolents, són particularitzats. És com si en l’acte electiu, tots els 
impulsos, passions, pensaments i facultats fossin assumits sota la responsabilitat nova 
del si mateix. Tot allò que era d’alguna manera extern s’interioritza, llavors «l’individu 
té el seu lloc en el món, en la llibertat elegeix al si mateix el seu lloc, és a dir, elegeix 
aquest lloc».39  

                                                 
34 No s’ha elegit a si mateix sinó que, com Narcís, s’ha enamorat de si mateix (forelsket sig i sig selv). 
35Timeligheden forsvinder for ham ( S.V 3, p. 214). 
36 S.V. 3, p. 215. 
37 S.V. 3, p. 220. 
38 S.V. 3, p. 230. 
39Han har sin Plads i Verden, i Friheden vaelger han selv sin Plads, det er, han vaelger denne Plads 
(S.V. 3, p. 232). 
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L’home ha trobat, doncs, el seu lloc en el món en el moment en què s’ha elegit a 
si mateix precisament com aquest lloc, o dit altrament, en el moment en què ha decidit 
no tornar a restar més fora de si mateix. 

B contraposa novament l’existir estètic i l’ètic sobre la base distinta des de la 
qual s’espera trobar el sentit de la vida. L’esteta ho espera tot de fora, a la recerca 
permanent d’un lloc en el món. L’ètic sap que està sempre en aquest lloc,40 perquè 
elegint-se s’ha transformat en el lloc mateix on està. La qüestió no és, per consegüent, 
desitjar, com si fossin les coses externes les importants, sinó voler, car la importància 
recau en realitat en allò que cadascú aprehèn en cada fet, i la manera amb la qual 
l’encara. L’esteta sol restar atrapat en les coses, l’individu ètic sempre té una 
escapatòria, un lloc al qual pot tornar en qualsevol moment: el si mateix.  

En darrer terme, però, la contraposició entre allò estètic i allò ètic no és tal. Que 
l’individu arribi a ser el que ha de ser no anul·la allò estètic, solament ho transfigura. 
Viure segons el deure ètic no és posar-se en una relació extrínseca amb el deure, 
l’existència elícita ha internalitzat el deure, l’ha convertit en l’expressió de la seva 
essència més íntima; viu la generalitat ètica sense desprendre-se’n de la concreció, 
establint una íntima connexió entre allò particular, accidental, i allò general. 

El mode de l’elecció ètica és la continuïtat, res del jo anterior a l’acte electiu 
s’esborra; tot resta integrat pel penediment. I això fa que ressaltin les característiques 
peculiars de cada individu. Aquesta singularització té a més una repercussió en la 
dimensió social de l’individu, perquè les peculiaritats ordenen la seva contribució a la 
societat: «El si mateix que és l’objectiu no és un si mateix merament personal, sinó 
social, civil».41 

La sinèrgica acció de la generalitat ètica i l’aspecte particular de la personalitat 
es resumeix, segons B, en la fórmula que insta al compliment del propi deure. El deure 
sempre es presenta en la forma del «teu deure». I hom pot complir amb el deure sense 
complir amb el propi deure o viceversa. Aquesta personalització del deure no suprimeix 
el bé ètic general, puix que ningú no considerarà un deure fer el mal, a més, quan fem 
del deure quelcom extern és quan la diferència entre el bé i el mal s’esborra realment.  

B fa una declaració taxativa: la qüestió no es troba a poder comptar quants de 
deures tinc, sinó a haver sentit tota la intensitat del deure. I per sentir-la cal tenir energia 
i passió. El temps pot contribuir a l’adquisició d’un major coneixement del propi deure, 
però tot i així la passió és l’element principal:42 «Sense energia no és possible prendre 
consciència d’un mateix èticament». 

Les pàgines finals de la missiva de B reprenen la qüestió proposada en el títol de 
l’obra, sobre si l’ètica conserva la dimensió estètica o des del moment en què allò ètic 
s’imposa la vida perd la seva bellesa. Per a reforçar l’argumentació de la persistència de 
l’estètica en l’ètica, l’autor pseudònim parteix de la caracterització kantiana de la 
bellesa com allò que té la seva teleologia en si mateix.43 Partint d’aquesta definició, no 
hi ha dubte que la bellesa reclama l’ètica en el sentit apuntat abans, com un deure que 
neix des del fons del si mateix elícit, mogut per una finalitat interna al subjecte. De la 
vida, en tota l’amplitud de manifestacions, també de les tasques més senzilles i 
insignificants, comença a emanar una bellesa desconeguda fins aleshores, perquè des 

                                                 
40 Vegeu el nostre discurs ‘En ocasió d’una confessió’. 
41 Det Selv, der er Formaalet, er ikke blot et personligt Selv, men et socialt, et borgerligt Selv (S. V. 3, p. 
242). 
42 Novament remetem al nostre discurs inicial. 
43 Sens dubte és una referència implícita a Kritik der Urteilskraft de Kant n. 10-17 (traducció catalana: I. 
KANT, Crítica de la facultat de jutjar, Barcelona 2004, p. 172-196). 
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del centre de si mateix, totes les coses són contemplades amb una mirada 
interioritzadora que les dota d’una finalitat intrínseca que les embelleix. 

En les planes finals del seu escrit, B fa una afirmació paradoxal que podria servir 
de síntesi epigramàtica de tot l’escrit: «El deure de tot home és tenir una vocació».44 
Una sentència que expressa en un sentit fortament existencial la perfecta combinació de 
l’element general i l’individual que inspira tota l’obra. La idea de «vocació» transfigura 
el deure general en talent individual donant bellesa a l’existència. 

 
 

 
B. Anàlisi d’alguns fragments de «L’equilibri entre allò estètic i allò ètic en la 

formació de la personalitat» 
 
Després d’una exposició general del contingut de l’obra que estam considerant, 

volem tornar sobre alguns fragments específics per tal de rescatar alguns nuclis de 
pensament especialment valuosos per a nosaltres. El primer que s’ha d’observar és que 
el text té una impostació marcadament ètica. És una obra parca en elements narratius, 
no podem dir que sigui espartana literàriament, això és impensable en Kierkegaard, però 
és eminentment parenètica. La urgència ètica queda prou establerta des del 
començament del text: elegir-se no és un acte discrecional, o ens elegim o les 
circumstàncies ho fan per nosaltres, per tant, l’assumpte és peremptori. Però a nosaltres 
el que ens interessa especialment és la identificació completa que estableix l’autor entre 
l’acte de bastir la personalitat i el procés de culpa-penediment. No hi ha personalitat 
ètica sense que prèviament hi hagi una subjectivitat penedida, prefigurant així la 
«primera fenomenologia». Culpa-penediment i elecció-constitució del si mateix són 
moviments equiparables, i en aquesta oportunitat, Kierkegaard opta per ressaltar el 
segon dels termes equivalents. Volem ara concentrar-nos en les següents afirmacions 
bàsiques del text, acudint a alguns fragments: 

 
 
a) La desesperació és el punt de partida, no el dubte 
 
És important aquesta primera observació de B. L’elecció existencial no és una 

victòria intel·lectual sobre el dubte. La dinàmica de sortida de la dispersió temporal està 
incoada per un Steming, un estat d’ànim. La raó no pot vèncer el dubte, perquè és 
essencialment un exercici de criticitat, una reflexió dubitativa, i es negaria a si mateixa. 
En els Papers de Kierkegaard hi ha abundants anotacions sobre el paper central del 
dubte com a punt de partida de la filosofia moderna.45 Traiem a col·lació un d’aquests 
apunts que sintetitza perfectament el seu punt de vista.  

 
En un pas del Diari de 1841 hi ha una demolidora observació sobre la vertadera 

naturalesa del dubte filosòfic. El mètode del dubte, diu Kierkegaard, ha tingut èxit fins 
al moment perquè «mai no s’ha donat del tot de forma negativa i no s’ha fet mai, per 

                                                 
44 Ethvert Menneskes Pligt at have et Kald (S.V. 3, p. 268). 
45 Cf. Les observacions sobre el Discurs del Mètode de Descartes a Pap. IV C 14 i el text inèdit Johannes 
Climacus o De omnibus dubitandum est que parteix de la tesi cartesiana sobre l’exercici del dubte radical. 
N’Ha aparegut una versió castellana recent: S. KIERKEGAARD, Johannes Climacus o el dudar de todas 
las cosas, Buenos Aires 2007; també hi ha anotacions d’interés al Diari: Pap. III A 107; A VIII 7; VIII A 
125. 
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tant, seriosament allò que es deia que es feia, llur dubte és una coqueteria.»46 En aquest 
passatge queda clar que Kierkegaard es pren humorísticament l’intent de la filosofia 
moderna de prescindir de tot pressupost, intentant fer del tarannà dubitatiu una via de 
retorn de la raó a la seva puresa original. Per a Kierkegaard, la posició del dubte és més 
un «posat» —una «coqueteria»— que una realitat. El dubte seria una «cosmètica» de la 
raó que s’encarregaria d’exhibir les excel·lències del cogito, maquillant els reals i 
humils orígens existencials.47  

Doncs bé, la raó s’autodestrueix destruint el dubte. Per això la sortida del dubte 
existencial no pot tenir un motor racional. Facem algunes indicacions sobre el text. 
Aquest és el to inicial del discurs: 

 
Et pots imaginar quelcom més terrible que el que la teva natura acabi dissolent-se en 

quelcom múltiple, que arribis realment a ser molts, una legió, com aquells dissortats éssers 
demoníacs i que et perdis d’aquesta manera allò que hi ha de més íntim i sagrat en un home, el 
poder de cohesió de la personalitat?48  

 
L’autor no apel·la als dubtes existencials abstractes per a incoar el procés electiu, 

sinó al terror de la descomposició individual. La «in-elecció» és destructiva, i ho és 
perquè l’home està ubicat en el món, és una ex-istència, un ésser a ser, i sense una 
elecció està condemnat a la fragmentació, a la pèrdua de la personalitat en la dispersió 
temporal. Vet aquí l’etiologia de la desesperació. Aquest desfici anuncia un 
desajustament interior, o més ben dit, una desubicació del si mateix. El desesperat està a 
la intempèrie de la seva personalitat, enfora del seu centre interior.49  

B insisteix en la pena provocada per l’absència de personalitat, que afecta molt 
sovint les persones més dotades intel·lectualment que, no obstant això, es resisteixen a 
«voler de manera profunda i íntima». Però fixem-nos que l’estat melancòlic és un herald 
que transmet un missatge positiu, informa que hi ha una transformació pendent. 
Aprofundiguem un poc més en aquesta dialèctica de l’inici, fent atenció al text: 

 
El dubte és la desesperació del pensament, la desesperació és el dubte de la personalitat. 

[...] El dubte és el moviment interior al pensament i dubtant em comport del mode més 
impersonal possible; [...] no hi ha pitjor narcòtic que el pensament abstracte [...]. El dubte i la 
desesperació pertanyen, per tant, a dues esferes totalment diferents, són diferents parts de 
l’ànima les que són posades en moviment. Però amb això no n’hi ha prou, perquè el dubte i la 
desesperació se situarien una al costat de l’altra, i no és així. La desesperació és una expressió 
molt més profunda i completa, el seu moviment abasta molt més que el del dubte. La 
desesperació és, de fet, expressió de tota la personalitat, el dubte ho és només del pensament.50  

 

                                                 
46 Pap. III A 107. 
47 No és menyspreable la influència de Hamann (1730-1788) —plausiblement la més persistent dels 
autors moderns sobre el danès— en la idea kierkegaardiana del primat de l’existència sobre l’abstracció. 
En els diaris abunden les citacions de l’alemany i àdhuc un llibre tan emblemàtic com Fryg og Baeven 
està encapçalat per una referència textual seva. Kierkegaard posseïa els seus escrits complets en edició 
alemanya de 1821-43. Cf. Auktiosprotokol n. 536-544. Els atacs de Hamann contra la raó abstracta, la 
reivindicació de la singularitat d’allò que és real, l’ús de pseudònims i la vinculació del pensament al 
llenguatge com el seu òrgan i criteri, son alguns dels principals ascendents. Per a més aprofundiment Cf. 
C. JAMBET, «Kierkegaard et Hamann», a Obliques 53 (1981), p. 149-162. Molt profitós és l’estudi I. 
BERLIN, J. G. Hamann y el origen del irracionalismo moderno, Madrid 2008; per a les relacions amb 
Kierkegaard p. 73-74. 
48 S.V. 3, p.152. 
49 La desesperació tindrà a Sygdommen til Döden una més extensa catalogació, però la direcció de 
pensament és idèntica. 
50 S.V. 3, p. 196-197. 
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D’entrada recordem que aquí hi ha un joc lingüístic en l’original imperceptible 
en català entre Tvivl (dubte) i for-vivlelse (desesperació). L’acció de dubtar remet, en 
danès, a un desfici, cosa que l’autor aprofita per a l’argumentació. Que el dubte sigui la 
«desesperació del pensament» sembla una manera de dir que el dubte és allò que agita 
el pensament, és a dir, és allò que l’empeny i l’estimula. Extirpar el dubte de la 
racionalitat és absurd, perquè el pacient perdria el seu òrgan més vital. Tanmateix, 
l’home s’ha d’ubicar en el món, i malgrat que la seva raó no descansi mai, esperonada 
contínuament pel dubte abstracte, la dinàmica de realització existencial li exigeix vèncer 
el seu estat dubitatiu. Si la via racional, íntimament lligada al dubte, li ho impedeix, hi 
ha una altra via oberta, més ampla i completa que el dubte purament racional, un dubte 
més radical, el dubte de la personalitat, això és, la desesperació. Aquest dubte no és 
invencible, com el racional, sinó que en el mateix instant de manifestar-se està delatant 
els factors que contribuiran a suprimir-lo. 

En l’acte de la desesperació hi ha ja una resolució, perquè hom pot dubtar sense 
haver elegit fer-ho, mentre que hom no pot obrir-se a la desesperació si no ho elegeix. 
La desesperació és in fieri el moviment de l’elecció. En la voluntat de percebre la 
desesperació s’està gestant la dinàmica resolutiva. D’aquí que B commini el lector a 
elegir la desesperació, car aquesta no existeix sense l’elecció51 

El que es dedueix de les paraules de B és que hom pot restar inactiu davant el 
dubte del pensament, però quan irromp la desesperació, que és un dubte que agafa per 
complet perquè afecta la globalitat de la persona, no és possible continuar en la 
passivitat reflexiva. La dinàmica de l’existència real no ho permet perquè constantment 
va requerint resolucions improrrogables. 

Entre els Papirer B es conserven els apunts per a una obra, que havia de portar 
el títol Johannes Climacus o De omnibus dubitandum est, que fan algunes observacions 
importants sobre el significat del dubte i creiem que són un complement del que anam 
dient. J. Climacus observa que els escèptics grecs comprengueren molt bé que el dubte 
resideix en l’interès i per això consideraren perfectament congruent eliminar el dubte i 
convertiren així l’interès en ataràxia.52 L’observació és, certament interessant, perquè J. 
Climacus ens fa veure que el dubte autèntic no dimana de la reflexió sinó de la 
consciència —Climacus encara no usa el terme «existència» en aquesta obra—, que és 
definida com la contradicció interna entre la idealitat i la realitat.53 La solució del 
conflicte humà no ve de l’àmbit purament racional, de fet, allò que anomenam «dubte 
racional» no és un vertader dubte, és una indeterminació del pensament, una negativitat 
de la raó. El dubte autèntic és el de la consciència, o en el futur llenguatge 
kierkegaardià, el dubte existencial. La reflexió té una naturalesa desinteressada, «la seva 
essència és el desinterès», llegim a De omnibus dubitandum.54 L’existència, que sorgeix 
en l’admiració per la contradicció que nia en el fons de l’ésser humà, es revela 
naturalment interessada.  

Aleshores, l’interès, o el transumpte psicològic que el manifesta en el neguit de 
la desesperació, és el camí a seguir i no el dubte. 

 
 
 
 

                                                 
51  Fortvivle kan man ikke uden at vaelge det ( S.V. 3, p. 196). 
52 Pap. IV B 1 149. 
53 «La realitat no és la consciència, la idealitat molt menys, la consciència no existeix sense totes dues, i 
en aquesta contradicció hi ha l’origen de la consciència i la seva essència» (Pap. IV B 1 147). 
54 Pap. IV B 1 148. 
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b) La desesperació porta a l’elecció absoluta que solament en la culpa-

penediment ho serà 
 
Hem vist com el text ens ha conduït fins a la dinàmica de l’elecció com un 

moviment constitutiu de la personalitat. No totes les eleccions són l’elecció absoluta 
(absolut Vaelger), al contrari, aquesta no té res a veure amb el fet d’elegir tal o tal cosa 
determinada. L’elecció absoluta és l’elecció de voler,55 la decisió de tenir un centre 
d’interès que sigui la llar subjectiva de la voluntat. L’elecció absoluta és, doncs, una 
elecció fundacional, una investidura de la ipsitat. Però reiterem-ho, no hi ha una elecció 
entre això o allò, ni tan sols és l’elecció del valor més elevat imaginable, tampoc així no 
s’elegiria absolutament. B no dubta a denunciar que hi ha eleccions de l’absolut que són 
fetes de manera relativa. L’absolut que no és elegit absolutament no ha estat elegit com 
a tal absolut: 

 
Mai no puc elegir com allò absolut quelcom que no sigui jo mateix, car si elegesc una 

altra cosa, l’elegesc com quelcom finit i llavors no l’elegesc de manera absoluta.56  
 
L’elecció absoluta és, segons B, l’elecció de si mateix absolutament. Per l’acte 

sobirà de l’elecció absoluta l’individu renuncia a deixar-se dominar per eleccions 
relatives, o el que és idèntic, opta per ser lliure. Voler elegir és anàleg a la voluntat de 
tenir llibertat en un sentit eminent. No es tracta que l’individu obtingui la capacitat 
d’escollir, aquest potencial ja el tenia abans, es tracta que ha decidit voler escollir, o 
més exactament, ha decidit voler escollir-se. La llibertat no s’entén aquí com a «posse», 
sinó com a «esse». L’elecció absoluta inaugura la llibertat de l’individu, presoner fins 
llavors de les infinites possibilitats. 

És inevitable no establir aquí algunes correspondències amb Ser i Temps. En el 
paràgraf 54, Heidegger consigna que la forma en què esdevé la sortida de 
l’impersonalisme és la «reparació de la falta d’elecció», i puntualitza que tal reparació 
significa «elegir l’elecció», explicitant que la sortida de l’estat de pèrdua en l’«hom» 
requereix un testimoni que li mostri a l’existent la possibilitat d’una forma més pròpia 
de ser; aquest testimoni és ell mateix com a possibilitat.57 L’acte de l’elecció absoluta de 
si mateix, i el heideggerià «elegir l’elecció» són concordants. En tots dos casos es 
planteja la voluntat de constituir un regne del si mateix que confereixi una ciutadania al 
poder-ser-si-mateix. Un regne al qual s’entra deixant enrere les disperses terres de la 
possibilitat i creuant el congost de l’autodeterminació. B defineix així el nou si mateix 
sorgit amb l’elecció: 

 
Però què es aquest si mateix? Si volgués esmentar-ne el primer moment, la primera 

expressió, respondria: és allò més abstracte de tot, que és, per altra part, el més concret de tot: és 
la llibertat.58  

 
Vet aquí l’ambivalència de la llibertat, allò més abstracte i allò més concret, com 

el si mateix, que es reconeix absolut en la concreció. La llibertat només realitza la seva 

                                                 
55 S.V 3, p. 159. 
56 S.V. 3, p. 199. 
57 «Però, com que està perdut en l’u, primer s’ha de trobar. I per a poder d’alguna manera trobar-se, ha de 
ser «mostrat» a si mateix en la seva possible propietat. El Dasein necessita el testimoni d’un poder-ser-si-
mateix, que ell ja és sempre com a possibilitat» (M. HEIDEGGER, O.C., p. 288). 
58 S.V. 3, p. 199.  
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essència perdent-se, només quan s’actualitza, concretant-se, la llibertat esdevé allò que 
és en realitat, però en aquest acte la llibertat ha retallat les seves possibilitats, ha reduït 
el seu potencial ideal. Idènticament esdevé amb el si mateix, en el moment que travessa 
la frontera del possible i es fa real, redueix les possibilitats abstractes, però això el 
singularitza. Perdent la seva idealitat, s’ha guanyat a si mateix; renunciant als infinits 
possibles s’ha constituït en llibertat, s’ha infinititzat (uendeliggjort): 

 
Arribar a ser si mateix, exactament el mateix que era abans, fins al detall més 

insignificant, i tanmateix arribar a ser un altre, car l’elecció tot ho amara i transforma. D’aquesta 
manera, la personalitat finita s’ha infinititzat en l’elecció a través de la qual s’elegeix a si mateix 
de manera infinita.59  

 
L’elecció del si mateix és una mena d’acte demiúrgic que revela el caràcter 

infinit de la personalitat finita, però no en un sentit abstracte sinó perfectament concret, 
per això l’individu es reconeix com una «infinita concreció» (uendelige Concretion).60 
No hi ha res més demostratiu de la infinitud que ser el fonament de la llibertat i, 
contemporàniament, res més demostratiu de la singularitat individual. La llibertat 
s’adquireix paradoxalment per una renúncia, un acte que B anomena «penediment» 
(Anger). L’autor ho argumenta així: 

 
Solament quan m’elegesc com a culpable, m’elegesc de manera absoluta, si he d’elegir-

me de manera absoluta sense que així sigui idèntic a crear-me a mi mateix.61  
 
En l’acte de voler elegir, l’individu ha creat la llibertat, ha volgut que hi fos la 

diferència entre el bé i el mal; però si no ho ha fet ex nihilo, és a dir, si això no equival a 
crear-se a si mateix, aquest acte reclama un altre acte simultani de renúncia a tot allò 
que desafiava la ipsitat conquerida. La renúncia constata que hi ha quelcom previ a què 
renunciar perquè l’individu pugui activar la llibertat electiva. La renúncia posa així un 
punt de partida existencial —no abstracte— a l’elecció d’un mateix. Voler ser culpable 
coincideix amb la voluntat de tenir llibertat des de la consciència que tenir-ne implicarà 
una pèrdua. En definitiva, si hom vol ser lliure no pot ser el que era abans, ha d’estar 
disposat a convertir-se en una altra cosa. La culpa és, com veiem, l’expressió existencial 
de la renúncia del jo a ser el que les coses externes el fan ser de manera immediata, la 
renúncia a viure en els paratges foranis de la necessitat. L’elecció absoluta comporta un 
canvi de paradigma existencial, el pas de l’hetero a l’autodeterminació. 62 

 
 

 
c) El penediment recull la personalitat en un tot dotant-la de continuïtat 
 
Ara que coneixem el dinamisme autocràtic del penediment podem comprendre 

per què té assignada la missió de donar continuïtat al subjecte. B parteix del fet que allò 
que dignifica l’home és «poder tenir una història».63 El subjecte no és una conseqüència 
passiva de les coses que li passen, té la capacitat de transferir les coses externes a la 

                                                 
59 S.V. 3, p. 207. 
60 S.V. 3, p. 230. 
61 S.V. 3, p. 201.  
62 Kierkegaard defineix així la llibertat conquerida: «El bé és el ser-en-i-per-a-si posat pel ser-en-i-per-a-
si, i això és la llibertat» (S.V. 3, p. 208). 
63 S.V. 3, p. 231. 
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interioritat i fer-les objecte d’elecció. El penediment organitza el caòtic material dels 
esdeveniments entorn del nucli de la personalitat sorgida amb l’elecció, cohesionant-lo 
en una història coherent: 

 
L’individu pren aleshores consciència de si com aquest individu determinat, dotat 

d’aquestes facultats, aquestes inclinacions, aquests impulsos, aquestes passions, influït per 
aquest ambient determinat, com a producte d’un entorn precís. Però en prendre consciència de si 
titubeja sobre el fet de si ha d’assumir quelcom en particular o no, perquè sap que hi ha alguna 
cosa molt superior que es perdrà si no ho fa.64  

 
 
Solament amb l’elecció absoluta d’un mateix, sorgeix la consciència «d’una cosa 

molt superior» (er noget langt Höiere) que no es confon amb la suma dels 
esdeveniments particulars que conformen el jo. Una consciència que col·laborarà en el 
trànsit a la segona fenomenologia, però aquesta és una qüestió que depassa la 
competència estrictament ètica de B.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
64 S.V. 3, p. 232. 
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2.3. CULPA I REPETICIO EN L’OBRA DE CONSTANTIN CONSTANTIUS: 

GJENTAGELSEN 
 
 
 
 
A. La repetició, categoria fonamental per a l’hermenèutica de la culpa: l’obra de 

Constantin Constantius 
 
El 16 d’octubre de 1843, el mateix dia en què ho feia Temor i Tremolor, 

apareixia a les llibreries de la capital danesa una obra extravagant que portava el títol de 
La repetició (Gjentagelsen).65 El primer que crida l’atenció de l’obra, més enllà de 
l’inquietant títol, és el nom del sota firmant, Constantin Constantius, una mostra 
paradigmàtica de la ironia kierkegaardiana, segurament inspirada en l’escriptor de la 
novel·la romàntica i psicològica Adolphe, Benjamin Constant.66  

Què designa la Gjentagelsen? Per què val la pena cercar-la? Totes aquestes 
preguntes ja se les feien els primers lectors de l’obra. Tenim algunes informacions sobre 
la recepció que tingué l’obra entre els cercles intel·lectuals copenhaguesos per una 
ressenya d’un d’aquests intel·lectuals, J. L. Heiberg, en una revista de la ciutat, que posa 
en evidència el desconcert del crític. Heiberg no s’està d’elogiar la qualitat literària de 
Gjentagelsen, però es veu que no capta el missatge ocult entre les seves relliscants 
pàgines.67 Que l’obra no fos entesa no ens ha de sorprendre gaire, ateses les indicacions 
que fa Constantius al final de l’escrit:  

 
Estic convençut que el llibre brindarà una oportunitat excel·lent a tots els crítics vulgars 

per esclarir amb pèls i senyals que no es tracta d’una comèdia, ni d’una tragèdia ni d’un romanç 
o poema èpic, ni tan sols d’un epigrama o una novel·la, al temps que consideraran imperdonable 
que no s’hagi procedit amb el rigor de mètode dialèctic. Els serà molt difícil, per no dir 
impossible, comprendre la marxa del llibre, puix que és una marxa en sentit invers al que ells 
pensen.68  

 

                                                 
65 Resolem la traducció del mot Gentagelsen en la forma en què ho fa l’autora de l’única versió al català 
de l’obra, B. Sáez, advertint, però, de la dificultat que suposa ajustar-se al sentit original. Una prova de 
creativitat en aquest sentit és la versió italiana, traduint Gjentagelsen, no per «ripetizione» sinó per 
«ripresa», que transmet més adequadament les intencions de l’autor, com veurem. Nosaltres ens cenyirem 
a la versió esmentada. 
66 Introducció de la versió catalana: S. KIERKEGAARD, La repetició, Barcelona 1992, p. 16. Suggerim 
alguns estudis sobre la semàntica de la repetició: S. DAVINI, Il circolo del salto. Kierkegaard e la 
repetizione, Pisa 1996; V. MELCHIORRE, «La dialettica della ripresa in S. Kierkegaard», a A. 
CORTESE (A cura di), Kierkegaard oggi, Milano 1986, p. 88-11; L. LLEVADOT, «Repetición y 
representación: sobre la filosofía segunda de S. Kierkegaard», a Kierkegaardina 23 (2004), p. 162-175; 
A. GRÖN, «La ética de la repetición», a Enrahonar 29 (1998), 35-45; U. REGINA, La costruzione dell 
interiorità in S. Kierkegaard: Dalla ripetizione esitenziale al salto del paradosso, Venezia 1995; L. 
SCHMIDT, «Reflexions sur la Répétion kierkegaardienne» a Les cahiers de Philosophie 8-9 (1989), 55-
67. 
67 En els Papirer es conserven anotacions sobre la inconsistència de la crítica, Cf. Pap. IV B 110-124, i en 
la introducció de Begrebet Angest, també hi ha una referència a les opinions de Heiberg. Cf. S.V. 6, p. 
117. 
68 S.V. 5, p. 190. 
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La intencionalitat no pot ser més manifesta, guardem-nos d’intentar una lectura 
objectivitzadora de la repetició perquè la categoria se’ns escolarà entre les mans. La 
determinació Gjentagelsen no és abordable amb el llenguatge del pensament 
representatiu, a posta les idees, reflexions, consideracions poètiques que componen 
Gjentagelsen es resisteixen a la fixació conceptual, lluiten contra l’estatisme de la 
definició. El ritme del discurs és canviant, està pensat amb una cadència fluctuant, que 
transmet una irritant impressió de desubicació a la racionalitat lineal. Tot està amarat 
per una atmosfera d’irreductible individualitat, projectant el lector envers la convicció 
final de Constantius: cada cosa és única, res no es repeteix en l’àmbit de les coses 
immediates. No hi ha cap repetició estètica:  

 
Aquí solament és possible la repetició espiritual (Aandens Gjentagelse) que en la 

temporalitat no podrà arribar a ser mai tan perfecta com ho serà en l’eternitat, que és l’autèntica 
repetició.69  

 
Gjentagelsen prepara, de forma negativa, l’accés a la vertadera repetició 

espiritual que tindrà un tractament més orgànic a Begrebet Angest. Haufniensis associa 
la repetició a la «segona ètica», en contrast amb l’ètica grega de la immanència o de 
l’eternitat com a retorn. La segona ètica és la de la transcendència, en què l’eternitat no 
està enrere i és accessible anamnèticament, és l’eternitat que, entrant en el temps, ha 
reconfigurat la temporalitat en direcció de futur.70 Des d’aleshores, el present, gràvid 
d’escatologia, anticipa la plenitud de temps.71 Aquesta és la repetició en sensus 
eminentiori, la repetició religiosa, que transforma el menneskelige Selv en Theologiske 
Selv com a resultat de l’acollida creient d’aquesta eternitat immersa en la temporalitat.  

Però també hi ha una repetició corresponent a allò que nosaltres anomenam la 
primera fenomenologia, una repetició sorgida de l’elecció absoluta del si mateix, 
aquella que, com vèiem en l’apartat anterior, aglutina el jo de la discontínua personalitat 
estètica en el nucli del si mateix, posant les bases existencials de la repetició religiosa. 

En el text de Gjentagelsen, tanmateix, tot això queda en suspens, cap dels dos 
protagonistes principals, ni l’agut psicòleg Constantius de la primera part, ni el jove 
enamorat de la segona assolirà la repetició, ni l’ètica ni la religiosa; l’única conclusió 
que extraiem de tota aquesta aventura frustrada és la conclusió de la impossibilitat d’una 
repetició autèntica allà on no hi ha una individualitat vertaderament constituïda en 
esperit. 

Gjentagelsen consta de dues parts diferenciades pel títol. En la segona part el 
títol general torna a aparèixer com a títol parcial. El protagonista de la primera és el 
suposat autor del text, Constantius, un home experimentat que emprèn un viatge a 
Berlín per comprovar si és possible la repetició. El text arranca amb una significativa 
referència a la demostració que féu Diògenes del moviment en contra dels Eleates; 
Constantin vol fer el mateix i distanciant-se de les elucubracions metafísiques, opta per 
l’experiència; fa les maletes i es proposa reviure les bones estones passades a la capital 
alemanya. L’obra es presenta, com diu el subtítol, com «un assaig de psicologia 

                                                 
69 S.V. 5, p. 186. 
70 Per això el Climacus d’Efterskrif es pregunta si l’eternitat per a un existent no és l’eternitat sinó el 
futur, i l’eternitat és eternitat solament per allò etern que no esdevé? (om Evigheden ikke for en 
Existerende er –ikke Evigheden, men det Tilkommende, of Evigheden kun er Evighedenn for den Evige, 
der ikker vorder?) (S.V. 10, p. 13) 
71 No podem deixar de remetre’ns al cap. 3 de Begrebet Angest en què V. Haufniensis qualifica la 
repetició com «l’ingrés en l’eternitat cap endavant» (man kommer forlaends ind i Evigheden) (S.V 6, p. 
178 nota); i unes línies abans escriu: «El llenguatge vulgar sol identificar allò futur i allò etern i així hom 
diu la vida futura (det tilkommende Liv) en el sentit de vida eterna (det evige Liv)» (S.V. 6, p. 177).  
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experimental». La història dóna l’ocasió al lector d’accedir a un bigarrat conjunt de 
textos, en el qual s’alternen les observacions psicològiques, la poesia i alguns passatges 
més densament filosòfics, sobretot polemitzant amb la idea de «mediació» 
(vermittelung) del hegelianisme. Ens hi referirem més tard, apuntem de moment que 
Constantius acaba el seu periple berlinès «amargat i avorrit», perquè havia descobert la 
impossibilitat de la repetició i ho havia fet «abandonant-se justament a tots els modes 
possibles d’obtenir la repetició».72  

La segona part està protagonitzada per un jove nostàlgic i enamorat que 
converteix Constantius en el seu confident i conseller. El text, el componen les vuit 
cartes que el jove li dirigeix. Entre les ratlles d’aquestes missives hi ha les claus de la 
idea de repetició que ens aniran donant els textos concrets.  

 
 

 
 
B. Culpa i repetició a partir d’alguns textos escollits de Gjentagelsen 
 
 
a) Gjentagelsen versus vermittelung i «reminiscència» 
 
En les primeres línies de Gjentagelsen la repetició es presenta en oposició 

directa a la noció grega de reminiscència. Constantius avala la seva posició remuntant-
se a Leibniz, al qual considera «l’únic filòsof modern que l’ha besllumada».73 Això ja 
ens posa d’alguna manera sobre la pista del significat de la repetició, puix que en la seva 
teodicea Leibniz estableix que el present és una còpia del futur.74 La repetició s’insinua, 
des d’aquí, com una categoria referida al futur i amb una forta connexió amb el present. 
Constantius segueix amb un seguici de metàfores que interrelacionen la repetició amb 
l’esperança i el record. Per exemple, compara l’esperança amb un vestit nou que no saps 
si t’estarà bé perquè no l’has duit mai. El record, en canvi és com un vestit vell, que 
malgrat ser molt bonic no et pot estar bé, perquè ja no correspon a la teva estatura. 
L’esperança és parangonada també amb una encantadora al·lota que et fuig de les mans, 
mentre el record és una vella senyora, encara atractiva, però amb qui no és possible 
compartir el present. La repetició, conclou en idèntic to metafòric, s’assembla a una 
«esposa estimada de la qual no et canses mai».75  

El missatge que aquestes imatges de la repetició evoquen és el d’una perfecta 
convivència amb el temps. Quin contrast entre aquestes declaracions inicials de 
Constantius i els sentiments dolorosos que traspuen l’enfilall d’interrogacions que el 
jove poeta fa en una de les seves missives: 

 
La vida se m’ha fet totalment insuportable. El món em produeix nàusees i em sembla 

insípid, sense sal i sense sentit [...]. On em trob i cap a on m’encamín? Què vol dir això del 
món? Què significa aquesta paraula? Qui m’ha entrampat (Hvo har narret mig ind i det Hele) en 
el tot i m’hi ha deixat? Qui som jo? Com he vingut al món? Per què no vaig ser consultat?76  

 

                                                 
72 S.V. 5, p. 150. 
73 S.V. 5, p. 115. 
74 Concretament el n. 360 de la Teodicea. 
75 S. V. 5, p. 116. 
76 S.V. 5, p. 171.  
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Entre la vida reeixida que preconitza la idea de repetició en l’introit del text i les 
declaracions contra l’absurd de l’existència, més pròpies de l’existencialisme sartrià, de 
la segona part, hi ha la constatació d’un fracàs, d’una repetició fallida. Però vegem què 
és allò que ha frustrat les alegres expectatives dels inicis, per què no s’ha produït la unió 
esperada amb l’estimada consort de la repetició.  

La història de les dissorts de la repetició està vinculada a una incorrecta 
comprensió de la repetició tant en la línia de la reminiscència grega com de la 
vermittelung hegeliana. En relació amb la primera, les indicacions de Constantius no 
passen de ser epigramàtiques. Parteix de l’afirmació de la capacitat que té la repetició 
per a esclarir la relació entre els eleates i Heràclit, i que per error s’ha confós amb la 
mediació.77 Constantius no ho indica expressament, però l’objecte de la seva crítica és 
la lògica hegeliana78 que reconciliava la veritat del ser —allò permanent i objectiu— i la 
del no-res —allò canviant i subjectiu— per mitjà de la categoria de l’«esdevenir».79 El 
hegelianisme es presentava com la solució d’aquest mil·lenari conflicte filosòfic, 
introduint una nova comprensió de la identitat determinada des de la diferència. En el 
hegelianisme cada cosa és «l’altre de l’altre»,80 en aquest principi reposa la suprema 
identitat de tots els éssers. És clar que això condueix al sacrifici últim de totes les 
diferències, provocant que els singulars només es validin en relació amb el tot, i les 
individualitats es difuminin en ares d’una abstracta i indiferenciada identitat. L’esperit 
concret queda absorbit, en l’idealisme hegelià, dins el dinamisme de l’esperit absolut. 
De quina manera la repetició és una alternativa a la mediació, Constantius no ho 
explicita. 

On sí que Constantius s’esplaia més és en la contraposició —no exempta de 
molts de punts de coincidència amb l’anterior— entre la repetició i la categoria 
hel·lenística de «reminiscència»: 

 
Repetició i record són el mateix moviment però en sentit contrari, ja que allò que 

recordam ja ha estat; és una repetició cap enrere; la repetició pròpiament dita és, contràriament, 
un record cap endavant.81  

 
Detinguem-nos uns instant en aquestes definicions del «record» i de la 

«repetició». El record és una «repetició cap enrere» (gjentages baglaends), mentre que 
la repetició és «un record cap endavant» (erindres forlaendes). Comencem pel record 
(Erindringen). Recordar és una substitució de la realitat per la idea. Constantius ho 
formula poèticament dient que l’estimada del jove poeta té més presència en l’àmbit del 
record que en el de la realitat, sentenciant que si l’estimada desaparegués no hi hauria 
un canvi essencial.82 L’amor a la persona concreta és una «ocasió poètica», una 
idealitat, tal com esdevé en la reminiscència filosòfica. J. Climacus dirà a Philosophiske 

                                                 
77 Cf. S.V. 5, p. 130-131. 
78 Per a les relacions entre Kierkegaard i Hegel Cf. V.MELCHIORRE, «Kierkegaard e Hegel. Polemica 
sul “punto di partenza”», a N. ABAGNANO (A cura di), Studi Kierkegaardiani, Brescia 1957, p. 245-
266; J. FRANCO, Kierkegaard frente al hegelianismo, Valladolid 1996, especialment 143-187. N. 
THULSTRUP, Kierkegaard’s relation to Hegel, New Jersey 1980, el cap. VIII conté un elenc exahustiu 
de tots les referències directes i indirectes des d’Enten-Eller al Postcriptum; F. JARAUTA, «Kierkegaard 
frente a Hegel», a Pensamiento 31 (1975), p. 387-406); C. BRUAIRE, «Hegel et Kierkegaard», a 
Obliques 53 (1981), p. 167-175.  
79 Cf. Enzyklopäedie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse n. 88 (Cf. G.W. F. HEGEL, 
Enciclopedia de las ciencias filosóficas, Madrid 1999, p. 190-191). 
80 G. W.F. HEGEL, O.C., p. 217.  
81 S.V. 5, p. 115. 
82 Cf. S.V. 5, p. 160. 
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Smuler que el mestre és ocasió per a descobrir la veritat, per a recordar, en el sentit 
platònic, l’eidos oblidat.83 Recordar és, en la perspectiva de la reminiscència grega, la 
superació d’aquell oblit que encadena l’ànima a la finitud. En la concepció grega, la 
condició sine qua non de la metempsicosi de l’anima era beure de les aigües del Lete, 
oblidant així l’existència passada i obrint les portes a una de nova. Recordar és negar el 
propi caràcter finit i recuperar la identitat eterna. La finitud grega es transforma així en 
infinitud per un etern retorn del mateix, una repetició cap enrere, diu Constantius, fent 
memòria filosòfica dels eterns orígens oblidats. La reminiscència grega, com feia 
l’idealisme, reivindicant la dignitat eterna de l’individu, confuta la seva realitat finita.  

En contra d’aquesta concepció, Constantius apel·la a la Gjentagelse. Al contrari 
de la reminiscència que és una infinitització d’allò finit, la repetició suposa la 
finitització de la infinitud, l’entrada de l’eternitat en el temps. La realitat temporal no és 
suprimida sinó realçada per l’eternitat que li dona un impuls de futur. Per això 
Constantius defineix la «repetició» com «un record cap endavant»,84 anticipant la visió 
de Haufniensis, segons la qual l’etern, entrant en el temps, fa participar de la plenitud 
escatològica la temporalitat i el temps es transforma en una prolepsi del futur. 
L’anticipació d’allò definitiu en el temps, aquesta és la vertadera repetició.  

  
 
b) El fracàs del «jove poeta» i el reeiximent de Job: culpa i repetició 
 
En la interpretació que Haufniensis fa de l’obra de Constantius, aquest es fa a un 

costat per a deixar que en el jove la «repetició brosti en força d’allò religiós»85. Vol dir 
això que finalment el jove poeta ha obtingut finalment la repetició religiosa? El text de 
Constantius insinua el contrari, el procés envers la repetició religiosa s’ha vist 
interromput per un fet sobtat que ens narra la carta del 31 de maig. Quan tot estava 
disposat perquè el jove tornàs amb la seva promesa, quan esperava la tempesta, la 
metanoia que el transformaria en espòs86 al jove li arriba la notícia que l’estimada s’ha 
casat amb un altre:87 

 
 

S’ha casat! No em demani amb qui perquè no ho sé. Quan vaig llegir la notícia als diaris 
em va semblar que un llamp em fulminava el cap i el diari em va caure de les mans [...] Som 
altre cop (atter) jo mateix. Aquí està la repetició.88 

 
Un fet fortuït, extern al moviment de la decisió emprès pel jove, ha aturat tot el 

procés eticoreligiós. Però el jove està convençut d’haver obtingut la repetició, sent una 
alegria immensa de ser novament ell mateix. Justament aquest «de nou» (atter) fa patent 
la inautenticitat de la repetició. El jove creu haver renovat el seu jo perquè li ha estat 

                                                 
83 És el tema de la primera secció de «Projecte de pensament» de Philosophiske Smuler. 
84 Notem que Haufniensis dirà el mateix en distints termes: «En la repetició s’ingressa en l’eternitat cap 
endavant» (man kommer forlaendes ind i Evigheden) (S.V. 6, p. 178). L’eternitat, en l’hel·lenisme, 
sempre està darrere, en forma de passat o d’etern retorn. 
85 (Gjentagelsen bryde frem i den unge Menneske i Kraft af det Religeuse) (S.V. 6, p. 117). 
86 «Què ha de causar aquesta tormenta? Fer-me apte per a ser un bon espòs» (hvad skal dette Tordenveir 
bevirke? Det skal gjöre mig duelig til at vaere en AEgtemand) (S.V. 5, p. 181). 
87 Certament en aquesta narració hi ha ressonàncies autobiogràfiques. Kierkegaard havia rebut una notícia 
semblant poc temps abans de la publicació de Gjentagelsen. La seva expromesa Regina Olsen havia 
contret matrimoni amb un diplomàtic, però l’autor no fa més que aprofitar un fet històric com a motiu 
filosòfic. 
88 S.V. 5, p. 185. 
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retornada la llibertat que semblava a punt de perdre en la decisió, tanmateix ha recuperat 
la llibertat en un sentit purament abstracte. No s’ha fet lliure, simplement li han estat 
retornades les possibilitats de la llibertat, ha recuperat el seu jo anterior, però no hi ha 
hagut una vertadera transformació de si mateix. El jove poeta sent novament tota la 
força, tota la potència de la possibilitat, se sent etern en un sentit estètic.89 L’autor ens fa 
la descripció següent del que ha succeït amb el jove: 

 
Tal era la direcció interior que el jove seguia en les primeres cartes, particularment en 

alguna d’elles. És una direcció molt pròxima a una orientació decidida de tipus religiós, però en 
el mateix moment en què remet aquest estat de suspensió provisional, recupera el propi si 
mateix, però com a poeta, i allò religiós s’enfonsa (gaa til Grunde) i resta com un fons 
inefable.90  

 
Durant el temps de crisi, el jove poeta s’inspirarà en la figura bíblica de Job. Les 

seves epístoles reflecteixen la gran admiració que li suscita l’actitud d’aquest personatge 
veterotestamentari. Job li ha obert les portes a l’autèntica repetició, que al final s’han 
vist tancades per la casualitat. Acostem-nos a la presentació que ens fa el text d’aquesta 
figura; entenent l’actitud de Job entendrem què és la repetició en l’ordre religiós i la 
relació que instaura amb la culpa. 

Recordem el relat bíblic. Job es veu confrontat amb el misteri del mal d’una 
manera radical, ha perdut totes les seves possessions materials i els seus fills i no té 
assegurada la confiança de la seva esposa. Però Job conserva un tresor: la seguretat de 
ser un home bo. No hi ha res que expliqui el seu estat miserable, i tot i que els seus 
amics l’inciten a cercar una explicació en una culpa passada, bé seva o dels seus 
avantpassats, Job es resisteix, defensant incommoviblement la seva innocència. Job no 
es vol difuminar en la necessitat. No vol explicar les desgràcies actuals en causes 
antigues, en situacions passades, acudint al llast d’un passat que el condiciona. Job litiga 
directament amb Déu, reivindicant amb màxima intensitat els seus drets, sostenint que 
la raó està de part seva. Així, Job fa patent la grandiositat de la llibertat que Déu mateix 
li ha concedit: 

 
Job es manté ferm en les seves afirmacions que la raó està de la seva part. Les seves 

paraules són el testimoni de la noble actitud i franquesa d’un home vertaderament valent, això 
és, un home per a res estufat, que es reconeix fràgil i fugaç com una flor de camp, però que en la 
direcció de la llibertat posseeix quelcom grandiós, perquè té una consciència que ni Déu mateix 
li pot arrabassar, malgrat fos Ell qui la hi donàs.91  

 
La situació de Job no és racionalitzable. Job està tot sol davant la inexplicable 

grandesa de Déu, així que, o entén la seva situació com una prova que l’emplaça a una 
relació «estrictament personal amb Déu», i d’aquesta manera queda salvada la seva 
llibertat en un acte de confiança, o cerca explicacions racionals i perd la relació 
religiosa.  

La idea que Job viu una experiència de «prova» no és una fàcil explicació que 
s’aplica automàticament a qualsevol situació desgraciada, res d’això, el camí fins aquí 
és llarg, i suposa separar-se d’allò que és l’opinió general, per endinsar-se personalment 
en el misteri de Déu: 

 

                                                 
89 Cf. S.DAVINI, Il circolo del salto. Kierkegaard e la Ripetizione, Pisa 1996, p. 118.  
90 S.V.5, p. 193. 
91 S.V. 5, p. 177.  
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Aquesta categoria [la prova] és absolutament transcendent i situa l’home en una pura 
relació d’oposició personal a Déu, en una relació tal que no pot acontentar-se amb una 
explicació de segona mà. Job dóna a llum la categoria de la prova, precisament perquè havia 
assolit tal grau de maduresa i coneixements, no posseint-la en una immediatesa i espontaneïtat 
pròpiament infantils.92  

 
Vet aquí la paradoxa de Job. La repetició comença en el mateix instant en què 

Job assumeix, enfrontant-se directament amb Déu, la insondejabilitat de les seves raons. 
El reeiximent de Job és la conseqüència d’una convicció, creure que «davant Déu 
sempre estam equivocats»,93 perquè «equivocar-se davant Déu» situa en el camí de la 
veritat: 

 
Es va equivocar Job? Naturalment, es va equivocar de dalt a baix, perquè no va poder 

apel·lar a un tribunal més alt que el tribunal que el va judicar. Va tenir raó Job? Naturalment, 
tota la raó, precisament perquè s’equivocava davant Déu.94  

 
Acabam de comprovar la doble lectura —ètica i religiosa— que hom pot fer de 

la repetició kierkegaardiana. En l’obra de Constantius hi ha el primer esborrany complet 
de la duplicitat de fenomenologies. Tot l’escrit apunta envers la figura de Job com a 
referent últim per a realitzar la repetició religiosa. Ell és l’antecedent veterotestamentari 
d’Anticlimacus i el seu remot precursor. Tanmateix la figura del sofert Job restaria 
incompleta sense el complement abrahàmic de Temor i Tremolor. L’estudi d’aquest 
escrit atribuït al pseudònim De silentio és la nostra propera fita. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
92 S.V. 5, p. 179. 
93 Aquest és el motiu del discurs «Ultimatum» d’Enten-Eller.  
94S.V. 5, p. 180. 
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2.4. EN ELS CONFINS DE LA CULPA: ENTRE ELS DOS «CAVALLERS» 
(RIDDER) DE FRYGT OG BAEVEN 

 
 
 
A. Els cavallers de Johannes de Silentio, paradigmes de les dues formes del si 

mateix  
 
Frygt og Baeven (‘Temor i tremolor’) aparegué el mateix dia de Gjentagelsen, el 

16 d’octubre de 1843. La simultaneïtat en la redacció de les dues obres es fa palesa no 
solament en el contingut, també en les afinitats estilístiques; la més remarcable és que 
les dues obres de Kierkegaard recorren a l’ús de figures paradigmàtiques que encarnen 
els diversos models existencials. Ja coneixem les figures d’«el jove poeta» i el bíblic 
Job de Gjentagelsen. Frygt og Baeven ens n’oferirà algunes més, però totes elles giren 
entorn de dues figures centrals, els dos «cavallers» (Ridder) que entren en escena en la 
segona part del llibre: el «cavaller de la resignació infinita» (Uendelighens Ressignation 
Ridder) i el «cavaller de la fe» (Troens Ridder).  

El primer dels cavallers té molts de rostres; podria correspondre a Agamenó, 
Brutus, el savi estoic, Jeftè, àdhuc Sòcrates...; tots ells personifiquen l’heroi ètic, que 
sacrifica allò que més estima en bé del conjunt, del benestar general. El cavaller de la 
resignació sacrifica la pròpia vida o la dels fills pels alts valors del l’Estat, el poble o el 
coneixement, exemplificant, en les múltiples versions de l’heroïcitat, la més elevada 
conquesta de l’esperit, la més alta cota de l’existència èticament constituïda, el darrer 
confí del menneskelig selv. El cavaller de la resignació infinita ha conquerit amb les 
forces de la seva voluntat una posició segura en el refugi del deure complert. Estam en 
la darrera frontera de la realització immanent de la subjectivitat. A l’altre costat, 
tanmateix, despunta una altra figura enorme, un ésser que habita en un «país 
desconegut», el «cavaller de la fe», Abraham, el «segon pare de la humanitat». El gran 
creient veterotestamentari introdueix l’home en un nou estadi, heteròclit amb l’anterior, 
en el qual el deure no és conformat pels criteris ètics generalitzables, un deure que no 
disposa del recer que ofereix el compliment amb allò establert universalment, perquè la 
seva mesura és l’incommensurable, allò absolut. Aquí l’ètica general queda suspesa, 
però no per un defecte de moralitat, sinó per una superabundància ètica que cap 
magnitud humana no pot contenir. En el món del cavaller de la fe, el llenguatge humà, 
que opera sempre en allò que és general, s’enfonsa en el silenci, impotent per a vessar 
en paraules humanes la relació absoluta amb l’absolut. El cavaller de la fe parla «una 
llengua estrangera», un idioma incomprensible, que només pot ser assimilat en el 
silenci. No és estrany, doncs, que l’autor d’un discurs tan inefable faci servir el 
pseudònim Johannes De Silentio, un personatge que no tornarà a firmar cap altre text 
kierkegaardià. L’originalitat d’aquest text, que introdueix algunes expressions inèdites 
en obres posteriors, és consignada pel mateix autor en un dels paràgrafs de Synspunktet 
for min Forfatter-virksomhed: 

 
Des de la publicació de Temor i tremolor, l’observador seriós que disposa de 

preocupacions religioses, aquell a qui és possible donar-se a entendre des de la distància, i a qui 
és possible parlar-li en silenci, estava en situació d’advertir que això era, després de tot, un tipus 
molt singular de producció estètica.95  

                                                 
95 S.V. 18, p. 91-92. 
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Estam, per tant, davant un dels llibres més personals de l’autor, un dels més 

lligats a la biografia de Kierkegaard que, segons ell mateix anota en el Diari, bastaria 
per a immortalitzar la seva obra.96  

El discurs de Frygt og Baeven és, com diu el subtítol, una dialektisk Lyric 
(«Lírica dialèctica»). Això significa, en opinió d’alguns comentaristes, que l’obra crea 
una atmosfera patètica que encamina gradualment el lector a la comprensió més 
conceptual de la segona part.97 El text estaria format, així, per dos blocs, el líric o 
atmosfèric, que correspondria als tres primers capítols, i el dialèctic del capítol final, 
subdividit igualment en tres problemes. A nosaltres ens ocuparà principalment aquest 
quart capítol consagrat fonamentalment a dirimir les correspondències i heterogeneïtats 
entre els dos cavallers. En la dinàmica de la resignació infinita —anàleg a la renúncia-
penediment exposada per B— del primer cavaller, i en la seva superació religiosa pel 
salt de la suspensió teleològica de l’ètica d’Abraham, disposam d’un enfocament 
complementari del nostre tema des de la correlació entre allò ètic i allò estètic. 
Prèviament, però, presentem el contingut general del text. 

La primera part recrea l’atmosfera lírica amb la qual serà possible compartir el 
silenciós camí d’Abraham i Isaac al cim de Morià. El títol del primer capítol és 
inequívoc: Stemning.98 Una invitació a adoptar un estat d’ànim que substitueixi el 
desinterès especulatiu. El capítol narra quatre variants del relat de Gn 22,1-19, 
proposades per un suposat admirador del patriarca Abraham, disposant el lector a seguir 
Abraham en el seu viatge: 

 
Això era un home que des de la seva infantesa havia sentit la bella història com Déu 

volgué provar Abraham [...]. Solament estava dolgut per no haver pogut ser testimoni presencial 
d’aquell esdeveniment [...]. Allò que verdaderament desitjava era haver pogut participar en 
aquell viatge de tres dies [...].99  

 
Però cap d’aquelles versions no aconseguia reproduir la grandesa del relat 

original: «Si ningú iguala la grandesa d’Abraham, qui està en disposició de 
comprendre’l?»100  

Totes aquestes versions tenen un denominador comú: intenten racionalitzar el 
relat del Gènesi101 amb la pretensió de fer-lo èticament comprensible. Però sempre torna 

                                                 
96 «Després de la meva mort es veurà que n’hi haurà prou amb Temor i tremolor per a fer immortal un 
nom d’escriptor» (Pap. X2 A15) 
97 «Atmosphère et concept se rapportent ainsi l’un à l’autre de telle manière que l’on ne peut choisir l’un 
sans l’autre» (Cf. A.CLAIR, Pseudonymie et paradoxe. La pensée dialectique de Kierkegaard, Paris 
1976, p. 127) 
98 Desafortunadament en l’única versió castellana que n’hi ha s’ha perdut aquest títol original i s’ha 
substituït per un ambigu «proemio».  
99 S.V. 5, p. 13. 
100 SV. 5, p. 16. 
101 És el que creiem que intenta fer Derrida quan perd de vista el relat original per a dedicar-se a indagar 
la tercera de les versions fictícies de De Silentio, en la qual Abraham demana perdó a Déu pel pecat 
d’haver volgut sacrificar el seu fill, oblidant el deure patern. Derrida assevera: «Abraham judica el seu 
pecat imperdonable. I per això demana perdó. Mai no es demana perdó més que per allò que és 
imperdonable. Mai no s’ha de perdonar allò que és perdonable. Aquesta és l’aporia del perdó impossible 
[...], per això la resposta de Déu en el fons no importa tant com pogués semblar, no afecta en la seva 
essència la consciència infinita culpable o el penediment abissal d’Abraham» (J. DERRIDA, Dar la 
muerte, Barcelona 2006, p. 141). Creiem que Derrida confon aquí el moviment d’Abraham i el de la 
resignació, i no és estrany perquè es basa en una de les ficcions literàries imaginades per a ressaltar 
precisament la possibilitat de tal confusió. Abraham, en el text del Gènesi, malgrat reconèixer la 
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el vell relat, resistent a la mistificació. D’aquí que el llibre continuï amb un «Elogi» 
d’Abraham en el capítol segon. Els valors del patriarca són magnificats per De Silentio, 
que el situa per damunt de persones d’innegable tarannà ètic, perquè la batalla 
d’Abraham fou sostinguda directament amb Déu: 

 
Aquell que lluità amb el món fou gran perquè va vèncer el món i el que lluità amb si 

mateix fou gran perquè es va vèncer a si mateix, però qui va lluitar amb Déu fou el més gran de 
tots.102  

 
La grandesa de l’expectativa de l’home és allò que el fa gran, i esperar el 

possible engrandeix, però encara fa més gran esperar l’impossible: «Qui espera 
l’impossible esdevé el més gran de tots »103 

Hom pot ser gran per mor de la força, l’esperança o la saviesa, Abraham ho fou 
perquè tingué el coratge de posar-se en moviment deixant darrere la «comprensió del 
món» i emportant-se la fe. Abraham va creure i no va dubtar, «ell va creure en allò 
absurd» , per això no fou un heroi, si ho hagués estat... 

 
 ...s’hauria clavat el ganivet al pit, i el món l’hauria admirat per això, [...] però una cosa 

és ser admirat i una altra ben distinta convertir-se en l’estrella que guia. [...] Però Abraham 
respongué: som aquí. Tu, a qui dirigesc aquest discurs, has fet el mateix?104 

 
Deixam la lírica i anam gradualment entrant en la dialèctica de «Problemata». 

Ens hi introdueix el capítol titulat «Efusió preliminar» (Forelöbig Expectoration), que 
fa de pont entre la primera part i els tres problemes de la segona. De Silentio es reconeix 
incapaç de seguir el moviment d’Abraham: «Em puc pensar a mi mateix dins l’heroi, 
però no dins Abraham», confirma De Silentio, però admira el coratge del patriarca que a 
ell li falta, al mateix temps que denuncia aquella filosofia fraudulenta que ens ofereix un 
succedani de la fe: 

 
La filosofia ni pot ni ens ha de donar la fe, sinó que s’ha comprendre a si mateixa, saber 

què ofereix i no manllevar res i molt menys ocultar res a l’home [...]105  
 
De Silentio se sap distint d’Abraham, es nega a acceptar l’opinió dels qui pensen 

que la resignació és un moviment comparable al de la fe, es reconeix encara en els 
límits immanents de la renúncia ètica, del dolor del sacrifici, no en el nivell religiós de 
la confiança que permet gaudir del fill recuperat. En el moviment de la resignació 
infinita hom retorna sempre a si mateix i descansa sobre si mateix (hvile i mig selv). Si 
Abraham hagués obrat d’una altra manera, potser hagués estimat Déu, però no hauria 
cregut, perquè...  

 
«[...] aquell que estima Déu creient, es reflecteix en Déu.»106  
 
El moviment de la resignació i el d’Abraham es diferencien en un fet cabdal, el 

primer és un sol moviment, del finit a l’infinit, mentre que el d’Abraham és doble.107 El 

                                                                                                                                               
impossibilitat decideix fer el moviment de creure en l’impossible, o millor, de creure que «per a Déu tot 
és possible». 
102 S.V. 5, p. 18. 
103 Bllev större end Alle (Idem). 
104 S.V. 5, p. 22. 
105 S.V. 5, p. 32. 
106 S.V. 5, p. 35. 
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patriarca retorna a la finitud després d’haver-la abandonada. Abraham creu que darrere 
de la insòlita i esgarrifosa proposta de Déu hi ha d’haver alguna cosa més que un pur 
sacrifici. Abraham, perquè creu en el Déu de la promesa, malgrat que es resigni a perdre 
el seu fill, fa un segon moviment de confiança. I això el conduirà en contra de la raó al 
cim per a l’holocaust, i allà tindrà lloc un vertader holocaust: el sacrifici transformador 
de donar la mort a la convicció que hi ha alguna cosa més important que la persona 
singular i que poden existir justificacions racionals («Estat», «raça», «humanitat», 
«progrés», etc.) per al seu sacrifici. Perquè Abraham es fia més de Déu que dels 
postulats de la pura raó, recuperarà el seu fill.108 Però reprenguem el fil del text.  

De Silentio descriu dues figures, dos «cavallers». El primer és el cavaller de la 
resignació infinita, que sobresurt entre la massa, té un «pas àgil i decidit» i un aire 
distingit. Les metàfores de l’agilitat i la decisió suggereixen la idea que el cavaller de la 
resignació està separat de la terrestreïtat, abstractament. No passa així amb «el cavaller 
de la fe», que es confon amb la majoria puix que «pertany per complet a la finitud». El 
cavaller de la fe sap expressar les coses més sublims a través de les realitats més 
pedestres, perquè no es relaciona amb la idea de Déu amb una infinitud racional, sinó 
que hi estableix una relació en primera persona que corregeix les construccions 
teològiques abstractes, que fan de Déu el garant dels postulats de la raó humana.109  

Les antinòmies entre els cavallers se succeeixen, però De Silentio conclou amb 
aquesta distinció fonamental entre les dues figures: «La resignació infinita és l’últim 
estadi que precedeix la fe.» I afegeix: «Aquell que no hagi realitzat aquest moviment no 
posseeix la fe». Més tard recuperarem aquest text i altres que l’acompanyen per a una 
anàlisi més detallada, per ara ens limitam a recalcar la importància que tenen aquestes 
afirmacions per a fonamentar la idea que l’excel·lència ètica del si mateix és condició 
no suficient però sí necessària per al salt al si mateix teològic.  

De Silentio continua reflexionant sobre què vol dir que el cavaller de la fe creu 
en virtut de l’absurd. L’autor fa una important observació, l’absurd no és una realitat 
que pugui ser categoritzable des de l’interior de les diferències que conformen la 
dimensió pròpia de l’enteniment, no és idèntic a allò improbable (det Usandsynlige), 
inesperat (det uventede) i imprevist (det Uformodede). L’absurd és quelcom heteròclit, 
no s’hi accedeix per la negació parcial de la finitud, requereix un salt, un èxode des 
d’allò que és incert, però encara possible, al que és finitament impossible. Si hom no ha 
fet aquest èxode, i creu tenir fe, s’autoenganya. 

La fe suposa l’elevació a un estat més alt, per això no pot ser un mer impuls 
immediat del cor, ha d’anar precedit per la resignació infinita que confirma que la fe no 
és cap «moció estètica». 

Segons De Silentio, tothom pot realitzar el moviment de la resignació, i qui no 
ho faci podria ser considerat un covard; en canvi, el moviment de la fe és el més gran i 

                                                                                                                                               
107 «La fe, per la seva part procedeix al contrari, comença amb els moviments de l’infinit i solament més 
tard passa als del finit» (S.V. 5, p. 36). 
108 Cf. U. REGINA, Kierkegaard. L’arte d’esistere, Brescia 2005, p. 211. 
109 La substitució de l’ètica kantiana del deure per l’ètica de l’autorealització teodidàctica és la tesi central 
de J. De Silentio. Per a Kant, Déu és un garant de l’ordre moral, un remat imprescindible de la seva 
«dialèctica transcendental», el garant transcendent que assegura l’infinit avanç en el deure ètic, que és un 
deure absolut. De Silentio no accepta aquesta divinització de la moral, que fa de Déu un «criat» del deure 
ètic. Per aquesta raó reivindica una relació absoluta, de tu a tu, amb ell, que retorni a Déu la seva plena 
alteritat, evitant-ne l’assimilació per part de l’ordre moral. Solament així, a judici del danès, pot recuperar 
el seu paper de vertader fonament. G. J. STACK, «Etica de la subjetividad en Kierkegaard», a Folia 
humanística 9 (1971), 195-222. Per a la contraposició entre la subjectivitat kantiana i la kierkegaardiana 
Cf. L. BARRET, Sin and self identity: two responses a Kant, Yale University, 1984 (ph. Diss.), 
conclusions, p. 332 ss. 
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el més dificultós, perquè no serveixen de res les pròpies forces. La resignació infinita 
pot abastar el màxim de l’ètica, d’allò que hom pot compartir amb els altres, que es 
considera un deure universalitzable, però només anant més enllà de l’ètica, abandonant 
allò general (det Almene), hom pot trobar-se contemporàniament amb l’Altre i amb la 
seva més absoluta individualitat. 

Ara bé, la pregunta és si pot prescindir l’ethos humà d’un telos exogen, afincat 
en allò universal, sense que en aquest moviment d’autofinalització comporti una 
caiguda en l’«escrúpol» (anfaegtelse).110 Hi pot haver una «suspensió teleològica de 
l’ètica»? O amb la desconcertant fórmula de De Silentio: pot l’individu superar la 
«temptació ètica»? La idea d’una temptació moral ens pot semblar contradictòria, però 
és això el que De Silentio denuncia. Davant el salt vertiginós de l’universal al singular 
la por fa immediatament acte de presència, aconsellant per la crida de l’anfaegtelse el 
retorn al baluard segur de l’ethos general. L’autor ho expressa rotundament: o Abraham 
és un assassí o és un creient, i si observam que és això segon, el seu cas il·lustra de 
manera eminent la possibilitat de semblant suspensió, la possibilitat d’ultrapassar 
l’esfera de l’ètica. En el cas d’Abraham, doncs, la temptació ve de l’ètica, que impedeix 
complir el voler diví. Aleshores, es demana De Silentio, què és el deure? I es respon que 
és precisament l’expressió de la voluntat de Déu. El deure assoleix aquí un caràcter 
absolut, perquè no és un imperatiu que dóna la certesa d’estar en el corrent de 
l’expressió general, al contrari, és allò que treu l’individu de l’universalitzable per a 
confrontar-lo de manera extrema amb el seu deure personal. Vet aquí perquè sempre hi 
ha espai per al dubte: i si anava equivocat? Des de les altures del Particular es perden de 
vista les raons justificatòries, només en viu «en força de ser el Singular». 

Viure així comporta una gran dificultat, d’aquí la temptació de cercar refugi en 
les previsions racionals, però no hi ha res més menyspreable, per a De Silentio, que 
aquesta intenció de tenir sota control allò diví: 

 
Tanmateix ni el més sacríleg lladre d’esglésies —aquells que treballen amb palanca de 

ferro— és un delinqüent tan menyspreable com aquell que saqueja així allò sagrat.111  
 
 L’altre problema de De Silentio versa sobre la possibilitat d’un deure absolut 

amb Déu, una variant de l’anterior. Ara l’accent es posa sobre la relació amb Déu i com 
aquesta engendra un nou deure ètic, el deure de l’andet ethik de la qual parlarà Begrebet 
Angest. De Silentio presenta una ètica transformada pel moviment de la fe, que no s’ha 
de confondre amb un inconsistent moviment emotiu o un vaporós estat anímic, perquè 
prèviament hi ha hagut un viatge racional fins a les últimes fronteres de la universalitat, 
i solament després, en virtut de l’absurd, fa aquella acte de presència. 

És a dir, la fe no procedeix de la raó, de fet la contradiu com a raó finita, però la 
pressuposa. Queda així absolutament desacreditada, per a De Silentio, qualsevol forma 
de fideisme irracionalista. En el moviment de la fe, la raó ocupa un lloc insubstituïble 
però no per servir d’estímul i impuls a la fe, sinó per frenar-la. La raó té la funció cabdal 
de recordar al subjecte que el pas que està a punt de fer és un pas que sobrepassa les 
seves fronteres conegudes, que es disposa a entrar en territori ignot, i aquesta indicació 
de l’enteniment és extraordinàriament valuosa per defugir les delirants racionalitzacions 
de la fe. La dimensió ètica no queda suprimida, en realitat assoleix una expressió 
diferent, una expressió paradoxal. Això vol dir que en algun moment el deure de la nova 
ètica paradoxal pot contradir el deure general: 

                                                 
110 El terme Anfaegtelse denota un dubte o inquietud eticoreligiosa que se sol traduir per escrúpol. 
111 S.V. 5, p. 59. 
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L’amor a Déu pot induir el cavaller de la fe a donar al seu amor al proïsme l’expressió 

contradictòria a la del deure, considerat des del punt de vista ètic.112  
 
En auxili d’aquesta idea De Silentio cita les paraules de l’Evangeli: «Si algú ve a 

mi i no odia son pare, sa mare, dona i fills, germans i germanes, fins i tot la pròpia vida, 
no podrà ser deixeble meu»,113 opinant que no s’ha de fer una exegesi atenuada d’aquest 
passatge com fan alguns hermeneutes per tal de suavitzar-lo. 

Viure com un Enkelt no ha de ser motiu, no obstant això, per apartar-se d’allò 
general, ha de constituir una ajuda per a tornar-hi renovats per tal de traduir allò 
particular en el modus operandi d’allò general. El cavaller de la fe ha renascut com a 
Particular, però això no li ha de fer oblidar que té la seva llar entre els homes, malgrat la 
ruta sigui solitària, estreta i escarpada, perquè es troba fora del territori d’allò general. 

La seva relació amb els altres estarà sempre determinada per la incomprensió. 
Que n’és, de reconfortant, poder ser entès com una ànima noble, sacrificada al general, 
reconeguda per tots! El cavaller de la fe no troba aquest conhort, però té l’avantatge que 
pot tractar de tu a tu amb Déu.  

Un tercer interrogant de De Silentio tracta sobre la possibilitat de justificar 
èticament Abraham per haver restat en silenci davant Sara, Eleazar i Isaac. L’autor es 
planteja com cal diferenciar l’element ocult, allò recòndit, de l’existència estètica i el de 
l’existència religiosa. Diu De Silentio que l’estètica, entesa com allò que pertany a la 
individualitat immediata, requereix l’ocultació inherent a la privacitat, mentre l’ètica, 
que és allò condivisible per tots i, per tant, públic, precisament castiga l’ocultació. Ara 
bé, el salt a l’esfera religiosa suposa abandonar novament allò públic per a submergir-se 
inevitablement en el silenci del Particular. De Silentio va explicitant a través 
d’exemples literaris —amb velades referències autobiogràfiques al pare dels 
pseudònims— la ruptura que hi ha entre la manifestació de la interioritat segons les 
normes d’allò general i la nova interioritat nascuda amb la paradoxa de la fe. Les 
disquisicions literàries de l’autor, desgranant algunes faules clàssiques, apunten en la 
direcció de la doble fenomenologia.  

La consciència de la culpa és una consciència mediada, hom és culpable en 
relació amb allò que ha estat declarat universalment moral. El pecat, contràriament, està 
directament —immediatament— determinat per una relació absoluta amb l’absolut. Per 
això solament en la consciència de pecat hom surt del general i entra en el Particular. La 
culpabilitat ètica ordena el subjecte en funció de la norma general, en tant que el pecat 
confronta l’individu amb l’absolut en persona, amb un «Tu» que el fa ser plenament ell 
mateix i n’eleva la responsabilitat infinitament. Així s’explica la paradoxa plantejada 
per De Silentio: 

 
 El penediment és la més alta expressió ètica, però és també la més profunda 

autocontradicció ètica. 
 
En la culpa hi ha la més alta expressió humana i ètica del si mateix, però no la 

definitiva. El penediment ètic ha estat el guia insubstituïble en el moviment 
d’obediència al deure general, però l’ha anant conduint fins a la frontera d’un deure 
molt superior, un deure de magnitud absoluta. En aquest país estranger la raó pràctica 
humana es perd i reclama una nova guia que vingui de l’absolut mateix.  

                                                 
112 S.V. 5, p. 65. 
113 Lc 14,16. 
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B. Anàlisi textual de «Temata» de Frygt og Baeven 
 
 
a) De l’heteronomia del Resignation Riddder a l’auto(teo)nomia del Troens 

Ridder 
 
Posam les lents d’augment en una sèrie de fragments introductoris de 

«Problemata» en els quals es confronten les actituds dels dos cavallers. El primer diu 
així: 

 
Els cavallers de l’infinit són ballarins i es fan amunt. Amb un salt s’eleven i tornen a 

caure, cosa que constitueix un espectacle molt entretingut, digne de contemplar. Però en el 
moment de tocar terra novament no poden restar fixos instantàniament en una posició, sinó que 
titubegen durant uns segons; aquest titubeig demostra que són aliens a aquest món (Fremmede i 
Verden). Segons com sigui d’expert l’espectador se li farà més evident o menys a la vista aquest 
titubeig, però ni tan sols el millor d’aquells cavallers podrà eliminar completament el seu 
titubeig. No és en el moment en què es troben en l’aire quan s’han d’observar sinó quan toquen 
en terra, així se’ls reconeixerà.114 

 
De Silentio aplica indistintament el títol de Ridder a tots dos personatges. El fet 

de pertànyer a l’esfera de l’ètica ja atorga suficients mèrits per a poder conferir aquest 
honor. Malgrat tot hi ha un factor distintiu essencial, el resignat, contemplant el seu 
rostre en el mirall d’allò general, rep una imatge mediatitzada de si mateix, el reflex que 
li arriba no aconsegueix reproduir el fons més genuí de la seva personalitat. No li queda 
més remei que anar determinant el propi jo des de l’exterioritat, cercant una confirmació 
forània, pendent de l’aprovació o censura que li arriba de l’esfera de la universalitat. 
Això li confereix una gran seguretat —«una actitud diferent i distingida», diu De 
Silentio unes línies abans del nostre text— però a un cost molt elevat, al preu de 
l’alienació. Els resignats són «estrangers en aquest món», ja que no tenen una 
subjectivitat prou singularitzada per a poder personalitzar el món.  

Molt distinta és l’actitud del cavaller de la fe, que harmonitza perfectament amb 
la finitud; res no el delata, no mostra ni rastre d’infinitud: 

 
Llavors examín la seva figura de dalt a baix, amb l’esperança de descobrir-hi una fissura 

a través de la qual es besllumi l’infinit. Res. És totalment sòlid. El seu pas? És ferm, pertany 
totalment a la finitud, cap burgès enflocat dels qui passegen un capvespre de diumenge per 
Fresberg no plantaria el peu en terra amb major fermesa.115  

 
 
En aquesta descripció del cavaller de la fe, De Silentio emfatitza la seva 

familiaritat amb el món contraposant-la amb l’estrangeria del resignat. El Troens 
Ridder, gràcies al «segon moviment», ho ha recuperat tot. Des del moment en què ha 
començat a determinar-se per la relació absoluta amb l’absolut ha esdevingut més 
singular que mai; totes les coses que abans li eren alienes han adquirit una ciutadania 
interior, el món s’ha transformat en una llar, puix que el subjecte ha deixat d’habitar els 

                                                 
114 S.V. 5, p. 39. 
115 S.V. p. 37. 
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indòmits indrets de la perifèria del jo per habitar al centre de si mateix.116 Quan el 
cavaller de la fe s’adona que ell és el lloc de totes les coses, tot torna a ser seu, més seu 
que mai. Per la renúncia a la determinació general (primer acte) a favor d’una 
«auto(teo)determinació» (segon acte), el cavaller s’ha fet propietari, en sentit espiritual, 
de tot allò que de cap manera hagués pogut ser seu en l’àmbit finit. Com Abraham, que 
en el «doble moviment» de la renúncia al seu fill i la confiança en el Déu de la promesa, 
ha recuperat Isaac.117 Allò que era impossible en l’esfera ètica general, recuperar el fill 
perdut, no ho és en la nova esfera espiritual. Però quina certesa té el cavaller de la fe 
mentre està emigrant de l’esfera general, encaminant-se a Morià, que no està a punt de 
perpetrar un assassinat espantós? Cap en absolut. O és un assassí o és un creient, no hi 
ha instància intermèdia.118 L’èxode s’ha de fer en «la incertesa objectiva», dirà el 
pseudònim J. Climacus a Efterskrift, aguantant els retrets que la raó dirigeix a la 
consciència de l’immigrant, disposant únicament de la convicció que allà on es deixen 
de sentir les veus sensates i lògiques del deure in genere hi ha quelcom més alt que no 
consentirà la immolació del particular als seus interessos abstractes. 

 
 
b) La suspensió teleològica de l’ètica com a superació de la temptació ètica 
 
 
Aquests línies obren la discussió del problema I: 
 
Allò ètic és com a tal i en tant que general allò que és vàlid per a tothom. Ho podem 

expressar també dient, des d’un altre punt de vista, que és allò vàlid en tot moment. Descansa, 
immanent, en si mateix, no té res exterior a si mateix com al seu telos, sinó que és el telos de tot 
allò que existeix fora d’ell, i un cop que l’ha fet seu ja no pot anar més enfora. L’individu que 
contemplam en la seva immediatesa corpòria i psíquica troba el seu telos en allò general i la 
seva escomesa ètica consisteix precisament a expressar-se contínuament en això [...]. Cada 
vegada que l’individu, després d’haver ingressat en allò general, sent una inclinació a afirmar-se 
com el Particular, cau en un estat d’escrúpol (Anfaegtelse) del qual només en pot sortir si, 
penedit, s’abandona com a particular en allò general.119  

 
El deure ètic manté retingut l’individu en el general a través d’una espècie de 

força d’atracció psicològica: l’anfaegelse. Quan el particular es vol reivindicar sobre el 
general compareix una mena d’inquietud que l’arrossega altre cop al seu si, frustrant-ne 
les expectatives. L’anfaegelse actua incitant l’individu al penediment de creure’s 
superior al general, sotmetent-lo en aparença a una cura d’humilitat. El fenomen, no 
obstant això, és distint del que sembla a primera vista: en realitat és un símptoma 
patològic, revela una malaltia de la personalitat ètica. És com si el costum inveterat 
d’actuar en la direcció del corrent general atrofiàs els moviments de l’autodeterminació: 

 

                                                 
116 Recordem la invitació d’ “En ocasió d’una confessió” a no cercar llocs externs on poder trobar Déu, la 
correspondència entre l’entrada en el cor de la subjectivitat i la possibilitat de reconèixer-hi Déu present 
és total: «Ell mateix ha d’esdevenir el lloc on Déu en veritat hi és present» (han selv kan blive Stedet, 
hvor Gud er i Sandhed). 
117 Aquí els límits sempre són els que fixa la teologia veterotestamentària, el sentit escatològic 
neotestamentari encara no hi és present. 
118 Això és el que afirma De Silentio sobre Abraham: «Abraham no és en cap moment un heroi tràgic, 
sinó una figura molt diferent, o és un assassí o un creient» (enten en Morder eller en Troende). 
119 S.V. 5, p. 51. 
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Perquè allò que la temptació generalment pretén és apartar l’home del compliment del 
seu deure, però en aquest cas particular és l’ètica la temptació mateixa que impedeix que 
Abraham faci la voluntat de Deu.120  

 
 
Una reverberació d’aquesta idea, la podem percebre també a Ser i temps, quan 

Heidegger assenyala que l’escolta del «comandament» ha de ser «trencada» per una 
interpel·lació de caràcter immediat, diametralment oposada al bullici estordidor, una 
crida que no desperta curiositat, sinó que per ser silenciosa és inequívoca.121  

El fenomen que narra De Silentio és molt interessant per al nostre estudi, perquè 
corrobora, des d’una altra vessant complementària, que el mateix mecanisme que 
permet la metamorfosi teològica del si mateix, això és, estar en possessió d’una 
personalitat èticament constituïda, és a la vegada la causa que la transició s’hagi de fer 
bruscament. El selv, per a poder elevar-se de nivell, ha de vèncer la força d’atracció de 
l’esfera general, ha de «suspendre» la teleologia de l’ètica que el posarà en l’òrbita de 
l’«auto(teo)determinació». De Silentio no amaga el gran esforç que suposa aquest 
enlairament a l’esfera auto(teo)nòmica: 

 
La majoria dels homes viuen en l’obligació ètica, que els comporta preocupacions 

quotidianes, però que mai no els permetrà assolir aquella apassionada concentració (denne 
lidenskabelig Concentration), aquella consciència enèrgica [de l’esfera de la fe].122  

 
 
 
c) El vertader i el fals cavaller de la fe: dos criteris de discerniment 
 
 
De Silentio reconeix el risc de mistificació que experimenta el Troens Ridder. Hi 

ha, tanmateix, dos grans criteris de discerniment per a saber si hom és o no un autèntic 
cavaller de la fe. 

 
El primer és aquest: 
 
El cavaller de la fe és sempre l’absolutament aïllat (den absolute Isolation), mentre que 

el fals cavaller és sectari (secterisk).123  
 
Aquesta primera indicació ens avisa que s’ha d’evitar confondre el dolorós 

aïllament que suposa desfilar per l’estret i desolat viarany de l’auto(teo)determinació 
amb l’aïllament egoista que cerca refugi i escalf en un grup de semblants. El cavaller de 
la fe sempre camina tot sol, no pot descarregar sobre ningú la terrible responsabilitat 
que porta sobre les espatlles. 

 
 
 
 

                                                 
120 S.V. 5, p. 56. 
121 Cf. M. HEIDEGGER, Ser y tiempo, p. 291. 
122 S.V. 5, p. 72 . 
123 S.V. 5, p. 73. 
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En segon lloc: 
 
El cavaller de la fe sap del dolor de no poder fer-se comprendre i no sent el vanitós 

desig de mostrar el camí als altres. El seu dolor és la seva certesa.124  
 
En la senda de l’Enkelt cada particular té un camí assignat que ha de recórrer 

solitàriament. Per això el vertader cavaller de la fe sempre declina la invitació de fer-se 
mestre dels altres i actua senzillament com un testimoni (Vidne).125 

 
 
La perspectiva ètica de De silentio, com abans la de Constantius i B, es veurà 

extraordinàriament enriquida per la penetrant mirada especulativa d’un nou pseudònim 
que firma dues de les més grans obres kierkegaardianes: Engrunes filosòfiques i 
Postscriptum. Aquests escrits posen la gènesi ípsica en íntima connexió amb el 
problema heurístic. Ells seran el centre d’atenció de les pròximes pàgines. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
124 Ídem. 
125 Cf. S.V. 5, p. 74. 
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2.5. CULPA I VERITAT: EL PENSAMENT DE J. CLIMACUS 
 
 
J. Climacus és el pseudònim amb més inclinacions especulatives. Però convé 

procedir cautament i no creure que la seva obra representa un parèntesi teorètic en la 
comunicació indirecta. El discurs de Climacus continua inscrit en la radial existencial 
dels altres pseudònims, això sí, amb una sonoritat més dialèctica, tractant d’apuntalar 
amb la llengua vernacla del discurs filosòfic les categories que els altres polínoms han 
exposat d’una manera menys conceptual. Kierkegaard en persona desvela les seves 
intencions en un passatge de Synspunktet:  

 
Si tota l’obra escrita sota pseudònim, l’obra estètica, és la descripció d’un camí que una 

persona pot prendre per a arribar a ser cristià, això és, apartar-se d’allò estètic per arribar a ser 
cristià, aquesta [Efterskrift] descriu l’altre camí [anden Vei], això és, apartar-se del sistema, 
l’especulació, etc., per arribar a ser cristià.126  

 
Segons aquesta lacònica declaració, l’obra de Climacus és senzillament «un altre 

camí», un ruta alternativa per a seguir reivindicant el primat de l’existència sobre 
l’abstracció, traçada sobre una major i més precisa elaboració conceptual. Amb el nou 
camí de Climacus, segons alguns crítics, s’inicia un altre cicle de l’opus kierkegaardià 
—un «intermezzo filosofico», l’anomena l’especialista italià C. Fabro—,127 i ens agradi 
o no aquesta classificació és evident que els dos volums de Climacus, Philosophiske 
Smuler (Engrunes filosòfiques) (1844) i Afsluttende uvidesnkabelig Efterskritf til 
Philosphiske Smuler (Postscriptum conclusiu acientífic128 a ‘Les engrunes filosòfiques’) 
(1846), són els que presenten un estil més marcadament filosòfic.  

La temàtica dels dos escrits està en perfecta continuïtat, malgrat la ironia 
antisistèmica de Kierkegaard consistent a atribuir al segon escrit la condició de 
«postscriptum» del primer quan en realitat és quatre vegades més extens. L’eix sobre el 
qual gira tota la reflexió climaquiana queda anunciat en la primera línia del «Projecte de 
pensament» amb el qual s’inicia Philosophiske Smuler: «Fins a quin punt hom pot 
aprendre la veritat?»  

La qüestió queda tot d’una contextualitzada per la immediata referència a la 
reminiscència socràtica, que insinua el rumb que seguirà tota la reflexió. Sòcrates és 
l’encarnació del pensador que no es despulla del seu existir concret en l’acte de pensar. 
L’atmosfera socràtica del text ens indica que no estam davant una interrogació suscitada 
per la mera curiositat intel·lectual. La pregunta de Climacus està animada per un desig 
d’establir una relació vital amb la veritat. El punt neuràlgic de l’interès de Philosophiske 
Smuler no és tant com pensar abstractament la relació entre la relativitat temporal i la 
veritat eterna, sinó destacar la importància cabdal de la realitat existencial de 
l’interrogador en el procés heurístic. Si la concreta realitat humana no s’ha de disgregar 
en una escàpola temporalitat ni tampoc confondre’s idealment amb l’eternitat, llavors 
l’existència del subjecte ha de ser reivindicada i potenciada com la terra més apta per a 
concertar una cita entre allò etern i allò temporal, de tal manera que es puguin pensar 
reunits sense confondre’s idealísticament. 

                                                 
126 S.V. 18, 106. 
127 Cf. S. KIERKEGAARD, Opere (vol. II), Brescia 1995. 
128 L’adjectiu uvidenskabelig (acientífic) és una referència sarcàstica a la Wissenschaft hegeliana. 
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Climacus estableix una sèrie de categories que configuren el novum organum de 
la seva lògica existencial que articula el pensament sobre com hom pot esdevenir 
subjectiu (cristià): 1) una nova decisió: l’«instant»; 2) un nou mestre: «Déu-en-el-
temps»; 3) un nou òrgan: «la paradoxa»; i 4) una nova pressuposició: «la consciència 
del pecat».  

El segon text de Climacus partirà d’aquesta premissa heurística que posa al 
centre del pensament l’existir real del subjecte i l’anirà desenvolupant seguint els 
diversos estadis que travessa la consciència existencial. A cada estadi li correspon un 
pathos determinat que es va elevant de nivell fins al pathos superior de la culpa. Aquí 
l’existent assoleix el punt més elevat de la consciència subjectiva immanent. Al darrer 
estadi, el transcendent, s’hi va per una ruptura de nivell, per l’acceptació d’allò que per 
a la raó es revela una paradoxa absoluta: Déu-entrant-en-el-temps. 

Aquestes breus notes introductòries són suficients per a mostrar la continuïtat 
entre les dues obres de Climacus, que justifica un tractament conjunt, malgrat hi hagi un 
lapse temporal de gairebé tres anys entre elles durant el qual aparegueren altres 
publicacions importants. El nostre interès principal serà la consideració que fa Climacus 
de la culpa com a principi i motor de l’heurística de la subjectivitat, autèntica instància 
mediadora entre el subjecte i la veritat, així com descriure la transformació que suposa 
el pecat respecte de l’anterior per a la recepció de la forma paradoxal en què s’ha 
revestit la veritat eterna. 

 
 

 
2.5.1. Philosophiske Smuler: la consciència del pecat com a nou pressupost (ny 

Forudsaetning) per a la relació amb la veritat 
 
 
 
A. Contextualització de l’obra i presentació de les diverses categories de 

l’esdevenir subjectiu 
 
 
Philosophiske Smuler aparegué el 13 de juny de 1844, pocs dies abans de 

Begrebet Angest. L’autor pseudònim és Johannes Climacus, però el nom de Kierkegaard 
figura en qualitat d’editor. Climacus fou un asceta de finals del segle VI, autor d’un 
llibre titulat Scala paradisi, un opuscle místic que el nostre escriptor recordarà 
irònicament contra les pretensions idealistes de construir una escala lògica envers 
l’absolut.129 L’ús de l’expressió Smuler, «engrunes», tampoc no és casual. 
Probablement s’inspira en els textos bíblics de la dona cananea i el pobre Llàtzer,130 a 
través dels quals evocaria les «engrunes filosòfiques» que no encaixen en els sistemes 
abstractes de pensament i són refusades pels grans pensadors, mentre que aporten tot 
l’aliment que necessita el pensador existencial. 

Philosophiske Smuler s’organitza en cinc capítols, nosaltres ens detindrem 
sobretot en alguns textos del capítol tercer titulat «La paradoxa absoluta. Un caprici 
metafísic». Per a penetrar en el text és interessant acudir al final del llibre; allà hi ha el 
darrer paràgraf al qual ens hem referit abans: «Indiscutiblement aquest projecte va més 
enllà de Sòcrates, com pot comprovar-se a cada punt [...], perquè aquí s’ha suposat un 
                                                 
129 Cf.”Introducció” de R. Larrañeta a S. KIERKEGAARD, Migajas filosóficas o un poco de filosofia, 
Madrid 2001, p. 12. 
130 Cf. L’estudi introductori de S. Spera a S. KIEKKEGAARD, Briciole filosofiche, Brescia 1987, p. 7. 
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nou òrgan: la fe (nyt Organ: Troen), i un nou pressupost: la consciència de pecat (ny 
Forudsaetning: Syndsbevidstheden); una nova decisió: l’instant (ny Afgjörelse: 
Öieblikket), i un nou mestre: Déu-en-el-temps (ny Laerer: Guden i Tiden).131 Climacus 
condensa la seva exposició en aquestes quatre categories; amb llur guiatge podem 
endinsar-nos en el contingut del seu pensament.132  

 
 

a) L’instant133  
 
En el capítol primer Climacus es confronta amb la idea grega de reminiscència. 

Segons la perspectiva socràtica, l’individu no ha de fer altra cosa per a tenir accés a la 
veritat intemporal que superar l’oblit que el té fermat a la ignorància que aquesta habita 
de sempre dins ell. Per a l’hel·lenisme, el punt de partida heurístic és contingent i el 
mestre simplement és algú que brinda l’ocasió (Andledning) de despertar la 
reminiscència del subjecte.134 En l’ordre de la reminiscència, segons Climacus: 

 
 Cada home és per a si mateix el centre, el món sencer se centralitza en ell, perquè 

l’autoconeixement és un coneixement de Déu (hans Selverkjendelse er en Guds-Erkjendelse).135  
 
Ara bé, si s’ha de mantenir la diferència i no confondre el cercador amb un 

moment de la veritat eterna, aleshores el cercador s’hauria d’entendre com la no-veritat 
(usandheden). A partir d’aquí, l’«instant» de l’encontre amb la veritat deixa de ser 
accidental i queda investit d’una enorme importància. A més, el mestre deixa de ser una 
simple «ocasió», puix que la pròpia no-veritat només la pot descobrir un mateix, i és 
solament en virtut d’aquest descobriment en primera persona, tot i que fos una veritat 
sabuda per tots, que seria realment descoberta. Per altra part, si l’individu, que és la no-
veritat, ha de relacionar-se amb la veritat, cal que el mestre la hi atansi, juntament amb 
la «condició» per a comprendre-la. A més, el fet que el deixeble sigui la no-veritat ha de 
tenir la causa en ell mateix, perquè en cas contrari la condició de la veritat no seria una 
condició essencial. Per tant, conclou Climacus: «La no-veritat no és solament estar fora 
de la veritat, sinó estar en polèmica amb la veritat.» Això explica per què el deixeble ha 
perdut l’ocasió, en tant que l’acció del mestre és actuar d’ocasió perquè s’adoni del seu 
estat de no-veritat.136  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
131 S.V. 6, p. 99. 
132 Ens inspira en aquest recorregut A.CLAIR, Pseudonymie et paradoxe. La pensée dialectique de 
Kierkegaard, Paris 1976, p. 147-168. 
133 Aquesta categoria serà objecte d’un estudi més complet en el capítol tercer de Begrebet Angest. 
134 La idea d’ocasió s’oposa a la de «condició» com allò que és el fonament d’alguna cosa segons la 
terminologia hegeliana. Cf. Enzyklopäedie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse n. 146. 
135 S.V. 6, p. 17.  
136 Cf. S.V. 6, p. 20. 
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b) Un nou mestre  
 
Una vegada determinada la importància de l’«instant», Climacus considera la 

realitat del nou mestre que ha de fer arribar la condició i, amb ella, la veritat. Si l’home 
s’ha perdut a si mateix en la no-veritat, necessita que el mestre el salvi de si mateix, 
això és, que tingui la categoria de Frelser (salvador)137 i que ho faci alliberant-lo de si 
mateix, és a dir, que sigui un Forlöser (alliberador); a més haurà de ser un Forsoner 
(reconciliador), que el reconciliï de la culpa d’haver perdut la relació amb la veritat. 

En rebre la condició i la veritat, l’home no es transforma en alguna cosa que era 
abans, sinó que es transforma en una altra qualitat d’home, un nou home (nyt 
Menneske), que canvia de direcció existencial i que experimenta una actitud de disgust i 
pena pel seu estat anterior, actitud que és qualificada per Climacus com a «penediment» 
. El canvi que s’ha operat és com un pas del no-ser al ser, un re-naixement 
(Gjenfödelsen) en la condició d’«home singular». 

En el capítol segon, Climacus reconstrueix la forma de l’encontre del mestre diví 
amb l’home servint-se d’una al·legoria. Què és allò que empeny Déu a mostrar-se? 
Climacus, remetent-se a la metafísica aristotèlica, afirma que no pot ser un mòbil 
extern, sinó la motivació interna de l’amor. Gràcies a l’amor la diferència entre Déu i 
l’home és superada, en l’amor allò diferent s’iguala i en la unitat hi pot haver 
intel·ligència. Ara bé, aquest amor és fonamentalment infeliç, puix que la diferència és 
massa gran. Aleshores es plantegen dues possibles solucions. En la primera, per amor, 
el mestre eleva al deixeble,138 com un príncep que esposa una humil al·lota. El problema 
és que tot d’una sorgeix una inquietud: serà feliç l’al·lota? Podrà oblidar que tot el que 
té li deu al rei? Això no mistificaria el seu amor? No seria preferible per a ella un altre 
amant més humil? I en aquest cas, què faria el rei amb el seu amor? 

Aquesta primera via condueix a un amor infeliç, perquè l’ocultació suposa la 
mort de l’amant i la revelació, la mort de l’estimada.139  

Així, la unitat s’ha de realitzar per una altra via que permeti que el deixeble ho 
degui tot al mestre sense que això l’anul·li; que possibiliti al deixeble el reconeixement 
de la seva «no-veritat» i que això no freni el seu anhel de veritat. Això només es pot 
realitzar per l’abaixament. Déu es fa semblant a l’home, es mostra en la figura de 
servidor, sense docetisme, en força de l’omnipotència de l’amor. Qualsevol altra 
revelació seria un engany per a l’amor. Aquesta kenosi de Déu romp la lògica de la 
igualtat pensada per l’home, perquè aquest podria concebre racionalment la seva 
igualtat amb Déu però no pot entendre que «Déu s’imagini a si mateix en igualtat amb 
l’home ».140  

 
 
 
 
 
 

                                                 
137Sempre que l’autor introdueix una nova categoria ho fa anteposant la perífrasi «lad os kalde» 
(“diguem-li”) per a distingir el terme objectiu de la recepció subjectiva del seu significat. 
138Recordem que l’elevació amorosa de l’anima és la via platònica exposada a Symposi. 
139 Cf. sopra, el comentari sobre Antígona. 
140 La tesi amb la que es confronta el nostre autor segurament és la de Feuerbach, que acabava de publicar 
La essència del cristianisme (1841). 
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c) La paradoxa absoluta i la consciència de pecat 
 
 
El capítol tercer arranca amb l’afirmació següent: 
  
La paradoxa és la passió del pensament [...], però la suprema potència de la passió és 

sempre voler la pròpia pèrdua [...]. Aquesta passió suprema consisteix a voler descobrir 
quelcom que ni tan sols no pot pensar.141  

 
És a dir, el pensament es mou per una passió desbocada per pensar, l’agita un 

moviment insaciable de comprensió, una tendència d’abast infinit. Però el pensament es 
troba amb una frontera: el límit de l’impensable, més enllà d’aquí el pensament no hi 
pot anar. Ara bé, aquest confí no es revela com una infinita negativitat, és un límit que 
es deixa pensar, això sí, en la forma d’allò que és impensable. Tanmateix no és una pura 
nihilitat, un no-sentit absolut, sinó que instaura una relació dialèctica amb el pensament. 
És alguna cosa desconeguda, no forma part de l’univers humà, res que el pensament 
conegui. Climacus proposa un nom per a aquest «desconegut» (Ubekjendte): pot ser 
anomenat «Déu», però, atenció, això solament és un nom, i la raó no pot justificar 
racionalment l’existència d’aquest desconegut. Climacus desacredita les proves de la 
teodicea, començant per la versió spinozista de l’argument ontològic, enunciat al 
principi de l’Ètica demostrada segons l’ordre geomètric: «Essentia involvit 
existentiam.» Aquesta idea implica per a Climacus, com sempre que hom empra 
d’alguna de les formes de l’argument ontològic una noció ideal de l’existència, que res 
no té a veure amb l’existir fàctic.142 Climacus distingeix entre parlar idealment del ser 
d’una cosa i el ser real. En el primer cas no es parla del ser sinó de l’essència, i la 
dificultat resideix a introduir dialècticament la idealitat de Déu en el ser fàctic. En 
l’ordre ideal, Spinoza té tota la raó, però no ha donat ni la menor passa endavant en 
l’ordre de la facticitat per a demostrar l’existència de Déu. 

Tanmateix la intel·ligència no pot deixar d’evidenciar un conflicte que delata 
que hi ha algun tipus de relació amb el Desconegut. El moviment intel·lectiu no va més 
enllà, però tampoc no poc deixar d’arribar-hi. Està davant un límit (Graendsen) 
racional, o substituint la definició del moviment per la de repòs, davant quelcom 
absolutament diferent, tan diferent que no hi ha indicis racionals de cap mena. La raó no 
pot pensar la diferència absoluta, i si aquest límit no resta com a tal, aleshores 
s’esmicola la seva absolutesa en una multitud de diferències relatives que situen el 
desconegut en una «diàspora», on la igualtat i la diferència conviuen en una confusió 
permanent. 

Perquè la raó pugui tenir notícies d’allò que és totalment diferent i que aquest 
coneixement no caigui en les xarxes de la diferència relativa, tal coneixement no pot 
tenir el seu fonament en allò que l’home deu al «desconegut» perquè, si fos així, 
s’hauria estès un pont epistèmic que negaria la diferència absoluta, així és que, per a 
entrar en relació amb allò absolutament diferent, el moviment relacional s’ha de 
fonamentar en allò que l’home es deu a si mateix, allò que el responsabilitza de la 

                                                 
141 S.V. 6, p. 38. 
142 La crítica té una clara inspiració kantiana. 
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diferència, això és, la consciència de ser la no-veritat i de ser-ho per causa pròpia. Una 
consciència que li ha estat lliurada a l’home per aquell que ha volgut suprimir aquesta 
diferència en la igualtat absoluta (Déu-en-el-temps). Així tenim una «duplicitat de la 
paradoxa» que fa palesa la condició absoluta de l’absolut: el moviment negatiu ressalta 
la diferència absoluta del pecat; el positiu suprimeix aquesta diferència en la igualtat. 

En l’apèndix del capítol tercer, Climacus reflexiona sobre el caràcter ambigu de 
la paradoxa i les diverses reaccions que suscita en el pensament. Quan la relació entre la 
raó i la paradoxa no comporta una comprensió comuna de la seva diferència, la relació 
és infeliç i el resultat és l’«escàndol».143 Aquesta és la reacció irada de la raó en nom de 
la versemblança racional, que, no acceptant el caràcter essencial de la diferència, 
redueix la paradoxa a l’absurd,144 entestada a fer-la esdevenir comprensible. En canvi, 
quan es comprèn la mútua diferència, la col·lisió entre la raó i la paradoxa és un xoc 
feliç que reuneix els oposats en un tercer que els fa de síntesi, una «feliç passió» a la 
qual Climacus donarà en el capítol següent el nom de «fe», malgrat que aquest nom, 
segons ell, sigui el menys important. 

Fins aquí hem vist com la relació paradoxal amb l’«instant» és decisiva per a 
ubicar el problema de la veritat en l’espai de la subjectivitat. La paradoxa ha posat una 
comesa a la subjectivitat, o més ben dit, ha posat la subjectivitat com a comesa, 
reorientant la recerca heurística envers l’àmbit de l’autoapropiament. L’aprehensió de la 
veritat deixa de ser una maniobra estàtica d’apropiació teorètica d’uns continguts 
especulatius —siguin filosòfics o dogmàtics—, i es va modulant des de la praxi 
existencial com un «voler ser vertader». La subjectivitat és, des d’aleshores, la veritat, 
però no ho és en el sentit grec, no ho és perquè l’individu hagi superat la ignorància de 
la veritat que habita dins ell, sinó gràcies que prèviament s’ha reconegut com a no-
veritat. La condició de possibilitat del «voler ser la veritat» descansa, doncs, en últim 
terme en una disposició prèvia de «voler ser no-veritat» que predisposa la intenció de 
deixar de ser-ho. Sense aquesta decisió inicial que estableix una distinció radical entre 
ell mateix i la veritat, l’existent podria al·lucinatòriament confondre’s amb aquella. 

Els capítols quart i cinquè de Philosophiske Smuler no faran més que ratificar 
aquesta tesi per mitjà de la idea d’una nova relació de contemporaneïtat entre el mestre i 
el deixeble.  

El mestre diví que ha entrat en el temps no té, objectivament parlant, res que el 
delati; si el deixeble creu per la informació dels sentits, diu Climacus, «segur que està 
enganyat», perquè Déu no es deixa conèixer d’immediat, i com que no es deixa 
representar ha entrat en el temps en la forma paradoxal d’un «servent». La història no és 
un medium contingent, en el sentit doceta, del qual se serveix l’etern com una vestidura 
provisional, és el modum de l’etern-en-el-temps. Tota l’espessor de la història el 
preserva d’un reconeixement objectiu. Això exigeix al deixeble que abandoni les raons 
objectives i opti per una altra epistemologia, l’única apta per aprehendre les realitats 
històriques,145 és a dir, les realitats que han esdevingut i que, per tant, no tenen una 
necessitat racional. Aquest «òrgan» d’aprehensió d’allò històric ha de vèncer 
l’ambigüitat essencial dels esdeveniments per un acte de certesa que cancel·li la 
insuperable incertesa racional en què es presenten. Aquest acte epistèmic no és un 
                                                 
143 En l’etimologia de la paraula escàndol hi ha implícita la idea d’un impacte, i és aquest sentit el que vol 
accentuar i reivindicar Climacus. Cf. S.V. 6, p. 49, nota 1. 
144 Kierkegaard distingeix entre «absurd» i «paradoxa». En un fragment dels Papirer afirma: «[l’absurd] 
és la simple determinació personal de la fe existencial, [la paradoxa] és la fe en relació amb una doctrina 
[…]. L’absurd és el criteri negatiu d’allò que és més alt que la intel·ligència i el saber humans» (Pap. X 6 
B 80).  
145 Les reflexions de Climacus sobre la forma del coneixement històric es troben a «L’interludi» 
(Mellemspil) de Philosophiske Smuler, entre el capítol quart i cinquè. Cf. S.V.6, p. 67-78.  
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coneixement objectiu, és un acte de la llibertat, una decisió de la subjectivitat de 
convertir en no dubtós, en cert, allò que és motiu de dubte objectiu perquè és 
contingent. Aquest òrgan és la fe. Per ella, el deixeble es fa «contemporani» dels 
esdeveniments històrics, malgrat que els tingui a molta distància en el temps. El creient 
no és mai un deixeble de «segona mà», perquè la fe no existeix sense un acte resolutiu 
que vol veure enmig de l’opacitat històrica, sense una autòpsia146 («veure amb els 
propis ulls»), com l’anomena Climacus, de cada individu, des dels més pròxims 
esdeveniments històrics fins als més allunyats en el temps.  

Totes aquestes pàgines tenen un rerefons, la idea hegeliana que la necessitat és la 
unitat de la possibilitat i la realitat efectiva,147 idea que vol reforçar l’afirmació que 
l’absolut s’identifica amb la completa història del món. L’argumentació de Climacus 
mira de mostrar que la idea d’un esdevenir entès necessàriament és contradictòria i que 
precisament el fet que el passat sigui el que és, de manera definitiva i inesborrable, no 
confirma sinó que desmenteix el seu caràcter necessari. El passat no ha esdevingut 
necessari per haver esdevingut, al contrari, pel fet d’haver esdevingut ha deixat de ser 
necessari. El passat és la desaparició de la possibilitat per obra de la realitat i això 
comporta una nihilificació, deixar enrere alguna cosa que no tornarà a ser mai. Aquesta 
immutabilitat del passat és molt distinta de la immutabilitat de la necessitat, perquè ha 
estat produïda per una mutació, per la mutació de l’esdevenir, que és una immutabilitat 
essencialment diversa de la immutabilitat de la necessitat, perquè, a diferència 
d’aquesta, no exclou el mudament d’una manera essencial sinó en el fet concret de 
l’esdevenir.  

Una exposició completa de les reflexions sobre les categories de possibilitat, 
realitat i necessitat que fa Climacus en les substancioses pàgines de l’interludi, ens 
distanciaria excessivament de la nostra temàtica. N’hi haurà prou per al nostre objectiu 
de concentrar-nos en les conclusions finals sobre el paper imprescindible que assigna 
Climacus a la llibertat en l’acte d’aprehensió de la veritat dins l’àmbit de l’esdevenir. 
Aquest rol destacat de la llibertat s’empelta directament amb el problema de l’esdevenir 
subjectiu i de la no-veritat de l’individu. Hi reflexionarem a través dels textos que tot 
seguit analitzam. 

 
 
 
B. Aprofundiment sobre el valor heurístic del pecat a partir de l’anàlisi d’alguns 

textos rellevants de Philosphiske Smuler 
 
 
Ja tenim plantejat el problema de Climacus. La pregunta per la veritat ha de ser 

reubicada en l’ordre de la subjectivitat, però no de qualsevol subjectivitat, sinó d’una 
subjectivitat que es decideix a acollir la consciència de no ser la veritat i de no ser-ho 
establement. No es tracta aquí d’un assabentar-se pacífic del propi estat d’ignorància, és 
una consciència escandalitzada, profundament sacsada, confrontada amb el dolor d’estar 
allunyada estructuralment de la veritat. La consciència de no ser la veritat no és, en un 
primer moment almenys, una il·luminació de part de la veritat, seria més aviat 
comparable a prendre consciència d’haver errat la direcció, d’estar en plet amb la 
veritat. És clar, doncs, que reconduir el problema de la veritat a la no-veritat individual, 
com fa Climacus, vol dir reformular-lo des del problema de la llibertat, en definitiva, en 

                                                 
146 Cf. S.V. 6, p. 65. 
147 Cf. Enziklopäedie der filosophischen Wissenschaften im Grundrisse n. 147 . 
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termes existencials. Ens proposam ara desenrotllar aquesta qüestió a partir d’alguns 
textos concrets.  

En la tesi de Climacus es poden observar dos temps distints. En un primer temps 
som portats fins a l’última frontera de la racionalitat, un limes estrany, en la qual 
l’individu s’assabenta immediatament que no està confrontat simplement amb els propis 
límits cognoscitius. N’hem fet una breu menció en l’exposició general, ara ens 
centrarem en un text clau. En el segon temps explanarem els motius subjectius del 
conflicte en vistes a una reubicació de l’interrogant heurístic en aquest ordre. 

 
 
 
a) El Desconegut, més que un límit 
 
 
Llegim en el capítol III: 
 
La passió paradoxal de la raó xoca contínuament amb allò desconegut (dette 

Ubekjendte) que existeix en veritat però que també és desconegut i des d’aquest punt de vista no 
existeix. La intel·ligència no va més enllà, però tampoc no pot en la seva paradoxa deixar 
d’arribar-hi i ocupar-se’n, puix que voler expressar la seva relació amb allò desconegut, dient 
que no existeix, no encaixa, car aquesta declaració inclou justament una relació. Però què és allò 
desconegut? Perquè dir que és Déu, per a nosaltres significa simplement que és allò desconegut. 
Afirmar d’ell que és allò desconegut perquè hom no el coneix i que en cas que el conegués no 
podria expressar-se, això no satisfà la passió, tot i que aquesta hagi concebut correctament allò 
desconegut com un límit (Graendse). El límit és precisament el turment de la passió, malgrat 
que sigui a la vegada el seu esperó. En tot cas no pot anar més enllà tant si hom intenta una 
sortida via negationis com via eminentiae.148  

 
Climacus posa l’èmfasi en un fet decisiu: el pensament topa amb un límit que no 

pot deixar de conscienciar com a tal, es troba amb un reclam que no pot deixar de 
convertir en objecte de pensament, tot i fer-ho en la forma d’allò «desconegut». Tot 
apunta que l’autor s’inspira aquí en les lliçons berlineses de Schelling.149 En aquestes 
dissertacions, l’alemany parla de la divinitat en termes de «potència infinita del ser»,150 
no la potència d’alguna cosa que no és encara sinó la potència d’allò que ja és. 
Schelling, en un passatge de la Filosofia de la revelació, l’anomena «Senyor del ser»151 i 
afirma que és una potentia universalia, allò que fonamenta tota possibilitat, que fa 
possible la mateixa possibilitat, i consegüentment allò que és necessari. Però l’alemany 
fa una precisió, no s’ha de confondre l’Existent simplement necessari de Spinoza amb 
aquest Senyor del ser, perquè ell és a més «necessàriament l’existent necessari»,152 això 
és, ell és allò que no pot ser de cap altra manera que necessàriament. En les seves 
paraules: «Si Déu té el seu prius dins l’actus, ell tindrà la seva divinitat dins la 
potència.»153 Però allò que ens interessa especialment a nosaltres és que Schelling posa 
la «potència infinita» en relació amb el coneixement dient: «Com que tot conèixer 

                                                 
148 S.V. 6, p. 44. 
149 Cf. V. MELCHIORRE, «Il paradosso come passione del pensiero» a NICOLETTI (a cura di), 
Kierkegaard. Filosofia e teologia del paradosso, Brescia 1999, p. 77-83. 
150 Per a les citacions de Schelling traduïm de la versió francesa SCHELLING, Philosophie de la 
Révélation (3 vol.), Paris 1989. 
151 Cf. SCHELLING, O.C. (Vol I), p. 186. 
152 Ídem. 
153 Ídem. 
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correspon a un ser, el conèixer efectiu a un ser efectiu, així a la potència infinita de 
conèixer no pot correspondre altra cosa que la potència infinita de ser [...]. És a tal 
contingut immediat de la raó que la filosofia, o la raó en tant que s’hi comporta com a 
subjecte, es troba inicialment remesa.»154  

Aquesta és segurament la font d’inspiració de Climacus. Hi ha alguna cosa que 
és pura primitivitat del ser, fonament insondable de la raó, que eludeix qualsevol prova 
racional. La raó, com diu el text de Climacus, no pot deixar d’apuntar-hi amb el 
pensament. En l’acte de pensar, la racionalitat es fa conscient d’alguna cosa que és la 
condició impensable de possibilitat del pensament. Més enllà d’aquí la raó s’extravia, 
impotent per a donar justificació racional d’allò que la sobrepassa. 

Allò desconegut amb què topa la intel·ligència no és, doncs, la simple 
contingència, és quelcom distint; la raó topa amb la seva incomprensible raó de ser. Hi 
ha hagut un impacte real, en el qual la intel·ligència es relaciona amb quelcom altre i no 
amb un evanescent fantasma racional, amb una imatge infinititzada de si mateixa, o un 
indefinible postulat en la línia del kantià «Ding an sich».155  

 
Donem pas al segon temps del discurs. Es tracta ara de saber com es garanteix la 

radical alteritat del desconegut exposat al perill de ser emboscat per la raó i confós amb 
una més de les seves possessions. 

 
 
b) Alliberar el subjecte per a la veritat 
 
 
Llegim en el capítol I: 
 
Aquell que cerca ha de ser concebut com a fora de la veritat (no anant-hi com un 

prosèlit sinó fugint-ne) o com a no-veritat. Ell és la no-veritat (Usandheden). [...] La no-veritat 
no és solament trobar-se fora de la veritat, sinó estar en polèmica amb la veritat, la qual cosa 
s’expressa afirmant que ell mateix ha perdut i perd l’ocasió. [...] Com podríem anomenar aquest 
estat de ser la no-veritat i ser-ho per culpa pròpia? Diguem-li pecat (Synd) [...]. Atès que el 
deixeble està en la no-veritat i hi està per si mateix (segons el que hem dit no hi pot estar d’un 
altre mode), podria semblar que era lliure, car la llibertat consisteix a ser si mateix. No obstant 
estar captiu (ufri), encadenat (bunden) i exclòs (udelukket), perquè ser lliure per a la veritat és 
estar empresonat i estar-ho en si mateix equival a estar encadenat. Però si està encadenat a si 
mateix, no es podria desfermar per si mateix i alliberar-se’n? [...] Primer de tot, ho hauria de 
voler [...]. Suposem que ho vol, dic, que ho vol. En aquest cas, per haver restat encadenat en 
l’antic estat i haver esdevingut això, un estat passat desaparegut en l’instant de l’alliberament 
sense haver deixat cap rastre, l’instant no tindria significat decisiu i ell hauria ignorat que abans 
s’havia encadenat i que ara s’havia alliberat per si mateix.156  

 
Parem atenció al nou horitzó en què Climacus situa el problema. El subjecte no 

només no està en la veritat, com podria ser el cas puntual de l’ignorant subjecte socràtic, 
a més d’això, defuig la veritat, s’encamina en la direcció oposada. El text no ens diu si 
sempre ha estat així, simplement constata que aquesta és la situació actual. La via de 
sortida de l’estat no-vertader del subjecte s’ha de cercar, doncs, en la incentivació de la 
receptivitat del subjecte. És a dir, es tracta de fer que el subjecte recuperi la llibertat 

                                                 
154 Ibid., p. 84. 
155 Per al posicionament antikantià de Kierkegaard respecte a aquesta figura de l’ignot Cf. S.V. 9, p. 152. 
156 S.V. 6, p. 20. 
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perduda per a la veritat, que deixi de ser presoner de si mateix en l’esclavatge de la seva 
no-veritat. Notem que el problema de la transformació del si mateix no es proposa aquí 
ni psicològicament ni èticament, com en les altres obres pseudònimes, l’enfocament és 
netament epistemològic, àdhuc podríem dir que és ontològic. Philosophiske Smuler 
posa un altre punt de partida a l’interrogant sobre la veritat, localitzat en l’esfera de la 
llibertat. La porta d’entrada a la veritat coincideix amb la porta de sortida de la no-
llibertat, i l’accés a la primera comença amb la renúncia a l’última. 

És molt difícil obviar les similituds del plantejament de Climacus amb 
l’hermenèutica que fa Heidegger de l’al·legoria platònica de la caverna a Vom Wesen 
der Wahrheit.157 Traiem a col·lació algunes afirmacions destacables dels apartats quart i 
cinquè que orienten la reflexió en idèntica direcció i la il·luminen. En primer lloc, 
Heidegger fa notar que l’alliberament del presoner de la caverna fracassa perquè 
l’encadenat vol tornar a la seva situació anterior i apunta com a motiu del seu anhel de 
retorn que l’alliberament no ha esdevingut «sobtadament» —exaiphnes, en el text grec. 
Retirar les cadenes, continua declarant Heidegger, no és un alliberament real de l’home, 
no afecta el més propi si mateix, perquè hi manca l’essencial, la modificació del seu 
estat interior, la modificació del seu voler.158 La conclusió de Heidegger és que 
«l’existència del no-ocultament com a tal guarda relació amb l’alliberament de l’home», 
que consisteix a no voler tornar a les cadenes, adquirir una nova orientació, un «posar-
se envers la llum». 159 

Heidegger i Kierkegaard estan d’acord a posar l’essència de la veritat en 
connexió amb la llibertat, però el darrer, deixant parlar Climacus, fa una altra passa més 
en una llarga nota a peu de pàgina de Philosophiske Smuler de la qual extraiem alguns 
fragments: 

 
De la mateixa manera que hi va haver un temps en què l’home pogué comprar al mateix 

preu la llibertat i la no-llibertat i aquest preu era la lliure elecció de l’ànima i l’abandó en 
l’elecció, i escollí la no-llibertat. Suposant que anàs a Déu i li digués si podia canviar [l’elecció], 
segur que aquest li respondria: És innegable que hi va haver un moment en què podies haver 
comprat allò que volguessis, però hi ha alguna cosa singular en la no-llibertat, car després de 
comprar-la deixa de tenir valor, àdhuc si l’has pagada molt cara..160  

 
El text acaba amb una citació de l’Ètica a Nicòmac que explicita la influència 

aristotèlica de tot el passatge. El fragment reportat és aquest:  
 
Ni el viciós ni l’impiu no tenen poder sobre llur condició moral, malgrat que abans sí 

tingueren poder per a arribar a ser una cosa o l’altra, igual que algú que tira una pedra hi té 
poder a sobre abans de llançar-la, però no una vegada que l’ha amollada.161  

 
Climacus apel·la a l’autoritat d’Aristòtil per a recalcar que l’estat de la condició 

humana no és reversible pels propis mitjans, per si mateix l’home no reïx en l’empresa 
de posar proa en direcció a la veritat, necessita que algú l’alliberi de si mateix, que és, 
per a Climacus, el més terrible i difícil captiveri de tots: 

 

                                                 
157 Citam de la traducció castellana: M. HEIDEGGER, De la esencia de la verdad, Barcelona 2007. 
158 Cf. Ibíd., p. 45. 
159 Ibíd., p. 46. 
160 S.V. 6, p. 21. 
161 Ètica a Nicòmac III, 7, 1114. 
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 [...] ningú no està tan terriblement captiu i cap captiveri resulta tan impossible de 
trencar com aquell en el qual l’individu es reté a si mateix.162  

 
 

 
2.5.2. Els graus de la subjectivitat determinats en referència a la culpa i al pecat i 

llur relació amb la paradoxa: el segon text de Climacus, Afsluttende uvidenskabelig 
Efterskritf 

 
 
 
A. El pensament d’Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift til philosophiske 

Smuler  
 
 
El Postscriptum conclusiu no científic a Engrunes filosòfiques (a partir d’ara 

Postscriptum) aparegué el 28 de febrer de 1846, uns 22 mesos després de la intensa 
activitat editorial que dóna a la impremta els textos de Philosophiske Smuler, Begrebet 
Angest i Forord (‘Prefacis’). Durant aquest interval, que no va estar buit de 
publicacions,163 Kierkegaard estava madurant la decisió d’abandonar l’activitat 
d’escriptor per dedicar-se a exercir com a ministre de l’Església luterana danesa en una 
parròquia rural.164 Una inesperada polèmica amb la direcció d’un setmanari 
copenhaguès, El Corsari, va trastocar les intencions originals de l’autor, que renuncià 
finalment als seus plans.165 En el mateix títol de l’obra queda reflectida aquesta voluntat 
de cloure la seva etapa com a autor quan qualifica el llibre de «conclusiu» (Afsluttende). 
Hom podria especular si la figura literària d’«Anticlimacus», pseudònim amb que 
firmarà els darrers escrits, no s’hagués encarnat, en el cas de complir amb els seus 
desitjos primers, en la figura d’un modest pastor de la ruralia de Sjaelland. Centrem-
nos, però, en la figura de Climacus. El subtítol de Postscriptum ens dóna algunes pistes 
del seu contingut: «Composició mímico-patètica-dialèctica.» Prescindint del presumible 
toc irònic en la utilització de la paraula «mímica», que voldria dir que el text vol 
parodiar dels sistemes filosòfics, segons que deixa entreveure el mateix autor en un 
paràgraf de l’obra,166 els termes complementaris patètica i dialèctica desvelen la 
intenció de conjuminar el pathos i la reflexió dialèctica en vista de crear un assaig de 
caràcter «existencial», com diu el final del subtítol. De fet, l’obra intersecciona 
contínuament els dos elements per tal de crear una atmosfera adequada a la reflexió 
sobre la subjectivitat.  

Podríem dividir el text —sempre a efectes de la nostra comprensió del text, puix 
que tal divisió no s’explicita— en un doble «tempo». En el primer, Climacus assumiria 
les tesis de Philophiske Smuler que estableixen el requisit de posar el problema de la 
veritat en relació amb la subjectivitat. Els dos primers capítols aportarien els arguments 
en contra de la facticitat d’una aproximació històrica o especulativa a la veritat del 

                                                 
162 S.V. 6, p. 22. 
163 El gruixut volum de Stadier paa Livets Vei (‘Estadis en el camí de la vida’) sortí a l’uníson amb els 
nostres discursos edificants, l’any 1845, a més de tots els Taler publicats l’any anterior.  
164 En una nota del Diari del gener de 1846 escriu: «El meu projecte és, ara per ara, preparar-me per ser 
pastor [...], i veig des de fa molt de temps que he de deixar d’escriure, perquè o he de ser plenament 
escriptor o no ho de ser en absolut» (Pap. VII A 4). 
165 Per a la història del nostre text hom pot consultar la introducció de Kierkegaards Writings XII.2., New 
Jersey 1992, p. vii-xix. 
166 Cf. S.V. 9, p. 127. 
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cristianisme. En la segona secció, la lloança del pensador Lessing fa d’incipit a una 
extensa meditació sobre què vol dir esdevenir subjectiu, argument que es resoldrà, al 
final de la secció, en la cèlebre declaració que «la veritat és la subjectivitat╗. Però no és 
aquest, ni de molt, el punt d’arribada de Climacus. Que la subjectivitat sigui la veritat és 
únicament la premissa primera sobre la qual, en el segon «tempo», Climacus exposa a la 
consideració del lector els diversos graus de realització de la subjectivització i llur 
relació amb la veritat paradoxal de l’eternitat-en-el-temps. 

En un primer grau o estadi existencial, la subjectivitat està exclosa, absent, és el 
nivell de l’individu «estètic», la via de l’autoapropiament de la veritat resta encara 
tancada per a ell. En un segon nivell existencial, al qual s’accedeix per una ruptura amb 
l’anterior, el jo es recull en el si d’una subjectivitat incipient fortament interessada en 
l’existència i afaiçonada per la motivació ètica. En aquest segon grau, la subjectivitat és 
el resultat d’una autocreació de l’individu que es va treballant des de si mateix com a 
«síntesi» personal. Aquí ja tenim un cert grau de paradoxalitat, en tant que l’individu 
particular que viu en el temps beslluma l’eternitat dins ell. Segons Climacus, tanmateix, 
hi ha un estadi encara més elevat, en què l’home accepta que sigui un Altre el qui 
perfeccioni la seva singularitat i elevi en grau eminent la seva subjectivitat, és l’estadi 
religiós B. En aquest últim grau existencial, la veritat és completament paradoxal, 
perquè l’individu «no es relaciona en el temps amb l’eternitat», com en l’estadi ètic o 
religiós A, sinó que es relaciona «en el temps amb l’eternitat-en-el-temps». 

En tota aquesta dinàmica de subjectivització creixent, les categories de culpa i 
pecat tenen un lloc destacat en la teorització de Postscriptum, que posarà els fonaments 
epistemològics de l’antropologia filosòfica de Begrebet Angest, articulada sobre la 
primera categoria, i de l’antropologia d’orientació teològica de Sygdommen til Döden, 
organitzada sobre la segona categoria. La culpa, assevera Climacus, és «l’expressió 
decisiva del pathos existencial», expressió rotunda que confirma el paper transcendental 
de l’experiència antropològica de la culpa en l’edificació d’una personalitat singular de 
naturalesa ètica. Tanmateix la culpa no creua mai la frontera de la immanència, es limita 
a transcriure pateticodialècticament l’esforç d’ensenyoriment del si mateix sobre el jo. 
A l’altra riba hi ha el pecat, que és l’expressió del si mateix que reconeix la seva 
contradicció insoluble quan aspira a ser exclusivament per si mateix i surt a l’encontre 
del seu fonament, que no és una eternitat metafísica, sinó la paradoxal presència de Déu 
entrant en el temps. Tota aquesta qüestió, bàsica per a la nostra investigació, tindrà una 
atenció preferent en l’anàlisi textual. Aprofundim, de moment, en aquest doble «tempo» 
de Postcriptum. 

 
1) La veritat és la subjectivitat 

 
En la comprensió que la veritat és la subjectivitat concorden l’existencialisme 

ètic socràtic —la figura de Sòcrates omnipresent a Philosophiske Smuler és substituïda 
a Postscriptum per la figura del pensador modern Lessing— i l’existencialisme religiós. 
La diferència, explorada ja en el llibre primer de Climacus, és que per al primer la 
veritat sempre ha estat dins la subjectivitat i que, per al segon, comença a estar-hi 
vertaderament en el moment decisiu en què s’assabenta de ser no-veritat i es decideix a 
sortir del seu estat. Ja hem comprovat la importància antropològica d’aquesta radicació 
en la no-veritat, no oblidem que aquesta és la causa que l’individu escapi de la 
ahistoricitat, posi peu en la terra ferma de la temporalitat, i comenci a existir 
subjectivament en sentit estricte. El Postscriptum dóna això per suposat, però en deriva 
noves reflexions sobre l’essència de la veritat. 
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En la seva concepció de la veritat, Climacus se separa tant de l’abstracció 
idealista que pensa la veritat des de la sola objectivitat, com de l’immediatisme 
subjectiu que fa de la veritat un objecte d’aprehensió emotiva; en tots dos casos no és 
respectada la diferència entre l’objecte i el subjecte.167 La seva posició és que la veritat 
és una «reduplicació» (Fordoblelse) que ha de mantenir distints el ser i el pensament, la 
cosa i la relació del subjecte amb la cosa. La reduplicació especulativa fa del ser un ser 
pensat i això és una tautologia en què «ser i pensament signifiquen una mateixa i 
idèntica cosa».168 Climacus hi oposa la reduplicació existencial, en la qual el subjecte i 
objecte no es fonen idealísticament, fent de l’existent una entitat fantàstica i de la veritat 
un objecte fantàstic per al coneixement.169 Però com sabem pel primer llibre de 
Climacus, en l’últim nivell hi ha una altra reduplicació de tipus paradoxal, que és 
aquella que s’expressa dient que la subjectivitat és la no-veritat, en un sentit exactament 
oposat al de l’especulació, que afirma que l’objectivitat és la veritat. Aquesta 
reduplicació se sustenta sobre la subjectivitat de la reduplicació existencial, però la fa 
sortir del cercle viciós de la relació interna del subjecte amb si mateix, la desclou en la 
relació religiosa. La subjectivitat continua sent la veritat, ara bé, ho és en la manera 
d’haver rebut l’encàrrec de ser-ho. Observem que, en aquest nivell, la veritat no es 
redueix a la passió subjectiva de ser vertader, com succeiria si no superàssim el llindar 
de la reduplicació existencial. Segons Climacus el «com» (Hvorledes, allò subjectiu) de 
la veritat paradoxal té la propietat de posar el seu «què» (Hvad, allò objectiu),170 en 
altres paraules, quan la veritat arriba al seu punt extrem de subjectivització per la relació 
religiosa el seu «com», la manera en què es realitza interiorment, no «s’adapta més que 
a un sol objecte»,171 l’objecte de la fe religiosa. Ara bé, aquest «com», tot i ser una 
transcripció interior del «què» no és comunicable objectivament com a tal, per això: 

 
 Si algú digués, «bé, doncs, es pot ensenyar de memòria el “com” de la fe», li hauríem 

de respondre: això no es pot fer, perquè aquell que expressa això en mode directe es contradiu a 
si mateix, en tant que el contingut de la declaració s’ha de reduplicar en la forma, i l’aïllament 
en la determinació s’ha de reduplicar en la forma.172 

  
La veritat com a subjectivitat determina, doncs, una forma de reflexió que fa 

interactuar dinàmicament l’element subjectiu, el pathos, amb l’element objectiu, 
dialèctic, en una tensió irreductible pateticodialèctica. Aleshores, pensar des d’aquí la 
subjectivitat en els seus diversos graus de realització existencial vol dir pensar-la en 
aquest doble mode, aquest és l’objectiu del segon «tempo» del Postscriptum. 

 
 
 

                                                 
167 Kierkegaard veu encarnada cada una d’aquestes posicions en una figura contemporània de la cultura 
danesa. L’idealisme en la forma del hegelianisme teològic estaria representat pel catedràtic de teologia i 
futur bisbe de Copenhaguen, Martensen; la posició emocionalista l’encarnaria el folklorista i teòleg 
Grundvig, propugnador d’un cristianisme popular i emocionalista. Sobre la relació de Kierkegaard amb 
aquestes dues figures senyeres del pensament danès, es pot consultar N. THULSTRUP (Ed.), 
Kierkegaard’s Teachers. Biblioteca Kierkegaardiana 10, Copenhaguen 1982, p. 15-70. També H. B. 
VERGOTE, Lectures philosophiques de S. Kierkegaard, Paris 1993, p. 133-149. Per a una més completa 
història dels corrents filosòfics i religiosos de l’edat d’or danesa Cf. B. KIRMMSE, Kierkegaard in 
golden age Dennmark, Indiana 1990, especialment «Religious currents until 1820», p. 27-39. 
168 S.V. 9, p. 158. 
169 Cf. S.V. 9, p. 166. 
170 S.V. 10, p. 272. 
171 S.V.10, p. 275 nota. 
172 S.V. 10, p. 275. 
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2) Graus de la subjectivitat atenent-se al moment patètic i dialèctic 
 
 
 
2.1) El moment patètic 
 
 
En el primer grau existencial, anota Climacus, l’individu no disposa encara d’un 

pathos, no té interès, en el sentit ètic del terme, per si mateix, no ha constituït una 
vertadera interioritat de la qual cal responsabilitzar-se. El domina la immediatesa i viu 
la condició de «jo» en «diàspora», descentradament, i tanmateix experimenta una 
despreocupada felicitat: 

 
 La immediatesa és felicitat, perquè en la immediatesa no hi ha cap contradicció. 

L’home immediat és essencialment feliç i la concepció de la vida de la immediatesa és 
la felicitat.173 

 
Climacus ens revela el motiu de la felicitat: ens diu que està en el fet de no 

experimentar «contradicció». En la immediatesa no hi pot haver infelicitat, perquè hom 
no viu dialècticament en relació a si mateix, hom associa les contradiccions d’existir a 
factors circumstancials que hom espera que tindran un final pròxim. Aquesta 
incomprensió del caràcter estructural de la contradicció humana fa que si la infelicitat 
persisteix, l’individu es desespera, un estat que fa precisament de condició de 
possibilitat del pas a una comprensió distinta de la infelicitat com a «sofriment».  

El factum del sofriment indica que ha aparegut el pathos existencial. El jo ha 
deixat l’estat letàrgic, la seva consciència existencial s’ha fet dolorosament lúcida al fet 
que el seu ésser és un projecte a realitzar a partir d’elements contrastants (finitud i 
aspiració infinita, corporalitat i animicitat, etc.).174 El sofriment arriba portant un 
missatge transcendental. El sofriment anuncia negativament que la realització 
existencial, la felicitat humana, no s’ha de cercar en l’exterioritat. Es més, la 
persistència del sofriment interior unida amb la fortuna externa encara ho fa més patent: 

 
 Com més fortuna i felicitat hi ha en l’exterior, si hi ha no obstant això el sofriment, més 

clar és que aquesta es troba en l’interior.175 
 
Girar l’esquena al sofriment, voler prescindir del seu anunci és, doncs, el pitjor 

dels enganys per a l’home, perquè el separa de la seva interioritat i el posa en la direcció 
equivocada de la realització personal. Per a Climacus hi ha una clara reciprocitat entre 
la recepció del sofriment i l’autorecepció de l’individu. Defugir el sofriment vol dir 
defugir-se com a subjectivitat, i, en conseqüència, separar-se del camí de la veritat. 

Si el sofriment, en contrast amb la indolència de l’existir immediat, és el «pathos 
essencial» (vaesentlige Pathos) de l’existència eticoreligiosa, la culpa és el «pathos 
decisiu» (afgjörende Pathos). Per a Climacus, la consciència de la culpa és «el màxim 
aprofundiment possible en l’existència» i ja està manifestant una relació amb una 
felicitat eterna, però l’expressa «en forma de la desproporció de la relació».176 Això 
significa que la culpa porta el si mateix humà fins als límits del si mateix teològic, però 

                                                 
173 S.V. 10, p. 121. 
174 Cf. S.V. 10, p. 122. 
175 S.V. 10, p. 126. 
176 S.V. 10, p. 204. 
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no els traspassa. L’individu, diu Climacus fent un intraduïble joc entre els mots danesos 
relació (Forholdet) i desproporció (Misforholdet), encara «no pot aconseguir la relació 
perquè la desproporció s’interposa sempre com a expressió per a la relació». Sembla 
que aquestes paraules s’han d’interpretar en el sentit que el pathos de la culpa es redueix 
a reivindicar una aspiració a la transcendència que no pot curullar amb els propis 
mitjans. Quan la consciència de la culpa posa l’individu en el màxim punt de tensió 
entre les seves aspiracions infinites i la seva finitud, com més alt és el grau de la 
consciència de la responsabilitat que li reclama el seu jo, més intensament percep la 
flaquesa de les forces de la sola autodeterminació. Vet aquí la relació dissonant, 
negativa, amb la transcendència. Paradoxalment, en el punt més alt de la subjectivitat 
menor és la impressió d’autosuficiència, o dit inversament, més forta és la consciència 
de l’heterogeneïtat del jo respecte a la transcendència. Climacus prefereix dir que la 
consciència de la culpa és una relació de caràcter repulsiu (frastödende) i que el 
sofriment és la «reacció immediata d’aquesta relació repulsiva dins l’àmbit de la 
immanència».177  

És aquí quan intervé una nova consciència que permet la ruptura amb la 
immanència, invertint la dinàmica de repulsió en dinàmica de relació positiva, que 
consisteix en la transformació de la «consciència de la culpa» en «consciència del 
pecat»,178 fent mutar el subjecte en una altra realitat. Seguirem aquesta transformació en 
el tractament dialèctic. 

 
 
 
2.2) La dialèctica 
 
 
L’atmosfera patètica, abans descrita, constitueix el medi ambient del pensament 

paradoxal que el «moment dialèctic» anirà desplegant en l’última part de Postscriptum. 
Així com a cada estadi existencial li pertany una determinada expressió patètica, també 
li correspon una forma distinta d’entendre la relació paradoxal amb la veritat. Vegem la 
classificació de Climacus.179  

El primer grau és l’existir adialèctic, o més ben dit, amb la dialèctica fora de 
l’individu tenim aquí la concepció estètica. Quan la dialèctica és interioritzada en 
l’autoafirmació, és a dir, quan el jo que està en el fonament s’autodetermina a si mateix, 
tenim la concepció ètica. Quan l’individu està determinat en l’interior dialècticament, 
però no autoafirmativament sinó autonegant-se davant Déu, tenim la religiositat A. 
Finalment, hi ha l’individu que és dialèctic en mode paradoxal per haver eliminat tota 
resta d’immanència i haver-hi tallat tota connexió, aquest pertany a la religiositat de la 
paradoxa, en la qual hi ha la més gran interioritat possible, per haver-se sostret a la 
possibilitat de saltar cap enrere, retrocedint novament a la immanència. 

En la classificació de Climacus180 tenim exposada la correlació entre les formes 
existencials i la percepció de la veritat. L’existència immediata no disposa encara d’un 
continent interior en el qual pugui ressonar la contradicció existencial. Fins que 
l’existent no entra en contacte profund amb si mateix, no hi comença a haver un cert 
reflex de la veritat paradoxal, aquella que es manifesta en el fet que algú des del temps 

                                                 
177 S.V. 10, p. 205. 
178 S.V. 10, p. 205. 
179 S.V. 10, p. 238-239. 
180 Climacus de vegades separa la concepció ètica de la religiositat A, com en aquest cas, i d’altres les 
situa dins una mateixa categoria. 
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cerqui allò etern. Ara bé, la consideració de l’individu com un moment de l’eternitat 
(punt de vista de l’hel·lenisme i idealisme) fa que l’etern engoleixi el temporal i 
suprimeixi la dialèctica. Per tal que aquesta reaparegui i la identitat no anul·li la 
diferència, hi ha d’haver una intervenció de la paradoxa des de l’exterior de la 
immanència que trenqui amb la força de l’absurd la identitat dels oposats, posant la 
contradicció no «en» la immanència sinó «contra» la immanència. El transcendent-
entrant-en-el-temps és aquest xoc de l’absurditat que allibera l’existent de l’obligació 
contreta amb la lògica immanent de la identitat, recomponent la diferència absoluta dels 
oposats que la raó es veia obligada a ajuntar. Però fixem-nos bé en allò que constitueix 
el «quid» de l’al·legat de Climacus, la diferència absoluta pot ser mantinguda perquè ara 
no és l’existent el que es posa en relació des del temps amb l’eternitat, autoeliminant-se 
així com a existent per a poder identificar-se amb l’etern, sinó que l’existent es posa en 
relació en el temps amb l’eternitat-que-ha-entrat-en-el-temps, això és, l’existent no ha 
de fer abstracció del seu existir temporal per a trobar-se amb l’etern, no s’ha 
d’identificar amb una eternitat que el nega com a realitat singular ni amb una 
temporalitat que, com a sola temporalitat, no el pot curullar. Ara pot dur amb ell tot el 
seu ésser real, fundat en una contradicció que li és essencial, per efectuar l’encontre, 
perquè la iniciativa de l’Etern-entrant-en-el-temps ho ha fet així possible.  

Aquesta paradoxa absoluta és acceptada contra la raó (no en absència de la 
raó).181 Climacus fa una important puntualització sobre l’acte de creure contra la raó 
que el desmarca de qualsevol irracionalisme fideista. Per a creure contra la raó, amb 
plena consciència d’aquesta oposició —no amb la fe inconsistent del creient senzill— 
s’exigeix una forta disciplina intel·lectual que procuri una lúcida comprensió de la 
impossibilitat de la comprensió. Si no fos així, l’acte de fe no seria en contra de la raó 
sinó en absència d’ella. En la penetrant aprehensió d’aquest «contra» de l’acte fiducial 
s’hi oculta, per tant, una densa racionalitat que és capaç d’advertir tota la força de 
l’oposició: 

  
Qui ha abandonat vertaderament la seva raó, i creu contra la raó, conservarà sempre un 

respecte simpatètic (en sympathetisk Aerbödighed) per la facultat de la qual coneix perfectament 
la força pel fet de tenir-la en contra.182  

 
Per l’acollida de la paradoxa de l’etern temporalitzat, l’existent ja no necessita 

elegir entre eternitat i temporalitat, com li exigia la immanència, puix que en virtut de la 
mateixa paradoxalitat, l’eternitat i la temporalitat expressen màximament llur diferència 
—l’absurd racional s’encarrega de separar-los— i llur encontre —l’acceptació creient 
de l‘absurd les reuneix. En resum, la paradoxa absoluta, l’Etern-entrant-en-el-temps per 
un costat, preserva la realitat de l’existent, la garanteix i la confirma, i per l’altra, 
resguarda la natura radicalment transcendent de l’etern de les temptatives indegudes 
d’apropiació intel·lectual per la seva absurditat racional. A més l’etern temporalitzat ha 
contret una relació de parentesc permanent amb la temporalitat, l’etern que entra en el 
temps ho ha de fer eternament, transformant allò que era temporal en etern, un fet insòlit 

                                                 
181 Tinguem present que l’absurd, per a Climacus, és quelcom que la raó no pot reduir a no-sentit, és una 
categoria negativa amb la qual la raó determina quelcom que no pot resoldre dins l’òrbita de la seva 
lògica, però que reenvia a una lògica distinta, la lògica paradoxal de la fe, en l’interior de la qual recupera 
la significativitat. El credere quia absurdum ho és solament en referència a la fides qua creditur, l’acte de 
creure, no a la fides quae creditur, al contingut de la fe, car la fides quae desplega tot el seu sentit quan 
hom ha realitzat contra la raó el moviment de la fides qua. Cf. l’esclaridora nota de C. Fabro en la 
traducció italiana de Postscriptum: S. KIERKEGAARD, Opere, p. 715 nota 92. 
182 S.V. 10, p. 233. 
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per al pensament, que «hom pugui esdevenir etern sense abans ser-ho». Així que 
l’existent esdevé etern, sentencia Climacus 

 
 (...) solament en l’existència; per tant, l’existir genera per si mateix una determinació 

que és infinitament més alta que l’existència.183  
 
 
 B. Aprofundiment de la dialèctica culpa/pecat en vista de la comprensió de la 

transformació de la religiositat A en B a partir d’alguns textos escollits de Postcriptum 
 
  
1) L’autoafirmació de l’individu en la culpa o la «camisa de força de 

l’existència» 
 
 Al començament de l’apartat tercer de la secció II del capítol quart llegim: 
 
En l’existència l’individu és concreció, el temps és concret i l’individu, també quan 

reflexiona, té la responsabilitat moral de l’ús del temps. L’existència no és un producte abstracte 
de la frisor, sinó una aspiració i una espera perseverant [...] i precisament quan ell vol realitzar 
en un tres i no-res la seva comesa amb gran estil —la qual cosa no es pot fer més que in 
abstracto i sobre el paper, perquè l’hàbit ample184 de l’individu abstracte és molt distint del d’un 
existent—: la camisa de força—, [...] vet aquí que descobreix que és necessari un nou inici, 
l’inici d’un camí enorme que és morir a la immediatesa [...] i que l’inici s’ha de fer amb el ser-
culpable i que des d’aquest instant la culpa total, que és decisiva, augmenta amb noves 
culpes.185  

 
La imatge de Climacus no pot ser més eloqüent. L’abstracció és un vestit ample 

que es porta amb comoditat perquè facilita els moviments, dóna ales a les possibilitats 
infinites del pensament. Contràriament, l’existència suposa assumir la reclusió i 
l’encotillament en una individualitat concreta que et fa captiu com una «camisa de 
força» (Tvangströie). El problema és que l’abstracció, posant-se competències ideals, 
acaba vagant desnortada i no progressa més que quimèricament, mentre que en 
l’existència posa un nu al fil de l’especulació instigada per la consciència de la culpa 
que interpel·la el subjecte a ser més ell mateix. I és aquesta concreció la que posa el 
«des d’on» real que permet la relació amb la seva benaurança eterna. Climacus 
desenvolupa aquesta idea en el passatge següent: 

 
Però com pot la consciència de la culpa esdevenir l’expressió decisiva de la relació 

patètica d’un existent a una benaurança eterna de tal manera que aquell existent que no tingui 
aquesta consciència, eo ipso no es relaciona amb una benaurança eterna? [...] La resposta no és 
difícil. Precisament perquè aquell que s’hi ha de relacionar és un existent i la culpa és 
l’expressió més concreta de l’existència, la consciència de la culpa és l’expressió de la relació. 
Com més abstracte és l’individu menys es relaciona amb una benaurança eterna i més s’allunya 
també de la culpa; perquè l’abstracció posa l’existència en la indiferència, però la culpa és 
l’expressió de la més forta autoafirmació de l’existència (Skyld er Udtrykket for Existentsens 
staerkeste Selvhaevdelse), i és certament un existent el que s’ha de relacionar amb una 
benaurança eterna.186  

                                                 
183 S.V. 10, p. 239. 
184 Literalment Spendeer-Buxerne: «calçons amples» 
185 S. V. 10, p. 200. 
186 S. V. 10, 201. 
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Heus aquí el nucli de la comprensió kierkegaardiana de la culpabilitat. La culpa 

és «la més forta autoafirmació de l’existència». Analitzem detingudament aquest 
pensament. Climacus no diu que la culpa sigui la més forta afirmació de l’existència, és 
més, no trigarà a dir tot el contrari unes pàgines després. El que diu Climacus és que la 
culpa és el cim de l’autoafirmació (Selvhaevdelse) existencial, és a dir, el nivell més 
elevat al qual pot arribar el subjecte amb els propis recursos humans. Fent-se culpable, 
l’existent assoleix les més altes cotes de realització existencial a la seva disposició. I 
fixem-nos que diem «fer-se culpable», perquè la culpabilitat és una acció del subjecte 
mateix, una forma reeixida de relació del subjecte amb el propi subjecte, per la qual 
autodetermina la seva subjectivitat. El problema és que, en els confins últims d’aquesta 
autodeterminació, quan l’existència ha arribat al grau màxim de profunditat i des d’aquí 
decideix anar a l’encontre d’allò absolut, alguna cosa s’hi interposa i desbarata la 
iniciativa. Vegem com ho detalla el filòsof: 

 
En el moment en què l’individu es disposa, amb la renúncia als fins relatius, a exercitar 

la relació absoluta, i ha de relacionar-se absolutament amb l’absolut, aleshores descobreix el 
límit, i l’Anfaegelse esdevé l’expressió del límit [...] perquè l’Anfaegelse és precisament la 
reacció contra l’expressió absoluta de la relació absoluta, [...] és la resistència mateixa de 
l’absolut.187  

 
Climacus reintrodueix una expressió que havíem vist abans,188 l’Anfaegelse, que 

optam per conservar en la llengua original per a distingir-la de la «temptació ètica» de 
Johannes De Silentio. És la determinació d’un Stemning, un estat anímic inquiet i 
neguitós, una forta tensió espiritual que sacseja la interioritat de l’individu que tempta 
únicament amb les seves forces a posar-se en relació absoluta envers l’absolut. Aquest 
estat anímic vol espantar l’individu, el retreu, quan tot just està en el darrer tram de la 
seva cursa existencial. Ara bé, segons Climacus, l’Anfaegelse «és la resistència mateixa 
de l’absolut», el ressò afectiu d’una repulsió. Com si en el punt en què l’escalfor de 
l’absolut es deixa notar amb més intensitat, emergís de la interioritat una por 
incontrolable de deixar-se abrandar, un desfici de conservar intacta la individualitat. Tal 
com el «cavaller de la resignació infinita» de Frygt og Baeven, davant la decisió 
absoluta de començar a existir exclusivament des de l’absolut, sucumbeix a la temptació 
d’arrecerar-se en la universalitat ètica, l’individu de la religiositat A de Postscriptum no 
es vol perdre a si mateix, s’aferra a la seva autonomia, per tant, observa Climacus: 

 
Això significa que la consciència de la culpa consisteix encara essencialment en la 

immanència, diversa de la consciència del pecat. En la consciència de la culpa és el mateix 
subjecte el qui, posant-se en relació amb la benaurança eterna esdevé essencialment culpable, 
tot i que la identitat del subjecte és tal que la culpa no transforma el subjecte en alguna altra 
cosa, això que és l’expressió de la ruptura. Però la ruptura que esdevé en l’accentuació 
paradoxal de l’existència no pot intervenir en la relació entre un existent i l’etern perquè l’etern 
abraça completament l’existent i la desproporció de la relació resta així en l’interior de la 
immanència. Si s’ha d’establir la ruptura, l’etern ha de determinar-se a si mateix com alguna 
cosa temporal, com a present en el temps.189 

 

                                                 
187 SV.10, p. 143. 
188 Cf. L’anterior estudi de Frygt og Baeven. 
189 S.V. 10, p. 205. 
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La consciència de la culpa és l’expressió més completa de la relació relativa amb 
l’absolut, la consciència més diàfana, més radical, de la incommensurabilitat de la 
diferència ontològica, o dit distintament, l’agudització de la consciència de la pròpia 
finitud. El viatge en què la culpa havia embarcat la subjectivitat prometia un destí 
extraordinari, i quan tot feia presagiar un final de la singladura en les costes que es 
retallaven en l’horitzó, de sobte la subjectivitat s’adona que aquelles terres tornen a ser 
les seves, i que el periple que el portava orbicularment al punt inicial no havia fet més 
que constatar inequívocament la realitat del seu ser finit. El viatge de l’autoafirmació 
torna a deixar l’existent en el port del si mateix, això sí, hi torna enriquit amb la 
conscienciosa exploració dels seus límits. 
 
 

2) L’autonegació transcendentalitzadora del pecat 
 
 
En el tercer apartat de la secció II del capítol quart escriu Climacus: 
 
Des del punt de vista religiós la comesa està a comprendre que hom és un no-res davant 

Déu, o de ser un no-res i precisament per això ser-ho davant Déu: i aquest no-poder de l’home 
religiós exigeix tenir-lo sempre davant de si, i la seva desaparició comporta la desaparició de la 
religiositat.190  

 
En aquest text se substitueix el guiatge de la consciència culpable, que replega 

l’individu sobre l’immanent cercle de si mateix, per una nova consciència capaç 
d’aventurar-lo en la transcendència. Si hom vol que la relació amb l’absolut, mediada 
per la sempre relativa subjectivitat, no finalitzi en la infeliç constatació del desencontre 
entre la finitud i la infinitud, i es transformi en una relació efectiva, la «relació relativa» 
(relative Forhold) amb l’absolut s’ha de convertir en «relació absoluta» (absolute 
Forhold). L’existent haurà d’anar a l’encontre de l’absolut autosuprimint-se en qualitat 
de mediador de la relació. Haurà d’acudir amb una consciència de si mateix 
qualitativament distinta, determinada per la decisió d’evitar la interposició de totes les 
opacitats finites, la «contra-veritat»191 que nia dins ell enfosquint la relació. Però això 
només és possible en la consciència del pecat, en el reconeixement de la pròpia nul·litat 
(no-veritat) «davant Déu». O més correctament, no és que hi hagi una inicial 
autonegació del subjecte que el situï posteriorment en una altra relació «davant Déu», és 
que en l’acte de posar-se en una relació immediata amb Déu, en disposició de fer-s’hi 
totalment transparent a la seva presència, la consciència del subjecte queda 
transformada en consciència de ser un «no-res» davant Déu,192 i és aquesta consciència 
precisament la que certifica que ho està. Novament estam davant la paradoxa, allò que 
en l’esfera de la immanència és una negació que anorrea l’existència, en l’esfera 
transcendent («davant Déu») és la més potent afirmació que hom pugui imaginar. Com 
diu Climacus, és l’entrada en un nou «medi» existencial: 
                                                 
190 S.V. 10, p. 145. 
191 J. Colette indica que l’estat de no-veritat al qual es refereix Climacus és més tost un estat de «contra-
veritat». Recollim literalment les esclaridores afirmacions del gran especialista francès: «L’état de non-
vérité est par conséquent un état de contre-vérité. Ce n’est pas parce que la vérité est l’objectivité que le 
sujet est non-vérité, mais au contraire c’est parce que le sujet est non-vérité que, l’intériorité 
s’intensifiant, l’itinéraire vers la vérité prend une importance inattendue en majorant la difficulté, en 
excitant la passion et en accentuant le comment, c’est a dire l’existence subjective» (J. COLETTE, 
Histoire et Absolu. Essai sur Kierkegaard, Paris 1972, p. 73). 
192 Slet Intet, que en danès emfatitza la nihilitat del no-res, un «absolut no-res». 
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[La consciència del pecat] és l’expressió de la transformació paradoxal de l’existència. 

El pecat és el nou medi existencial (nye Existents-Medium) [...]; per això l’individu no pot 
obtenir per si mateix la consciència del pecat, perquè en la consciència de la culpa la identitat 
del subjecte amb si mateix es conserva i la consciència de la culpa és la mutació del subjecte a 
l’intern del subjecte mateix, mentre que la consciència del pecat és una mutació del mateix 
subjecte, la qual cosa mostra que s’ha de trobar fora de l’individu la potència que il·lumina el fet 
que en venir al món ell ha esdevingut un altre d’allò que era, ha esdevingut pecador. Aquesta 
potència és Déu en el temps.193  

 
 
En aquest punt podem fer intervenir novament el nostre Tale. Entre la 

consciència de culpa i la consciència de pecat hi ha una metamorfosi que transforma el 
cercador de l’absolut en el lloc mateix de la recerca, el lloc on aquell s’hi pot fer present 
per l’espai interior que li obre el subjecte disposat a deixar de ser no-veritat. Així que en 
la metànoia es realitza l’epifania. El subjecte, acceptant ser pecador i cremant les naus 
que l’autosuficiència reserva per a fer retorn a la immanència, trenca amb la inèrcia del 
seu aïllament i s’afanya en una relació incondicional que li donarà un plus insospitat de 
subjectivitat. Aleshores, aquell que ja sabia el que significava existir qua home reconeix 
que hi ha una expressió «més interior» per a l’afirmació que la subjectivitat és la veritat:  

 
Així, doncs, la veritat és la subjectivitat. Hi ha per això una expressió més interior? Si, 

quan el discurs que la subjectivitat, la interioritat és la veritat, comença així: la subjectivitat és la 
no-veritat.194  

 
És a dir, en la consciència intensificada del desacord entre la subjectivitat i la 

veritat és quan l’individu viu una més plena consciència de si mateix, i de la seva 
vocació de realitzar la veritat en l’existència, fent contínuament el pas del no-ser al ser, 
un pas que el primer Climacus descrivia en la forma d’un «renaixement» 
(Gjenfödelsen,) perquè a través d’ell l’home ve novament al món com a «home 
singular»: 

 
El renascut no deu res a ningú —igual que algú que amb l’ajuda de la maièutica 

socràtica s’engendrà a si mateix, oblidant qualsevulla altra cosa i no dient res a ningú en el més 
profund sentit— el renascut, en canvi, tot ho deu al seu mestre diví, i així com aquest ho oblidà 
tot per ell, també ell ho ha d’oblidar tot per aquell mestre.195  

 
 
Després de recórrer els distints acostaments parcials a la problemàtica de la 

constitució del si mateix, és hora d’aplicar-nos a un estudi més orgànic de les dues 
fenomenologies. En l’obra de Haufniensis i Anticlimacus obtindrem el quadre íntegre 
de la primera i segona ipsogènesi respectivament. La investigació atenta dels textos 
d’aquests dos pseudònoms ha de ser necessàriament el punctum saliens d’aquest primer 
estudi. Aquest és l’objectiu que en presideix l’últim capítol, que tot seguit emprenem. 

 
 
 

                                                 
193 S.V. 10, p. 250. 
194 S.V. 9, p. 173. 
195 S.V. 6, p 23. 
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2.6. ENTRE HAUFNIENSIS I ANTICLIMACUS: DE L’ANGOIXA DE LA 

CULPA A LA DESESPERACIÓ DEL PECAT. LA DOBLE FENOMENOLOGIA 
DEL SI MATEIX 

 
 
 
Al final del nostre recorregut diacrònic pels escrits kierkegaardians rescatam la 

interrogació que ha desencadenat la present investigació, molt més precisada per les 
diverses contribucions dels autors polínoms, per tal de reproposar-la en el context de les 
dues obres que elaboren més sistemàticament la fenomenologia de la subjectivitat: 
Begrebet Angest i Sygdommen til Döden. Haurem de mostrar com la fenomenologia de 
l’esperit de Haufniensis ens va posant al davant la figura d’un subjecte humà 
autocontradictori que es desvetlla a la seva interioritat com un ésser a ser, conscient que 
és una convivència d’elements heterogenis que cerquen angoixosament una síntesi que 
no està a l’abast del subjecte realitzar. La història espiritual humana, relatada per 
Haufniensis, és la història d’una relació problemàtica, d’una llibertat que en el 
moviment de la seva concreció en la temporalitat —com a llibertat finita— es rebel·la 
contra si mateixa.196 La història d’un esperit que a mesura que intensifica la seva 
consciència espiritual més en verifica l’enigmaticitat. 

Així, l’antropologia de Haufniensis es va desenvolupant sota els auspicis de la 
potència mobilitzadora de l’angoixa i la culpa, que posen en permanent estat d’alerta la 
responsabilitat del subjecte envers la pròpia autorealització, revelant la seva 
imprescindible funció en la construcció del si mateix humà. Paral·lelament, el 
creixement exponencial de l’angoixa i la culpabilitat no fa més que manifestar amb més 
contumàcia el criptograma humà.  

En suma, l’angoixa i la culpabilitat informen que hi ha un nucli subjectiu que ha 
de ser realitzat i preparen les condicions per a realitzar-lo, advertint alhora de la 
contradicció que hi ha en abandonar el subjecte a si mateix en aquesta empresa. 

Sobre les bases d’aquest dilema que suporta la interioritat espiritual es desplega 
el discurs d’Anticlimacus. De les fibres angoixades que configuren l’anatomia del si 
mateix humà de Begrebet Angest passam a l’estructural desesperació197 de Sygdommen 

                                                 
196 La discussió sobre la reminiscència que hi ha en Kierkegaard de les idees de Schelling sobre la 
interrelació entre llibertat i culpa roman encara oberta. No hi ha dubte que les influències de Baader són 
més directes, però no pot ser infravalorat l’ascendent de les lliçons berlineses de l’alemany, almenys en 
algunes inspiracions de fons. Per exemple, hom no pot evitar notar un cert aire schellingià en la idea d’un 
principi [la llibertat] que en sortir de l’home es torna contra ell. Citam un passatge de Philosophie der 
Offerbarung que traduïm de la versió francesa: «[...] aquest principi [la llibertat] està en el fonament, la 
base, de la consciència humana, i li està submís solament si resta en el seu en si. Però si en surt, esdevé un 
principi transcendent, que depassa la consciència humana, un poder que la fa esclatar i la destrueix, un 
principi al qual la consciència humana es fa des de llavors submisa» (SCHELLING, Philosophie de la 
Révélation. Livre II, p. 205). 
197 P. Ricoeur ha copsat molt bé la diferencia entre l’angoixa i la desesperació kierkegaardianes quan 
afirma: «Nous avons déjà nommé la difference qui separe ces deux traités [Begrebet Angest i Sygdommen 
til Döden]: le premier parle du mal comme d’un événement, d’un saut; le second en parle comme d’un 
estat de chose. La substitution du désespoir à l’angoisse exprime ce changement: l’angoisse tend vers [...], 
le désespoir réside dans [...]; l’angoisse ex-iste; le désespoir in-siste» (P. RICOEUR, «Kierkegaard et le 
mal», a Les Cahiers de Philosophie n. 8-9 [1989], p. 276). Per al pensador francès l’angoixa és la 
revelació d’una innocència a la qual hom té accés solament després d’haver-la perduda, o sia, la revelació 
de l’inexplicable salt envers la culpa. La desesperació delata, en canvi, una «manera insistent de ser» (une 
manière insistante d’être) (p. 277). Consignem també que Ricoeur ha vist en la idea kierkegaardiana del 
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til Döden. L’estat desesperat, conscient o inconscient, és el medium vitae en el qual 
habita l’existència espiritual exclusivament autoreferenciada. Tota la primera part de 
l’obra d’Anticlimacus és una visita a la galeria de figures que representen les diverses 
formes d’existència desesperada, principalment dues, la desesperació de «no voler ser si 
mateix» i la de «voler-ho ser», que ens va encaminant a la segona part, en què és posada 
la consciència de pecat com l’incipit d’una nova fenomenologia del si mateix en 
direcció teològica. El subjecte, tancat en una relació amb si mateix que el manté en la 
desesperació, s’obre per la consciència de pecat —consciència que és l’anvers 
antropològic de l’anunci teològic de la reconciliació—, a una altra relació que el treu de 
la seva reclusió i posa el seu si mateix en una nova relació amb si mateix «davant Déu». 
Especifiquem, no obstant això, que la desesperació no és mai eliminada d’arrel, perquè 
amb ella seria eliminada la realitat de l’home qua homo, sinó que el fet de no estar 
desesperat ha de significar, diu Anticlimacus «la possibilitat anul·lada de poder-ho ser». 
Així que vèncer la desesperació no equival a extreure-la de l’àmbit humà com a 
possibilitat, sinó negar-la permanentment com a actualitat. La fenomenologia del si 
mateix teològic esdevé una comesa permanent, en què la negació de la desesperació és 
l’expressió practicoexistencial de la fe. 

Detallem cada una de les fenomenologies, seguint l’habitual procediment de fer 
una introducció general abans de l’anàlisi dels textos. 

 
 
2.6.1. L’angoixa i la culpa en la fenomenologia del Menneskelige Selv: Begrebet 

Angest 
 
 
A. L’obra de Vigilius Haufniensis 
 
 
Els pocs dies que separen la publicació de Philosphiske Smuler i Begrebet 

Angest no són una circumstància fortuïta. Ambdues obres són, sens dubte, 
complementàries. Climacus segueix una via descendent, en què la relació d’allò teològic 
i allò antropològic va en la direcció del primer membre al segon. Haufniensis, 
inversament, parteix de les profunditats del psiquisme humà, ascendint des dels seus 
orígens preespirituals fins a la plena subjectivització, dibuixant una evolució que 
tanmateix no posseeix una teleologia transcendental que la porti directament a l’esfera 
teològica. Quan l’antropologia filosòfica de Haufniensis és més madura, més hom 
constata la impossibilitat que esdevingui, motu proprio, antropologia teològica. 

La clau de lectura de l’obra, com és costum, és al subtítol: «Una simple reflexió 
per a una demostració psicològica en la direcció del problema dogmàtic del pecat 
original» Estam davant l’estudi psicològic d’una realitat, l’angoixa, que com el seu 
pressupost, el pecat, no és racionalitzable. Com diu J. Wahl, apareixen com a 
«determinacions existencials» que donen forma a l’acte d’existir, però conceptualment 
indeterminables.198 La introducció de Haufniensis està dedicada a posar en relleu la 
inubicabilitat del pecat entre les ciències. Ni l’estètica ni la metafísica ni tan sols l’ètica 
se’n poden fer càrrec. L’última disciplina, que seria la més pròxima, és encara una 
ciència massa ideal, i la seva idealitat desapareixeria si se n’hagués d’ocupar.199 El pecat 

                                                                                                                                               
pecat com a «posició» una protesta contra la voluntat de comprensió filosòfica que el dilueix en la pura 
negació. 
198 Cf. J. WAHL, Etudes Kierkegaardiennes, Paris 1967, p. 213. 
199 S.V. 6, p. 116-117. 
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és una realitat inexplicable perquè no és posat per l’individu, sinó que és ell qui posa 
l’individu; és el fundador del seu jo, la condició de tota antropologia.  

Haufniensis proposa una aproximació a la inefable noció del pecat a partir de 
l’anàlisi de les condicions psicològiques de la seva manifestació en l’angoixa 
(Angest).200 

La meditació sobre el concepte de l’angoixa és divisible en dues parts. Una 
angoixa antecedent, que fa de «supòsit» (Forudsaetning) del pecat i amb conseqüència 
de la realitat de la llibertat que posa l’esperit. I una angoixa ulterior, que acompanyaria 
l’evolució espiritual. 
 

 
1) L’Angoixa prèvia a la culpa: el despertar espiritual 
 
 
Haufniensis, reflexionant sobre el relat del Gènesi,201 interpreta la prohibició 

divina que la narració situa en l’origen del pecat com un esdeveniment de la interioritat; 
l’expressió de l’oposició d’una part de la consciència a l’altra part, d’una autorelació 
conflictiva, perquè si hem de reconèixer que en la seva innocència Adam ignorava el 
sentit que podia tenir una prohibició, hem de suposar, sosté Haufniensis, que «Adam 
parlava amb si mateix». Amb això desapareixerà allò que hi ha d’imperfecció en la 
narració, això és, que un altre parli a Adam d’allò que ell no entén.202  

Per tant, l’angoixa de l’estat preespiritual —l’estat adàmic en la narració del 
Gènesi— s’explica perquè dins l’home ja hi ha una tensió virtual, l’esperit, tot i no ser-
hi present, es pressent, i la llibertat, encara absent, hi és com a possibilitat. L’esperit està 
com a «somiant» (drömmende) dins l’home, afirma Haufniensis, adormit a si mateix, 
inconscient de ser esperit, però en els seus somnis projecta la pròpia realitat, provocant 
una curiositat que mescla l’atracció i la repulsió. L’esperit com a possibilitat encara no 

                                                 
200 Les influències que rep el danès respecte al tema de l’angoixa són diverses. En els escrits de Hamman 
hi ha una clara exaltació de l’angoixa com una «melancolia sagrada» i el tema ocupa també un important 
espai en les reflexions de Schelling, especialment a Les investigacions sobre l’essència de la llibertat 
humana.  
201 Notem que Kant ja havia reproposat l’estudi del mal sobre la base del «mal radical en la natura 
humana», fet que li va valer les crítiques de Goethe en una carta a Herder (per a la citació Cf. U. 
REGINA, Kierkegaard. L’arte d’esistere, p. 43) La primera part de Die Religion Innerhalb der Grenzen 
der blossen Vernunft està consagrada a aquesta qüestió. Sobre la culpa, diu Kant, que s’ha de dir innata 
«perquè es deixa percebre tan aviat com es manifesta en l’home l’ús de la llibertat i amb tot ha d’haver 
sorgit de la llibertat i per això li pot ser imputada». (Traduïm de la versió castellana: I. KANT, La religión 
dentro de los límites de la mera razón, Madrid 1995, p. 47) i unes pàgines després afegeix: «Amb això 
concorda plenament el mode de representar del qual se serveix l’Escriptura per a plasmar l’origen del 
mal. [...] Segons aquella, el mal no comença per una propensió que hi estigui a la base, puix que el 
començament no sorgiria de la llibertat, sinó pel pecat» (ibíd., p. 51). 
202 S.V. 6, p. 139. Heidegger fa unes interessants apreciacions sobre la percepció de l’heterogeneïtat de la 
interpel·lació de la consciència que il·luminen les paraules de Haufniensis. Hom comprèn que la crida 
sigui entesa com una vocació aliena pel fet que es posen en relació dues magnituds dispars, la consciencia 
perduda en la impersonalitat del «man» i el si mateix que cerca sortir de la seva impropietat, apuntant a 
un poder ser més propi davant el qual l’individu se sent angoixat. Així, la crida, diu Heidegger que 
«procedeix de mi i tanmateix de més enllà de mi». De totes maneres, el fet que l’individu sigui «cura», 
continua l’alemany, fa que «no hi hagi necessitat de recórrer a poders estranys al Dasein» (HEIDEGGER, 
Ser y tiempo, p. 297). En aquest nivell d’anàlisi fenomenològica tant la perspectiva immanent com la 
transcendent han de donar els mateixos resultats i les tesis de Haufniensis són perfectament homologables 
a les de Ser i temps. Que la relació amb si mateix sigui posada per un altre o pel mateix subjecte és una 
cosa que no és objecte d’una determinació filosòfica i Anticlimacus la confia a la decisió de l’individu 
que no aconsegueix alliberar-se de la desesperació.  
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realitzada atreu, mentre que en la condició de no-res, repel·leix, i aquesta ambigüitat 
psicològica és l’angoixa, «una antipatia simpàtica i una simpatia antipàtica», declara 
lúdicament Haufniensis. 

D’on prové, doncs, l’angoixa de l’estat innocent? De l’esperit com a possibilitat. 
L’esperit es presenta en forma d’una figura que incita la seva pròpia possibilitat, però 
que com a tal és no-res i es revela com a angoixa. D’aquí la definició de Haufniensis 
d’aquest estat angoixat com «la realitat de la llibertat com a possibilitat per la 
possibilitat»,203 perquè l’angoixa «tutela» l’esperit des dels seus orígens, preservant-lo 
contra l’objectivització que destruiria la vida espiritual. L’angoixa trasllueix 
emotivament la tensió de la diferència dins l’esperit —tensió que no implica cap 
sofriment204 en la situació preespiritual— impedint la plena autoidentificació amb si 
mateix i mantenint-lo en l’exercici de la llibertat. Per això el moviment de l’estat de 
sopor espiritual a la vigília apareix en el text com una suspensió del principi d’identitat 
que viu l’esperit somiador:  

 
En l’estat de vigília apareix la diferència entre el meu mi mateix i el meu altre (mit 

Andet).205  
 
Fer-se conscient de ser esperit vol dir obrir-se a la pròpia i inherent 

problematicitat, despertar-se a la consciència d’haver de resoldre’s com un quefer 
subjectiu. El nostre autor resumeix tot el que s’ha dit amb una fórmula que anticipa la 
famosa definició tripartida de l’esperit que figura al començament de Sygdommen til 
Döden:  

 
El fet de l’aparició de l’angoixa és al clau de tot el problema. L’home és una síntesi 

d’ànima i cos. Ara bé, una síntesi és inconcebible si els dos extrems no s’uneixen mútuament en 
un tercer. Aquest tercer és l’esperit. En l’estat d’innocència [...] l’esperit està present en la 
síntesi però com quelcom immediat, com a somiant; [...] l’esperit és en certa manera un poder 
hostil puix que contínuament pertorba la relació entre l’ànima i el cos; [...] per altra part és un 
poder amic, perquè vol constituir la relació. Com es relaciona l’home amb aquest poder 
ambigu? Com es relaciona l’esperit amb si mateix i amb la seva condició? Es relaciona com a 
angoixa.206 

 
Ha quedat així establerta la centralitat que té l’angoixa en la determinació de 

l’home com a esperit, però encara resta pendent la qüestió del lloc que ocupa aquí el 
fenomen de la culpabilitat. Per la culpa entram en la fase de constitució de l’esperit que 
duu associada una ulterior manifestació de l’angoixa. Ens hi referim a continuació.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
203 Om Mulighed for Muligheden (S.V. 6, p. 136). 
204 «No és cap càrrega pesada, cap sofriment que no es pugui conciliar amb la felicitat pròpia de la 
innocència» (S.V. 6, p. 136). 
205 S.V. 6, p. 136.  
206 S.V. 6, p. 137-138. 
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2) L’angoixa associada a la culpa: la maduració de l’esperit 
 
 
En un text del capítol segon, Haufniensis descriu la forma en què la consciència 

espiritual s’estableix com a consciència culpable. Ens hi haurem d’ocupar més 
exhaustivament en el comentari posterior, de moment anticipem-ne algunes punts 
imprescindibles. 

El passatge fa una descripció física de l’esdeveniment de la culpabilitat, en què 
l’angoixa és comparada a una mena de vertigen (Svimmelhed) que actua sobre l’esperit 
disposat a fer la síntesi, de tal manera que la llibertat defalleix i cau. En reincorporar-se, 
diu Haufniensis, «la llibertat veu que és culpable». Dit molt breument, aquesta eloqüent 
imatge assimila la fenomenologia de l’esperit a un exercici lligat a la concreció de la 
llibertat. La irrupció brusca de la culpa és el resultat de l’exercici real de la llibertat, en 
el qual la subjectivitat per afirmar la seva singularitat ha de deixar enrere abruptament 
les infinites possibilitats ideals. Això l’esperit ho processa com a culpabilitat. Fer-se 
esperit vol dir haver de pagar el preu de la neguitosa consciència del desajustament 
entre allò que hom és i allò que podria ser, o sia, el preu de la consciència de la culpa.207 
Retinguem que si Haufniensis acut al relat del Gènesi ho fa precisament per a mostrar 
que solament és imaginable «míticament» un estat adàmic (innocent) del jo, perquè des 
del moment en què el jo s’entén com a tal vol dir que ja s’ha desprès de la innocència. 
Ser un jo és des del principi existir en situació de jo culpable, abans de l’existència 
concreta del jo no hi ha ipsitat en sentit estricte, o com diu el nostre autor:  

 
En tot cas, el propi si mateix solament és posat amb el salt qualitatiu. En l’estat anterior 

no es pot parlar de res semblant. Per això, en pretendre explicar el pecat per l’egoisme, hom no 
fa més que complicar-se en obscuritats, puix que, contràriament, és amb el pecat i en el pecat 
que apareix l’egoisme.208 

 
La culpabilitat és, per consegüent, el vertader principium individuationis, allò 

que determina l’home en la seva inexorable singularitat. Aquest és el motiu que Adam 
representi el fet que l’espècie participa en cada individu i l’individu en tota l’espècie, 
car, per un costat, Adam mancomuna simbòlicament tots els homes en un existir des de 
sempre immers en la culpa, i, per l’altra, reivindica per a ells una perfecta singularitat 
que fa que la història humana recomenci en l’autoposició culpable de cada home.  

Val la pena esmentar la curiosa interpretació que fa Haufniensis del pudor sexual 
que envaeix la primera parella després de la falta, i que serveix per a corroborar la 
conflictiva estructura del jo humà. La sexualitat seria per al nostre pensador: 

 

                                                 
207 Heidegger ha comprès perfectament que la idea de culpa du implícita un «caràcter de no». Per això 
defineix la idea existencial de «culpable» com el «ser fonament d’una nihilitat» (Ser y tiempo, p. 302), o 
dit més simplement, el ser culpable no és el resultat d’haver-se fet culpable, sinó que el ser culpable és 
allò més originari, igual que per a Kierkegaard, la culpabilitat és el manobre del si mateix i no a l’inrevés. 
Heidegger subratlla aquesta idea unes poques pàgines després dient que «la consciència és primerament 
mala consciència» (p. 308), o sia, que la consciència s’estrena en forma de culpabilitat.  
208 S.V. 6, p. 168.  
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 L’expressió d’aquesta enorme contradicció que rau en el fet que l’esperit immortal 
estigui determinat com a genus. Aquesta contradicció es manifesta com un pudor profund que 
oculta aquest fet i no gosa comprendre’l.209  

 
És com si l’esperit debutàs com un poder dissociatiu abans de començar a operar 

en vista de la síntesi, proclamant més vivament la seva realitat pel contrast amb una més 
forta percepció de la corporalitat. 

En suma, en la genealogia de l’esperit hi ha una recurrent presència de l’angoixa 
que actua com una inquietant revelació anímica del quefer que l’individu descobreix ser 
per a si mateix. Al principi no és més que la dolça inquietud de la in-espiritualitat,210 
però s’anirà fent més virulenta al ritme de les diverses síntesis parcials en què es 
desplega la consciència espiritual. Les haurem de veure, però abans, seguint el fil del 
discurs de Begrebet Angest, concentrem-nos a dirimir la novadora configuració de la 
temporalitat preparada per la consciència de la culpa. 

 
 
2.1.) La culpa, principium temporalitatis 
 
Atès que l’ésser humà es desvetlla a la consciència de ser un quefer, una síntesi 

entre la corporalitat i l’animicitat, en la culpa, essent aquesta un vertader principium 
individuationis, també per ella, el temps queda requalificat existencialment en ordre a 
l’autorealització humana. L’esperit, despertant-se en la culpa al fet d’haver de construir 
un «ex-istir», reconeix un discrimen en el temps, un abans i un després, que separa el 
flux informe dels instants i els requalifica com a temporalitat, com a temps per anar sent 
allò que hom ha de ser, per a anar posant seriosament una segona síntesi, la síntesi entre 
allò que en l’individu hi ha de passatger i allò que hi ha de perdurable, etern. Però com 
diu Haufniensis, «la síntesi entre allò temporal (det Timelige) i allò etern (det Evige) no 
és una segona síntesi sinó l’expressió d’aquella mateixa síntesi en virtut de la qual 
l’home és una síntesi d’ànima (Sjel) i cos (Legeme), sostinguda per l’esperit (Aand). 
L’instant (Öieblikket) existeix tan aviat com queda posat l’esperit».211 Així, la 
culpabilitat en la qual neix l’esperit és també la creadora de la temporalitat 
(Timelighed).212 Sense esperit el temps transita fugaç envers el passat i allà s’adotzena, 
en paraules de Haufniensis: 

  

                                                 
209 S.V. 6, p. 160. 
210 Haufniensis distingeix, no obstant això, entre l’absència d’espiritualitat i la pèrdua de l’espiritualitat. 
Les manifestacions són semblants, però hi ha una diferència notable: mentre que el primer camina envers 
l’esperit, el segon viu d’esquena a l’esperit, se n’allunya constantment, i per això, sentencia l’autor, 
«aquell és infinitament preferible. La falta d’esperit és un estancament de l’espiritualitat i una caricatura 
de la idealitat» (S.V. 6, p. 182). 
211 S.V. 6, p. 176-177. 
212 Heidegger ha captat el penetrant sentit existencial que té la temporalitat kierkegaardiana, tal com 
reconeix en una nota del capítol quart de Ser i temps. (Cf. Ser y tiempo, p. 355). L’alemany se serveix 
també del concepte d’instant (Augenblick) per a definir el «present propi» que es temporitza des del 
«futur propi», i que distingeix del present impropi o «presentació», separant així la comprensió vulgar del 
temps d’allò que ell anomena la «temporalitat originària». Però Heidegger es desvincula de la pretensió 
kierkegaardiana de determinar l’instant recorrent a l’ara i l’eternitat, afirmant que el danès resta en la 
concepció vulgar del temps, perquè quan «Kierkegaard parla de temporalitat es refereix a l’”estar en el 
temps” de l’home». Sobre aquesta darrera afirmació voldríem fer una puntualització. És cert que 
Kierkegaard no admetria la idea d’una temporalitat originària, però això no implica que en el seu 
pensament no sigui ben clara la distinció entre «temps» (Tiden) i «temporalitat» (Timelighed) i que, per 
tant, restin nítidament diferenciats el sentit existencial del no existencial del temps. 
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[...] el temps no serà més que temps passat si s’ha de determinar per mitjà d’algunes de 
les seves manifestacions en el temps.213  

 
Amb l’esperit, el temps comença a tenir vocació de futur, queda orientat, 

historificat: «Solament amb l’instant comença la història», sentencia Vigilius. I el futur 
és precisament la forma incògnita que adopta l’eternitat per poder vèncer la 
incommensurabilitat amb allò temporal i acostar-s’hi perquè... 

 
 [...] el futur és en cert sentit la totalitat de la qual el passat no és més que una part; i a 

més el futur pot significar també en cert sentit la mateixa totalitat. Això té com a causa que allò 
etern significa primàriament allò futur [...]. El llenguatge vulgar identifica a voltes allò futur i 
allò etern (la vida futura – la vida eterna).214  

 
Allò que Haufniensis anomena «instant»215 evoca justament la transformació del 

«momentus» —en el sentit etimològic d’un «ara» mòbil que és un pur passar— en un 
«present» amb pregnància de futur, un present vertebrat i consistent, gràvid d’eternitat. 
Diu el nostre filòsof:  

 
L’instant és aquella ambigüitat en la qual el temps i l’eternitat es toquen, amb això 

queda posat el concepte de temporalitat, en el qual el temps secciona contínuament l’eternitat i 
l’eternitat penetra contínuament el temps. És solament llavors quan adquireix el seu significat 
aquella divisió en temps present, passat i futur.216  

 
Segons Haufniensis, el ple encontre de l’eternitat i la temporalitat s’esdevé amb 

el cristianisme, en què un «moment» de la història es constitueix en la «plenitud del 
temps». Des d’aleshores, l’eternitat és tant el futur com el passat, i tots dos deixen 
d’estar reclosos en si mateixos. 

La irrupció de l’etern com a futur, que correspon completament a allò que per a 
la llibertat és el possible, explica la recurrència de l’angoixa, que sempre remet al futur. 
Les coses passades només angoixen quan hi ha alguna cosa que impedeix que 
esdevinguin passades i fa que continuïn exercint llur influència en el futur. D’aquesta 
manera tornam al punt de partida. L’angoixa, que era l’estat psicològic precursor de la 
culpabilitat, és igualment l’estat psicològic que precedeix cada moment de la història de 
l’esperit-en-el-temps durant el seu esdevenir existencial. En els pròxims apartats haurem 
de recórrer, com prevèiem, les diverses etapes d’aquesta fenomenologia de l’esperit. 

 
 
 

 
 

                                                 
213 S.V. 6, p. 175. 
214 S.V. 6, p. 177.  
215 Sobre els antecedents d’aquesta noció d’«Instant» en la història de la filosofia Cf. M. J. BINETTI, 
«Una posible historia del Oieiblik kierkegaardiano», a Estudios filosóficos LII (2004), p. 59-76. Altres 
estudis específics sobre aquesta categoria són: G. LONGO, Kierkegaard, Nietzsche: eternità de l’istante, 
instantaneità dell’eterno, Milano 2007; J. PEGUEROLES, «El instante y el tiempo, el instante y la 
repetición», a Espíritu XLIX (2000), p. 197-202; J. COLETTE, «L’instant chez Kierkegaard et après», a 
Les Cahiers de Philosphie 8-9 (1989), p. 71-82; C. GOÑI, El valor eterno del tiempo. Introducción a 
Kierkegaard, Barcelona 1996; B. SÁEZ, «Autorrealización y temporalidad en El concepto de la 
angustia», a Thémata. Revista de Filosofía n. 15 (1995), p. 43-55. 
216 S.V. 6, p. 177. 
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2.2.) De l’angoixa orientada envers el destí a l’angoixa orientada envers la culpa: 

graus de la consciència espiritual 
 
En un nivell inferior de la fenomenologia espiritual hi ha una angoixa que està 

motivada per un element imprecís que surt a l’encontre de l’home en una mescla de 
necessitat i casualitat. És el destí (Skjebnen), que el confronta amb una realitat superior 
que finalment es demostra ser un no-res perquè desapareix tan bon punt l’esperit entra 
en escena, deixant el seu lloc a la providència (Forsynet). En aquest nivell, del qual 
l’arquetipus és, segons Haufniensis, l’hel·lenisme, el concepte de culpa encara no ha 
adquirit tota la seva envergadura, perquè la potència cega del destí domina sobre la 
llibertat, com una potència que es resisteix a ser interioritzada. El destí pot fer gran un 
home, per exemple Napoleó, i tanmateix, totes les seves gestes mai no aconseguiren fer-
lo gran davant si mateix. Les existències genials,217 a pesar de llur magnificència i 
rellevància externa, no troben significativitat per a si mateixes. En el compliment del 
seu destí hi ha la definitiva pèrdua del sentit de la seva vida. Si els genis són per a 
complir un destí, quan el destí arriba, perden llur funció, per això no s’angoixen com els 
homes ordinaris en els moments de perill, sinó que «sempre hi ha més a perdre a mesura 
que s’acosta la victòria, i més que mai en el moment de la victòria.»218 

La història de l’esperit assoleix una nou estadi quan l’angoixa deixa d’estar 
referida a una magnitud purament externa com és el destí i comença a ser interioritzada. 
En un primer moment, que Haufniensis identifica amb el judaisme (entès no en un sentit 
històric, sinó com el prototipus d’una actitud subjacent a totes les èpoques i societat) —i 
que perfectament podria ser equiparat amb l’estadi ètic dels altres pseudònims—219 
l’angoixa és suscitada per una nova nihilitat: la possibilitat d’infringir la llei moral. 
Aquesta angoixa no és originada per una potència cega que exerceix un domini extern, 
sinó per una potència interna, la potència de la culpa que assetja les fronteres de la 
llibertat. Així, doncs, el descobriment de la llibertat, no llibertat per a poder fer tal o tal 
cosa, sinó la llibertat de «saber per si mateix que hom és llibertat», implica haver 
d’assumir la difícil convivència amb la consciència de la culpa. Per això diu 
Haufniensis que l’antònim de la llibertat, quan aquesta no es confon amb una categoria 
purament mental, és la culpa i no la necessitat:  

 
No, l’oposat a la llibertat és la culpa; i aquesta és la realitat suprema en l’esfera de la 

llibertat, el fet que precisament ella se les hagi de veure amb si mateixa d’un mode constant i 
exclusiu, alhora que en la seva possibilitat projecta la culpa i, per consegüent, la posa per si 
mateixa [...], la llibertat, certament, tem la culpa, però això no vol dir que temi reconèixer-se 
culpable quan ho és, sinó que el que tem és fer-se culpable. D’aquí que la llibertat, un cop 
posada la culpa, retorni tot d’una com a penediment.220  

 
El passatge anterior dóna un contundent testimoni dels plors que provoca 

l’infantament de l’esperit. Tan bon punt neix l’esperit, la culpa ve a revelar-li 
l’amoïnadora notícia que és una «autodeterminació», que està constret a percebre la 

                                                 
217 Kierkegaard reflexiona sobre la genialitat en altres indrets de la seva obra, entre d’altres a ‘Les dues 
petites dissertacions ètico-religioses’ (Tvende ethisk-religieuse smaa-Afhandinger) de 1850 signades per 
Anticlimacus; a l’assaig inèdit dedicat al cas de les suposades revelacions d’Adler; i en diversos passatges 
dels diaris (Pap. VIII A 161; A 670). 
218 S.V. 6, p. 187. 
219 Així ho fa per exemple J. Wahl, Études Kierkegaardiannes, p. 233. 
220 S.V. 6, p. 194.  
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seva ipsitat —la seva condició de llibertat— a través dels dolors que provoca l’acte de 
singularitzar-se. Vet aquí per què tot d’una que la llibertat sent l’enutjosa companyia de 
la culpa es predisposa a oferir-li resistència a través del penediment. Tal és el sentit del 
sacrifici del judaisme, segons Haufniensis, abans que aparegués la consciència del pecat 
unida a la redempció per mor d’un únic i perfecte sacrifici. Els sacrificis necessitaven 
ser repetits en una contínua recerca d’expiació. Així ho confirma el nostre pensador: 

 
 «El lloc de l’oracle en el paganisme equival al del sacrifici dins el judaisme [...]. El 

jueu es refugia en el sacrifici, però no li serveix de res; [...] el sacrifici resta ambigu, la qual cosa 
es manifesta en la seva repetició [...]. Per això, tot allò que es va dir més amunt, que solament 
amb el pecat sorgeix la providència, és vàlid també aquí: solament amb el pecat és posada la 
reconciliació i el seu sacrifici no es repeteix.221  

 
Angoixa, culpa i llibertat, doncs, formen el conflictiu polinomi que embarca la 

subjectivitat en una inacabable dialèctica que va retroalimentant l’angoixa espiritual. 
Des de la fundació de l’edifici de la subjectivitat lliure, la culpa habita les cambres 
interiors i la seva recurrent sol·licitud manté l’individu retingut entre les parets del jo, 
impedint que es distanciï de si mateix. Això és, almenys, el que sembla desprendre’s de 
l’enigmàtica declaració de Haufniensis al final del capítol tercer:  

 
Així com el destí captura el geni immediat i aquest és precisament el seu instant 

culminant [...], així la culpa captura el geni religiós i aquest és el seu instant culminant, el 
moment en què ell és el més gran [...]222  

 
El captiveri de la culpa és, així i malgrat tot, un preciós captiveri perquè dota 

l’esperit d’una imprescindible residència existencial en la qual cal concertar un 
personalitzat encontre amb allò religiós. Haufniensis compara aquesta necessària 
propedèutica espiritual de la culpa amb un ineluctable protocol que ha de respectar 
tothom qui vulgui accedir a l’estadi religiós, una cerimònia que comença dirigint la 
mirada envers un mateix:  

 
Perquè quan [l’individu] es gira envers si mateix, eo ipso es gira envers Déu, i en 

definitiva és una regla cerimonial la que imposa a tot esperit finit que vulgui veure Déu que ha 
de començar sentint-se culpable.223  

 
 

 
 2.3.) Formes de l’angoixa espiritual: l’angoixa davant el mal i el bé 
 
 
Fins al capítol quart, Haufniensis descriu les formes d’angoixa en referència a la 

gènesi de l’esperit i als seus graus de maduresa. En el darrer capítol l’atenció es dirigeix 
a l’anàlisi de l’angoixa en l’esperit ja constituït com a tal. A partir de llavors, «l’objecte 
de l’angoixa és quelcom determinat, el seu no-res és quelcom real, puix que ha quedat 
establerta la diferència entre el bé i el mal».224 La primera observació del filòsof en una 
extensa nota al principi del capítol versa sobre el significat que s’ha d’atribuir al bé i al 

                                                 
221 S.V. 6, p. 190. 
222 S.V. 6, p. 195. 
223 S.V. 6, p. 193. 
224 S.V. 6, p. 196. 
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mal, i la premissa fonamental és la següent: el bé no admet en absolut que se’l defineixi. 
Per quin motiu? Perquè «el bé és la llibertat» (Det Gode er Friheden). Solament per i en 
la llibertat existeix la diferència entre el bé i el mal, i com ja sabem, la diferència no 
existeix mai in abstracto, sinó sempre concretament. Haufniensis continua dient que la 
llibertat és infinita, no té res previ a partir del qual poder brollar, el seu origen és 
inexplicable, com el del pecat. Així, posat l’esperit com a llibertat concreta, l’angoixa té 
una doble referència, el bé i el mal, les dues grans formes de l’angoixa pròpiament 
espiritual. 

 
 
2.3.1.) L’angoixa davant el mal 
 
Haufniensis enumera i descriu tres formes d’aquesta angoixa que es relaciona 

amb el pecat.  
Una primera forma seria l’angoixa davant la situació de pecat com a realitat que 

no té justificació. Quan el pecat sorgeix ha de ser negat, ja que és una realitat 
injustificada i en virtut d’aquesta contradicció entre la seva realitat i la seva absència de 
fonamentació apareix l’angoixa.  

Una segona forma d’angoixa davant el mal és aquella que té com a causa la 
possibilitat d’un nou pecat que es derivi de les conseqüències de la falta. Tot individu 
sap que hom no toca mai fons en l’experiència del mal, i que en aquest camp el 
relaxament és sinònim que el mal ha tret arrels en la personalitat, hi ha entrat «in 
succum et sanguinem».225 La diferència més significativa entre aquesta angoixa i 
l’anterior és que aquesta desapareix per moments mentre que la primera és més 
perceptible. 

La tercera forma d’angoixa és aquella que sorgeix davant la pretensió impossible 
d’abolir el pecat pel penediment. En aquest cas l’únic que l’individu conserva és, com el 
foll rei Lear, «el poder d’afligir-se».226 Aquí tenim la cota més alta d’angoixa, una rara 
avis exclusiva de les natures més profundes. El fet que sigui un fenomen infreqüent 
respon al fet que la majoria d’homes, per alliberar-se de les inquietuds espirituals, opten 
per desfer-se de l’esperit,227 cercant explicacions que neguin la realitat del seu neguit. 

 
 
2.3.2.) L’angoixa davant el bé: allò demoníac 
 
L’altra gran forma d’angoixa espiritual és l’angoixa davant el bé, entenent el bé 

com allò que vol alliberar l’home i que l’individu interpreta com un assetjament contra 
si mateix. Haufniensis ho explica evocant els textos neotestamentaris que parlen dels 
endimoniats com a éssers que solament es manifesten com a tals davant la presència de 
Crist. L’autor afirma que l’enorme varietat de perspectives a través de les quals és 
considerat aquest fenomen (estètica, metafísica, ètica, terapèutica) revela el gran abast 
d’aquesta angoixa, que en el fons s’explica per una desorganització en alguna de les 
esferes que constitueixen la tricotòmica realitat del jo com a síntesi de cos i ànima 

                                                 
225 S.V. 6, p. 198. 
226 S.V. 6, p. 200. 
227 Per a Kierkegaard la via més ràpida per desembarassar-se de l’esperit és refugiar-se en la «multitud» 
(Maengde) despersonalitzadora que incita l’oblit d’un mateix. Una idea que havia anticipat Pascal 
referint-se a la recerca de «divertissements» que consolin de la pròpia misèria (Pensée n. 171), i que 
Heidegger reelaborà a partir del n. 27 de Ser i temps en la idea de «la publicitat» que és el mode 
existencial caracteritzat per la «mitjania» i l’«anivellament».  
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sostinguda per l’esperit. Això implica que estam davant un fenomen pròpiament 
espiritual, no existeix allò demoníac (det Daemoniske) —Haufniensis usa aquesta 
expressió seguint la terminologia típica del romanticisme—228 si no és en referència a la 
llibertat que en actualitzar-se tem perdre’s del tot i es replega sobre si mateixa, aferrant-
se a la seva determinació: 

 
Allò demoníac és la no-llibertat que vol clausurar-se en si mateixa. Tanmateix això no 

és mai possible perquè aquesta no-llibertat està sempre en una certa relació amb el bé. Malgrat 
pugui semblar que ha desaparegut completament, aquesta relació existeix sempre i l’angoixa es 
mostra tot d’una en el moment del contacte.229  

 
Haufniensis ens fa la descripció d’una mena de guerra civil entre les dues 

faccions de la llibertat concreta. La llibertat perduda vol recuperar les possibilitats 
perdudes, però aquestes no seran mai les pures potencialitats de la innocència. La 
diferència és substancial perquè la possibilitat aquí no va dirigida envers la llibertat, 
com en l’estat innocent, sinó que la possibilitat es revela contràriament com un estat 
d’empresonament interior: 

 
La diferència no pot ser més absoluta, puix que la possibilitat de la llibertat es manifesta 

aquí en relació amb la no-llibertat, que s’oposa directament a la innocència que és una 
determinació en direcció a la llibertat.230  

 
En definitiva, allò demoníac és un estat hermètic del jo que prescindeix de tota 

alteritat amb el nefast resultat que això té per a l’individu. Tot aquest capítol de 
Begrebet Angest és una vertadera rèplica a les veus crítiques amb l’antropologia 
individualista de Kierkegaard.231 El caràcter essencial de la dimensió social en ordre a la 
realització de la personalitat queda perfectament il·luminat aquí en la invectiva contra 
els tres grups de trets que defineixen allò demoníac: el «capficament» (Indesluttede) i 
«manifestació involuntària» (ufrivilligt Aabenbare); «allò sobtat» (det Pludselige); i 
«allò fútil» (det indholdslöse) i «tediós» (det kedsommelige). Vegem-ho. 

En primer lloc la vida demoníaca és una vida hermètica, capficada, oposada a 
l’expansivitat característica de la llibertat, que és sempre comunicativa. Usant una 
formulació de P. Ricoeur, és com si el si mateix s’aferràs a la seva «identitat-idem» i 
renunciàs a la seva «identitat-ipse».232 El jo, fascinat per la identitat adquirida, es 
                                                 
228 Sobre la concepció romántica d’allò demoníac com a context cultural de les reflexions del nostre 
pensador, Cf. J. WAHL, O. C., p. 234. Durant la redacció de la seva tesi de doctorat sobre el concepte 
d’ironia, Kierkegaard havia estudiat sobretot els escrits romàntics dels germans Schelegel, en particular la 
novel·la Lucinde, que comentarà extensament en la segona part del seu treball acadèmic. Cf. S.V. I, p. 
297-309. Per a un estudi més complet del significat d’allò demoníac en Kierkegaard es poden consultar 
els estudis específics següents: M. NEGRE, «Lo demoniaco en El concepto de la angustia», a Thémata n. 
15 (1995), p. 109-123; E. PACI, «Su due significati del concetto de l’angoscia in Kierkegaard» a 
Symposion Kierkegaardianum. Orbis litterarum X fasc 1-2 (1955), p. 196-208; J. PEGUEROLES, «Lo 
demoniaco en el capítulo IV de El concepto de la angustia de Kierkegaard» a Espíritu LIV (2005), p. 75-
81. 
229 S.V. 6, p. 206. 
230 Ídem. 
231 Ha estat recentment E. Levinas qui ha manifestat algunes reticències respecte del subjectivisme 
antropològic i ètic de Kierkegaard. Cf. E. LEVINAS, Noms propres, Montpellier 1976. Segons aquest 
autor, la religiositat kierkegaardiana està condicionada per la subjectivitat moderna i comparteix la 
mateixa insensibiliat ètica. Cf. O.C., p. 82. (citam de la versió italiana: E. LEVINAS, Nomi propi, Brescia 
1984). 
232 Cf. P. RICOEUR, Sí mismo como otro, Madrid 1996. En els capítols cinquè i sisè d’aquesta obra, 
l’autor organitza l’estudi de la identitat personal distingint entre aquestes dues dimensions de la identitat 
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replega per a defensar-la. Amb la pretensió de conservar el seu ego resguardant-lo 
d’intromissions alienes acaba fent-se presoner de si mateix. L’existència demoníaca és 
una existència temorenca, que s’espanta per la proximitat de l’altre quan li reclama una 
obertura (Aabenbarelse) que interpreta com un perill a la seva identitat, per això diu 
Haufniensis:  

 
El capficament és mutisme. El llenguatge i la paraula són, en canvi, allò salvífic, allò 

que redimeix de la buida abstracció del capficament.233  
 
En segon lloc, l’existència demoníaca s’expressa en «allò sobtat». Aquí tenim 

una nova expressió del capficament posada en relació amb el temps. Si el capficament 
reflecteix el tancament a la comunicació, que és l’expressió de la continuïtat en 
l’individu, allò sobtat indica la ruptura de la continuïtat. L’individu és com una baldufa 
que gira incessantment sobre la pròpia punta. Aquesta imatge de Haufniensis descriu 
una continuïtat sense distensió o, com diria Ricoeur, una existència que no pot ser 
narrada. Allò sobtat és la «completa abstracció de la continuïtat» que el ballet Faust de 
Bournonville tan bé recrea en el salt sobtat en què apareix Mefistòfil sobre l’escenari. Si 
la continuïtat és la possibilitat de la manifestació, allò que és disponible al llenguatge, 
expressable, la sobtadesa és antilingüística, caòtica, «no coneix cap llei», sanciona 
Haufniensis. 

En tercer lloc, l’existir demoníac és allò fútil i tediós. Això sembla contradir-se a 
primera vista amb la sobtadesa apuntada abans, però no és així perquè la futilesa i el 
tedi són en realitat una paròdia de la continuïtat, «una continuïtat en el no-res».234 La 
vida demoníaca, al·lèrgica a la novetat, es redueix a ser una mimesi d’un jo que es va 
reproduint monòtonament.235  

Ha quedat confirmat que allò demoníac suposa un estat de no- llibertat. Ara bé, 
la pèrdua de la llibertat es pot localitzar als distints indrets de la constitució tripartida 
del jo, fet que condueix a parlar d’una pèrdua «somaticopsíquica» i d’una pèrdua 
«pneumàtica» de la llibertat. En relació amb la primera, Haufniensis és broix. 
Simplement declara que en aquest estat allò corporal deixa d’estar subordinat a la resta 
de l’individu i es confabula contra ell cercant esclavitzar-lo. La taxonomia en què es 
distribueixen els estats de carència de llibertat somaticopsíquica és molt rica: exagerada 
sensibilitat, neurastènia, histèria i hipocondria. El comú denominador de tots és la 
preponderància de l’element corporal que destorba l’harmonia del jo. En el seu punt 
àlgid hi hauria un complet domini de la irracionalitat, molt resistent, que és procliu a 
compenetrar-se amb els que comparteixen idèntica situació. 

                                                                                                                                               
que remeten en darrer terme al que ell anomena «identitat narrativa», com el tercer element que les uneix. 
La «identitat-idem» és l’element estàtic de la identitat. En canvi l’identitat-ipse és l’element dinàmic de la 
identitat, allò que permet el reconeixement de la identitat-idem perseverant enmig de les variacions 
temporals. Si la primera és una resposta a la pregunta sobre el «què sóc» de la identitat, la segona ho és 
respecte del «qui sóc». Cf. O.C. p. 106-172. 
233 S.V. 6, p. 207. 
234S.V. 6, p. 215. 
235 Creiem que M. Alegre interpreta encertadament aquest nihilisme de la vida demoníaca quan escriu: 
«És un no-res volgut per l’individu, en el qual no hi ha genialitat, no hi ha desig, no hi ha novetat. La falta 
de novetat ens remet a l’encadenament de la voluntat, a la servitud de l’individu respecte a un estat que no 
el deixa captar possibilitats distintes perquè l’individu ja està determinat i roman, en certa manera, 
subjecte a una elecció buida. L’elecció, en efecte, no s’ha dirigit a un ésser humà o a alguna cosa 
enriquidora, sinó que és una elecció d’allò negatiu, és més, de la pura negació, de la qual res no es pot 
extreure» (M. ALEGRE, «Lo demoniaco en El concepto de la angustia», a Thémata 15 (1995), p. 116. 
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La segona forma de no-llibertat és de caire pneumàtic. Per a explicar-la, 
Haufniensis esmenta un fragment de l’epístola de sant Jaume en què l’apòstol parla 
d’una «saviesa demoníaca».236 L’autor n’enuncia el contingut en aquests termes:  

 
[...] la veritat només existeix per a l’individu en tant que ell mateix la produeix actuant. 

Si la veritat existeix de qualsevol altra manera i l’individu impedeix que aquella existeixi per a 
ell del mode indicat, aleshores tenim un fenomen peculiar d’allò demoníac.237  

 
Tot sembla apuntar que la feblesa de la llibertat està en la incapacitat 

d’acceptació d’allò que hom reconeix com a vertader. L’individu tem deixar-se 
afaiçonar per la veritat i vol mantenir-la a una distància prudent; la relega al terreny 
objectiu, no la deixa transformar-se en subjectivitat. Aleshores la certesa i la interioritat 
queden excloses en favor de l’objectivitat i la claredat abstracta, ocasionant un rebrot de 
l’angoixa: 

 
 [...] la causa de la seva angoixa i de la seva inquietud rauen sens dubte en el fet que la 

certesa està disminuint constantment alhora que creix la veritat en volum, en massa [...]. 
Qualsevol individualitat que solament sàpiga oferir proves de la immortalitat de l’ànima, però 
sense estar-ne personalment persuadit, experimentarà sempre alguna angoixa [...]238  

 
Haufniensis explica la falta d’interioritat com una carència derivada de 

l’autoreflexió:  
 
Per tant, qualsevol forma de falta d’interioritat és activopassiva o passivoactiva, i 

en qualsevol cas sempre consisteix en l’autoreflexió.239  
 
Això significa que la interioritat desapareix quan l’autoconsciència és abstracta. 

No existeix l’autoconsciència pura, perquè l’autoconsciència és «activitat».240 La 
interioritat no és objectivable, sinó que hi és en la forma de ser-hi posada, i això fa que 
la definició que li és més escaient és la de «seriositat» (Alvor). Aquesta noció, com totes 
les nocions existencials, no admet una definició unívoca, la seriositat és distinta per a 
cadascú i voler precisar-ne l’abast ja és incórrer en una lleugeresa. La seriositat no 
existeix com un objectum; qui és seriós ho és exclusivament en relació amb si mateix, i 
és precisament una prova de seriositat tenir una relació lleugera amb totes les altres 
coses que no siguin un mateix, «malgrat que els bufons de la seriositat s’estremeixin de 
dalt a baix quan el vegin tractar humorísticament amb aquelles coses que els han fets 
tornar tremendament seriosos».241 Per expressar d’un mode distint allò que és la 
interioritat i la seriositat, Haufniensis suggereix comprendre la falta d’interioritat com 
allò que fa precipitar l’home en la finitud, perquè la interioritat és «la determinació 
d’allò etern en l’home» (det Eviges Bestemmelse i et Menneske).242 En aquesta idea es 
concentra una de les grans intuïcions que Haufniensis comparteix amb Climacus. Si 
aquest darrer constatava la paradoxalitat que allò temporal esdevenia etern, el primer 
confirma, en idèntica direcció, que la concreció de la pròpia interioritat és la base d’allò 

                                                 
236 Cf. Jm 3, 15.  
237 S.V. 6, p. 220. 
238 S.V. 6, p. 220-221. 
239 S.V. 6, p. 223. 
240 Sobre la influència del pensament antiidealista de J. F. Herbart en aquesta concepció, Cf. 
Kierkegaard’s Writings VIII, p. 252. Nota 49.  
241 S.V. 6, 230. 
242 S.V. 6, p. 231. 
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etern. Per aquesta raó no hi ha res més enganyós que una concepció especulativa de 
l’eternitat.243 La temporalitat no hi té cabuda i la relació entre allò temporal i allò etern 
adoptarà sempre una forma forçada, còmica. L’etern requereix totes les concrecions 
d’allò temporal que són conservades en allò que tenen d’essencial i esborrades en allò 
que tenen d’accessori, perquè: 

  
[...] cap home no és immortal d’un mode purament metafísic, ni tampoc és aquest el 

camí pel qual un home s’arriba a convèncer de la seva immortalitat. En canvi, si hi esdevé d’un 
altre mode completament distint, mai no s’imposarà allò còmic.244  

 
 
B. Anàlisi textual d’alguns fragments de Begrebet Angest en ordre a una 

consideració integral de la posició neuràlgica de la culpa en la gènesi i constitució del si 
mateix humà 

 
En la nostra exposició del pensament de Vigilius Haufniensis hem prescindit 

premeditadament del darrer capítol del seu escrit. Hem volgut rescatar en el nostre 
comentari textual alguns fragments escollits del final de Begrebet Angest que justifiquen 
el salt dialèctic de la primera a la segona fenomenologia i ens fan d’antesala del 
pensament d’Anticlimacus. Prèviament hem elegit un text del capítol segon que 
entenem que és paradigmàtic per a la comprensió del caràcter fundacional que té la 
culpa en ordre a la formació de la ipsitat humana. Seguim així el doble compàs dialèctic 
de Haufniensis. El primer compàs posarà en relleu l’enorme capacitat «autodidacta» de 
la culpa en ordre a la configuració del subjecte per i en si mateix. El segon compàs 
recollirà les notes d’aquesta melodia de l’autoafirmació subjectiva deixant que el so dels 
seus grinyols deixin constància de la irresolubilitat del si mateix dins del sol si mateix. 
Tot això, continuant amb el símil musical, amb el so del cor de l’angoixa de fons. 

 
 

 
1) Primer text: La culpa fundadora i sostenidora de la recerca de síntesi del jo 
  
 
En l’estudi sobre «L’angoixa subjectiva» del capítol segon llegim: 
 
L’angoixa es pot comparar amb el vertigen. Si hom dirigeix els ulls al fons d’una 

profunditat abismal, sent vertigen. Però la causa està tant en els seus ulls com en l’abisme..., que 
no hi hagués mirat! Així, l’angoixa és el vertigen de la llibertat que sorgeix quan l’esperit vol 
posar la síntesi (Synthesen) i la llibertat mira a baix (skue ned), en la pròpia possibilitat, i 
aleshores s’aferra a la finitud (Endeligheden) per a sostenir-se. En aquest vertigen la llibertat 
s’esvaneix (segner). La psicologia no pot anar més enfora ni ho vol fer tampoc. En aquest 
mateix moment tot ha canviat (er Alt forandret), i quan la llibertat s’incorpora veu que és 
culpable. Entre aquests dos moments s’ha de situar el salt (Springet) que cap ciència no ha 
explicat ni pot explicar. Aquell que esdevé culpable en l’angoixa ho fa en el mode més ambigu 
possible. L’angoixa és una impotència femenina en la qual s’esvaneix la llibertat. La caiguda 
del pecat, parlant en termes psicològics, sempre esdevé enmig d’una gran impotència.245  

 

                                                 
243 L’autor passa revista a les distintes configuracions especulatives de l’eternitat, inspirat en els models 
prevalents en el seu temps. 
244 S.V. 6, p. 233. 
245 S.V. 6, p. 152-153. 
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Si superam el desànim inicial que suscita l’obscuritat del text, immediatament 
ens adonam que estam davant un fragment exemplar, capaç d’ordenar en un discurs 
compacte les tres nocions principals coimplicades en la fenomenologia del si mateix: 
l’angoixa, la llibertat i la culpa. La seqüència lògica de la lírica conceptual de 
Haufniensis podria descompondre’s en dos actes: 

 
1. En l’origen del si mateix hi ha una diletant llibertat que, en decidir-se a donar 

les primeres passes, astorada per l’abisme de possibilitats que el contrast amb la seva 
concreció li evidencien, sent un fort vertigen, perd l’estabilitat i cau. 

 
2. Quan la llibertat s’incorpora, s’adona que ha quedat transformada en una 

llibertat culpable. 
 
Comencem per comentar els distints elements del primer acte per ordre 

d’aparició. El primer és l’angoixa, comparada amb l’experiència física del vertigen.246 
Hi ha altres indrets en l’obra de Kierkegaard en què hi ha una al·lusió al fenomen del 
vertigen. Aquí ens interessen, en concret, unes consideracions de l’inconclús Bog om 
Adler (‘Llibre sobre Adler’). Kierkegaard diu que el vertigen s’explica fisiològicament 
per la impossibilitat per part de l’ull de trobar un punt ferm sobre el qual poder recolzar-
se, fet que demostraria que «la indeterminació és el fonament del vertigen».247 El remei 
contra el vertigen, prossegueix l’autor, serà la «limitació», la qual cosa és extrapolable 
al camp espiritual:  

 
El guariment de tota forma de vertigen espiritual s’ha de cercar essencialment en l’ètica 

que per la dialèctica qualitativa educa i limita, fortifica l’individu i els seus deures.248 
 
Procedint a partir d’aquesta explicació del vertigen obtenim que si l’angoixa és 

el vertigen de la llibertat i el vertigen és un producte de la indeterminació, l’angoixa ha 
de ser, llavors, l’efecte d’una llibertat indeterminada. Estar angoixat vol dir, doncs, no 
disposar d’un punt ferm on fixar l’esperit249 per mor d’haver estat empès a una 
indeturable dinàmica de concreció. Això explicaria per què diu Haufniensis que la 
llibertat, per contrarestar els efectes del vertigen, es recolza en la finitud. Aclaparada per 
l’angoixa, la llibertat ignora les seves aspiracions infinites, renuncia a ser ella mateixa, i 
es llança en els confortables braços de la finitud. Però es tracta d’una aspiració 
impossible. La finitud, incommensurable amb ella, no aconsegueix sostenir-la i 
defalleix. Haufniensis descriu la caiguda amb el verb «at tegne», que també és traduïble 
per una pèrdua momentània de la consciència, un acubament, que ressalta la 
                                                 
246 Segurament Haufniensis usa la imatge del vertigen per a eludir la confusió de pensar que l’angoixa té 
una causa externa objectivable. El motiu està tant en la cosa mirada com en els ulls que la miren, té una 
inexplicable procedència interior; com la culpa, que mai no té un motiu extern, és perfectament 
individual, de tal manera que «aquell que cau en la temptació és personalment culpable de la mateixa 
temptació» (S.V. 6, p. 195).  
247 L’obra no està inclosa en les Samlede Vaerker, nosaltres citam la versió italiana de C. Fabro. S. 
KIERKEGAARD, De l’autorità e della rivelazione. Libro su Adler, Padova 1976, p. 297. 
248 O.C., p. 29. En el Postscriptum, hi ha una altra referència al vertigen del sistema abstracte de 
l’idealisme com un vertigen «panteístic» (pantheistik). Cf. S.V. 10, p. 19. 
249 El text diu literalment que el vertigen sorgeix per l’intent de «clavar els ulls» (stirret ned) en la 
profunditat abissal. No és una mirada qualsevol, recorda aquella altra famosa mirada de la dona de Lot, 
cercant retenir en la pupil·la les possibilitats abolides. L’esguard no troba un punt sòlid en l’abissal 
indeterminació de la pura potència i llenega sacsada per un fort vertigen. Els ulls de la llibertat s’han de 
tancar i se salven així de tenir el mateix destí de Lot. El vertigen de l’angoixa ha demostrat ser un agent 
salvífic.  
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discontinuïtat entre els dos moments de la consciència, o més correctament, el salt 
(Springet) qualitatiu de la inconsciència a la inconsciència espiritual; un salt en què no 
hi ha camí de retorn ni marxa enrere. Quan la llibertat es desperti de les seves 
quimèriques pretensions, haurà abandonat la indolència adàmica i acceptat la seva 
problemàtica essència. 

L’acte de compareixença de la culpa és rònegament ressenyat per Haufniensis; 
simplement diu que la llibertat, en incorporar-se, «veu que és culpable». Aquest «veure» 
(see) expressa un acte immediat, no una reflexió. No és que la llibertat abans no fos 
culpable i després reflexivament s’hi reconegui, és que no era encara conscient de ser 
llibertat. La culpa està unida a la llibertat des del mateix moment en què aquesta és 
conscienciada per l’home. Saber-se lliure i reconèixer-se culpable són un únic i idèntic 
acte de la consciència del si mateix. Per altra part, Haufniensis postil·la que aquesta 
culpabilitat és completament ambigua, no aporta cap contingut determinat del jo, al 
contrari, l’esperona amb la seva absoluta ambigüitat a abandonar tota autodeterminació 
última. O sia, que la culpabilitat és allò que ajorna indefinidament la síntesi de l’esperit. 
Posada la culpa, ja no hi ha descans per al jo, impulsat en una persistent conquesta de si 
mateix, configurat com una individualitat que no pot deixar de ser un ésser a ser.  

 
 

  
2) Segon text: De la culpabilitat finita a la infinita 
 
Aquests són alguns extractes que clouen l’obra de Haufniensis: 
 
L’angoixa, per mitjà de la fe, educa l’individu perquè descansi en la providència. El 

mateix esdevé amb la culpa que és l’altra cosa que l’angoixa ens descobreix. Aquell que coneix 
la seva culpa solament a través de la finitud està perdut en el món finit, dins el qual la qüestió si 
un home és culpable no es pot decidir més que d’un mode exterior, jurídic, summament 
imperfecte [...]. Perquè si un home és culpable ho és infinitament [...]. De la finitud es poden 
aprendre moltes coses, però no es pot aprendre què és l’angoixa més que d’un mode molt 
mediocre i perniciós [...]. El vertader autodidacta (sande Autodidakt) és, precisament en idèntic 
grau, teodidacta (Theodidakt), segons que ens diu un altre autor, o per no usar una expressió de 
tan marcat intel·lectualisme, és autourgos tis tes philosophias i en idèntic grau theourgos, per 
això, qui en relació amb la culpa és educat per l’angoixa, no trobarà descans més que en la 
reconciliació (Forsoningen).250 

 
 
Haufniensis estableix aquí una distinció cabdal per a la nostra investigació. Hi ha 

«una culpabilitat que coneixem solament a través de la finitud» i una «culpa infinita». 
La primera forma de ser culpable, que té l’angoixa per herald, realitza una indispensable 
funció demiúrgica del si mateix finit. «Tothom ha d’aprendre a angoixar-se»,251 
proclama lapidàriament unes pàgines abans Haufniensis. La culpabilitat finita és mare i 
mestra del jo, una activa pedagoga del subjecte en la responsabilitat de ser més ell 
mateix. Però la didàctica de la culpabilitat, com a pura «autodidàctica»,252 no soluciona 

                                                 
250 S.V. 6, p. 239-240. 
251 S.V. 6, p. 234. 
252 En l’obra de B hi ha la primera reflexió sobre la reciprocitat de les dimensions «auto» i «teo» 
didàctiques del si mateix: «Atès que [la personalitat] no s’ha creat a si mateixa, sinó que s’ha elegit a si 
mateixa, el deure és l’expressió de la seva absoluta dependència i de la seva absoluta llibertat en tant que 
idèntiques una a l’altra [...], en això seguirà sent autodidacta tant com a teodidacta i viceversa.» Cf. S.V. 
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el criptograma de l’heterogeneïtat humana. La pluriforme gamma de síntesi de la 
subjectivitat no reeixides i llibertats extraviades que elenca El concepte de l’angoixa 
n’és la més peremptòria constatació. Per l’autoafirmació culpable, el jo no fa més que 
consolidar la seva naturalesa estructuralment conflictiva i revifar les flames de la seva 
angoixa. La llibertat finita reclama una altra llibertat que l’alliberi de si mateixa, una 
llibertat fonamentadora en la qual es pugui dipositar el projecte del jo per tal que reposi 
reconciliat. Així ho consigna el pensador copenhaguès en una magistral pàgina del 
Diari: 

 
La cosa més alta que hom pugui fer per un ésser [...] és fer-lo lliure. Per poder-ho fer és 

necessària precisament l’omnipotència. Això sembla estrany, perquè l’omnipotència ens hauria 
de fer dependents. Però si hom vol concebre correctament l’omnipotència, veurà que aquesta 
comporta justament la determinació de poder recuperar-se a si mateixa en la manifestació 
omnipotent, de manera que per això la cosa creada pugui, per via de l’omnipotència, ser 
independent. D’aquí que un home mai no pugui fer completament lliure un altre home [...]. En 
tota potència finita (dots naturals, etc.), hi ha un amor propi. Solament l’omnipotència es pot 
recuperar a si mateixa mentre es dóna, i aquesta relació constitueix la independència d’aquell 
que la rep. L’omnipotència de Déu és per això idèntica a la seva bondat [...]. Per això si l’home 
gaudís de la mínima consistència autònoma davant Déu —com a pura matèria— Ell no podria 
fer-lo lliure.253 

 
Com veiem, en l’estadi final de l’itinerarium libertatis, el subjecte assoleix les 

més altes cotes de llibertat dipositant la pròpia llibertat en l’alteritat divina. L’home 
renuncia a ser culpable exclusivament davant si mateix per a començar a ser-ho davant 
el seu fonament. Per aquesta metànoia, el subjecte abandona la seva culpabilitat finita i 
s’endinsa en l’esfera de la culpabilitat infinita del pecat, allà on la culpa deixa de tenir 
proporcions relatives, perquè es mesura davant l’absolut mateix. Aquesta consciència de 
pecat és sempre consciència d’una identitat negada, una forma de ser —o millor, de no-
ser— que ha estat ja abolida per un Altre. La consciència del pecat és introduïda en 
concomitància amb la consciència del perdó que restitueix la ignorada grandesa de 
l’home. Esdevenir infinitament culpable significa, per tant, i anticipant el discurs 
d’Anticlimacus, l’acceptació del si mateix no solament com una relació que es relaciona 
amb si mateixa, sinó com una relació que, relacionant-se amb si mateixa, es relaciona 
amb el fonament de la seva relacionalitat. Un convenciment que no és el resultat d’una 
argumentació racional d’ordre teorètic, sinó la constatació empiricoexistencial de la 
necessitat de revertir la desesperada situació del si mateix exclusivament autofundat.254 
Aquest és l’argument principal de Sygdommen til Döden, com veurem a continuació. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
3, p. 250. Els termes probablement s’inspirin en 1 Tes 4, 9: «Peri de tes philadelphias ou chreian echte 
graphein ymin autoi gar ymeis theodidaktoi este eis to agapan allelous [...].»  
253 Pap. VII A 181. 
254 Anticlimacus dirà d’aquest subjecte que s’«autoreduplica» hermèticament, que en això consisteix la 
seva malaltia mortal. 
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2.6.2. La desesperació i el pecat: la segona fenomenologia del si mateix de 

Sygdommen til Döden (1849) 
 
 
 
A. El contingut de la primera obra d’Anticlimacus 
 
 
El primer capítol de la segona part de Sygdommen til Döden arranca amb un text 

emblemàtic que inspira tota la nostra investigació: 
 
La qüestió és aquesta. La gradació en la consciència del si mateix, que ens ha ocupat 

fins ara, es movia dins la categoria del si mateix humà o del si mateix la mesura del qual és 
l’home. Però aquest si mateix assoleix una nova qualitat i qualificació per ser precisament un si 
mateix davant Déu. Ara ha deixat de ser simplement un si mateix humà per a convertir-se en 
allò que voldria anomenar —amb l’esperança de no ser malentès— el si mateix teològic 
(theologiske Selv), el si mateix precisament davant Déu.255  

 
L’objectiu que ens ha guiat fins aquí ha estat precisament dilucidar la dinàmica 

d’aquesta transformació de la qual ens parla Anticlimacus,256 aprofundir en el «perquè» 
i el «com» d’aquest transitus del si mateix simplement humà al teològic, precisant els 
factors que intervenen en la gestació de les dues fenomenologies de la subjectivitat. La 
nostra recerca troba en aquest darrer escriptor pseudònim el desenllaç definitiu. 
Anticlimacus recapitula en la primera part de Sygdommen til Döden el pensament dels 
altres pseudònims, sobretot el psicològic de Haufniensis, per tal de mostrar de quina 
manera van cristal·litzant les formacions del jo constituït en si mateix. La pregunta 
rectora d’Anticlimacus ja no és esbrinar de quina manera es va posant la síntesi humana 
—aquesta era la interrogació de Begrebet Angest— sinó quins són els fonaments que la 
sustenten.  

La constatació princeps d’Anticlimacus és que la ipsitat humana precipita 
universalment en una estructura anímica que ell defineix com a «consciència 
desesperada». La desesperació és qualitativament distinta de l’angoixa. Per a poder 

                                                 
255S.V. 15, p. 133.  
256Anticlimacus signarà Sygdommen til Döden (1849) i Indövelse i Christendom (1850), les dues darreres 
obres pseudònimes, ambdues escrites durant el període en què Kierkegaard va viure a Kultorvet. 
Sygdommen til Döden va sortir el 30 de juliol de 1849 en un moment convuls de la història de Dinamarca, 
el de la transició de l’absolutisme monàrquic al liberalisme, segellat per la guerra contra les pretensions 
independentistes de Schleswig i Holstein que havia esclatat el 24 de març i que tindria una durada de tres 
anys. La peculiaritat de l’autògraf Anticlimacus queda ressenyada en el següent comentari dels papirer: 
«El pseudònim s’anomena Anticlimacus en oposició a Climacus, que deia que no era cristià. 
Anticlimacus és l’extrem oposat, el ser cristià en grau extraordinari [...]. De la mateixa manera es pot 
publicar Indövelse i Christendom (‘L’exercici del cristianisme’), però no hi ha pressa» (Pap. X 1 A 510). 
Anticlimacus és, per contraposició al dialèctic Climacus, el representant dels ideals cristians. Kierkegaard 
admet que no està a l’altura d’Anticlimacus però se situa més enllà de Climacus, per això hi figura com 
l’editor. Aquest mateix aspecte queda ja recollit en el mateix subtítol de Sygdommen til Döden: «Una 
exposició cristianopsicològica per edificació i desvetllament.» Cal no confondre la paràfrasi «per 
l’edificació i el desvetllament» amb el sentit que li atribuïm en el marc dels escrits edificants 
(opbyggelige) signats en primera persona. Unes línies més amunt del text citat dels papirer, Kierkegaard 
precisa que «per l’edificació» és «més» que la categoria poètica d’«edificant».  
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diferenciar-les, podríem dir que mentre l’angoixa és una categoria referida a la posició 
del jo, la desesperació és una categoria inherent a la constitució del jo. El si mateix, que 
es va formant en l’angoixa, va estructurant la relació amb si mateix en la 
desesperació.257 Així, la substància del jo té una natural entropia envers la desesperació. 
Aquesta, més que una afecció pròpia d’una dimensió de l’home —l’anímica—, és la 
forma habitual d’experimentar el totum del subjecte, la forma característica de sentir 
l’esperit. Si la dimensió somaticopsíquica s’angoixa, l’esperit, en canvi, es desespera. 
Com podem suposar, Anticlimacus prescindeix de les definicions abstractes i opta per 
fer un tractament fenomenològic de les distintes variants de la consciència desesperada. 
Totes amb un denominador comú: una endèmica proclivitat a no voler ser si mateixes. I 
això en una doble conformació, a causa d’un excés o per un defecte. En el primer cas hi 
ha un obstinat voler ser allò que hom és, impermeable a qualsevol qüestionament 
extern. En el segon, una tendència a declinar el costós deure de ser allò que hom és. 
Dues versions d’una idèntica patologia, segons Anticlimacus, la malaltia258 de 
l’isolament i la incomunicació persistents que sentencien el jo a l’exigua ponderació del 
«davant si mateix».  

Fins aquí l’ombrosa, en aparença, primera part de Sygdommen til Döden. En la 
segona part, Anticlimacus desvela la «determinació» que posarà fi a la convalescència 
en la desesperació del si mateix mesurat solament davant l’home: la determinació de ser 
«davant Déu» (for Gud). Un «davant» que ostenta en aquest escrit un inconfusible 
contingut existencial. Res a veure amb el fet de tenir al davant la idea objectivada i 
teorètica de Déu. Anticlimacus parla de la instauració d’una relació personal amb la 
perfecta subjectivitat de Déu que mena al reconeixement, usant el lèxic de Climacus, de 
la pròpia no-veritat, de la paupèrrima mesura que és l’home per si mateix, i el 
reconeixement coetani de la grandesa infinita de Déu. Això és, i no una altra cosa, la 
consciència del pecat, l’altre nom de la fe,259 la consciència d’existir davant l’excelsitud 
divina, una consciència que dota l’esperit humà d’un patró incomparablement més alt, 
una mesura que infinititza el si mateix.  

Després d’aquesta genèrica presentació del llibre d’Anticlimacus, sempre amb la 
mirada posada al prosceni de la nostra recerca, facem una lectura més minuciosa del 
procés de transmutació de la subjectivitat mesurada humanament en subjectivitat 
infinita.260 
                                                 
257 J. Wahl és un dels especialistes que més han contribuït a clarificar la diferència entre l’angoixa i la 
desesperació en els escrits kierkegaardians. Citam unes certeres paraules del francès en aquest sentit: 
«L’angoisse, qui est preparation au péché, n’est pas encore approfondie jusqu’au desespoir qui est péché 
[...]. L’angoisse est générale, le désespoir est individuel. Dans l’angoisse, l’homme choisit quelque chose 
qui autre que lui-même, quelque chose qui est un rien. Le désepoir est un acte masculin; l’angoisse a 
quelque chose de feminin [...] et le désespoir est un acte de décision par lequel il se place devant Dieu 
[...]» (J.WAHL, Études kierkegaardiennes, Paris 1967, p. 255 nota 1). 
258 La concepció de la desesperació com la «malaltia mortal» o més literalment «per la mort» —si 
respectam la preposició danesa til— s’ha d’entendre a partir del text joànic de la resurrecció de Llàtzer 
(Cf Jn 11,4). Al contrari de la malaltia física que, malgrat que porti a la mort, això no és des de l’òptica 
cristiana el final sinó l’inici d’una nova vida; la malaltia del jo desesperat consisteix en una mort 
interminable, el jo està condemnat a una eterna relació patològica —conflictiva— amb si mateix, un «no 
poder morir». Anticlimacus ho explica d’aquesta manera: «El turment de la desesperació consisteix 
exactament a no poder morir, per això s’assembla a l’estat del moribund quan està agonitzant sense poder 
morir... Aquesta penosa contradicció, la malaltia d’estar morint eternament el jo, de morir i tanmateix no 
morir, de morir la mort (at döe Döden)» (S.V. 15, p. 77-78).  
259 La consciència del pecat implica sempre el «davant Déu» de la fe, per tant, pecat i fe són termes 
correlatius en el pensament d’Anticlimacus. 
260 R. Roberts observa que les dues parts de Sygdommen til Döden poden ser compreses a partir de les 
nocions de religiositat A i B de Postscriptum. Així, l’assaig d’Anticlimacus seria un estudi de la 
transformació de la religiositat de la immanència en religiositat transcendent. «The Sicknees unto Death is 
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1) La desesperació del si mateix humà que es mesura exclusivament davant 

l’home 
 
La primera part de Sygdommen til Döden és un exhaustiu catàleg dels tipus de 

desesperació que pateix la consciència del si mateix quan té únicament un referent 
antròpic. Però per a una intel·ligibilitat plena d’aquest existir-en-la-desesperació que és, 
per a Anticlimacus, consubstancial a la vida humana és necessària una prèvia 
comprensió de què és allò que s’ha d’entendre quan diem que l’home és «esperit». El 
coneixement de l’entramat espiritual de l’home és imprescindible per poder conèixer 
l’etiologia de la consciència desesperada.  

A la pregunta sobre què és l’esperit, Anticlimacus respon que «l’esperit és el si 
mateix». Ara bé, què és el si mateix? La celebèrrima resposta d’Anticlimacus diu així:  

 
El si mateix és una relació que es relaciona amb si mateix, o dit altrament, és allò que en 

la relació fa que la relació es relacioni amb si mateixa. El si mateix no és la relació, sinó el 
relacionar-se de la relació amb si mateixa.261  

 
De la present definició del si mateix es desprèn una idea clau: el si mateix no és 

una relació simple, sinó reduplicada. En la seva immediatesa relacional l’home és una 
síntesi de finitud i infinitud, temporalitat i eternitat, llibertat i necessitat. Aquesta síntesi 
simple encara no és el si mateix, és esperit solament en potència, perquè hi hagi esperit 
aquest ha de ser actualitzat en la reduplicació de la relació. És a dir, que el si mateix és, 
com ja sabem, la consciència de la subjectivitat com un quefer. Així, el si mateix és la 
posició d’una relació, o com diu Anticlimacus, una relació «derivada» (deriveret) que fa 
inevitable la pregunta sobre qui l’ha posada. És una autoposició del propi si mateix o ha 
esta posada per un altre? L’argumentació teorètica no pot resoldre el dilema. 
Anticlimacus cerca la solució en la praxi existencial.262 Si el si mateix fos una 
autoposició no hi hauria més que una sola forma de desesperació, la de no voler 
desesperadament ser si mateix. Tanmateix també hi ha la desesperació de voler ser si 
mateix, la qual cosa condueix a la conclusió que el si mateix ha d’haver estat posat per 
algú distint. Intentem un major esclariment d’aquest corol·lari que potser no s’entengui 

                                                                                                                                               
divided into two parts that correspond to these two kinds of religiousness, and so is a natural point of 
departure for asking some questions about them. To understand the relationship between Part one and 
Part two is, in large mesure, to understand the relation between these two crucial aspects of Kierkegaard’s 
thought» (R. ROBERTS, «The Grammar of sin and the conceptual unity of The Sickness unto Death», a 
International Kierkegaard Commentary 19, Georgia 1987, p. 138).  
261 Selvet er et Forhold, der forholder sig til sig selv, eller er det i Forholdet, at forholdet forholder sig til 
sig selv. Selvet er ikke Forholdet, men at Forholdet forholder sig til sig selv (S.V. 15, p. 73). 
262 Kierkegaard, probablement, quan defineix el si mateix com una autorelació està pensant en la noció 
hegeliana del jo de L’enciclopèdia de les ciències filosòfiques, on en el paràgraf 20 Hegel afirma: «El jo, 
pres abstractament com a tal, és la pura referència a si mateix fent abstracció del representar, el sentir i de 
qualsevol estat [...]» (G. W. F. HEGEL, Enciclopedia de las ciencias filosóficas, p. 129). La intenció del 
danès seria separar-se d’aquesta idea abstracta de la joietat hegeliana, substituint la identitat idealista de la 
relació del jo amb si mateix per una autorelació conflictiva sota el signe concret de la desesperació. Sobre 
aquesta qüestió i l’ascendent del pensament de Herbart sobre Kierkegaard respecte de la idea de la 
contradictorietat del jo Cf. M. INNAMORATI, Il concetto d’io in Kierkegaard, p. 86-89. En el passatge 
següent de La introducció a la filosofia de Herbart és difícil no apreciar-ne influxos directes o indirectes: 
«Perquè aquest concepte [del jo] està ple de les més fortes contradiccions, no es pot mantenir en el 
pensament així com es troba; en cap cas està en grau de regir el sistema de la metafísica o àdhuc de tota la 
filosofia segons les pretensions de l’idealisme» (citació a M. INNAMORATI, O.C., p. 88). 
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immediatament. L’argumentació d’Anticlimacus a favor d’una heteroposició del si 
mateix parteix del fet que el jo és internament heterogeni, la qual cosa no es comprèn si 
s’hagués autocreat, perquè si fos així, s’identificaria plenament amb si mateix, mentre 
que el desesperat intent de ser si mateix verifica el contrari. L’home que, tractant de 
realitzar-se a si mateix, no pot, està demostrant el seu estat de dependència. El si mateix 
es pot relacionar amb si mateix en tant que es relaciona amb un altre; acotat entre els 
murs del sol si mateix està en la desesperació: el si mateix «no pot assolir per ell mateix 
l’equilibri i el repòs, ni romandre en aquest estat, si en la relació amb si mateix no es 
posa en relació amb qui ha posat la relació sencera (hele Forholdet).263 Tenim així 
determinat, des dels inicis de l’assaig, l’antídot contra la desesperació, això és, que el si 
mateix, en autorelacionar-se i voler ser si mateix, es fonamenti de manera transparent 
(gjennemsigtigt)264 en la potència que l’ha posat.  

El fet que el si mateix estigui desesperat és, així entès, una amfibologia, car pot 
ser tant un avantatge com una desgràcia. Si en un sentit la desesperació és avantatjosa 
perquè informa l’home que està elevat sobre la condició purament animal; en un altre, 
representa una caiguda desgraciada, un mal, respecte a la pura possibilitat d’estar 
desesperat. A causa d’aquest caràcter ambigu, la desesperació que és inconscient de ser-
ho pot denotar la forma més greu de la desesperació. D’aquí que vèncer la desesperació 
hagi de significar la destrucció de la seva possibilitat. Deixar d’estar desesperat és un fet 
que no es pot resoldre d’una vegada, s’ha d’anar produint a cada moment per 
l’«anul·lació de la possibilitat d’estar-hi».265  

 
 
 
 

                                                 
263 J. D. Glenn observa perspicaçment que la triple relacionalitat que conforma el si mateix, la immediata, 
la duplicada i la relació amb qui ha fundat la relació, es podria fer correspondre amb les tres formes 
d’existència, l’existir estètic, l’ètic i el religiós. D’aquí que també es pugui parlar d’una desesperació (en 
sentit impropi en el primer) vernacla de cada estadi existencial, i Anticlimacus, sense esmentar els estadis, 
faci novament ús d’un esquema triàdic en el seu estudi de la desesperació: 1) La desesperació segons els 
moments de la síntesi (desesperació estètica); 2) Segons la consciència (desesperació ètica) i la 
desesperació del si mateix dependent de Déu (religiosa). Glenn ho expressa així: «[...] Kierkegaard 
proceeds to dissect various forms of desespair (a) insofar as they involve misrelation among the 
components of the self as synthesis, and (b) insofar as they are characterized by varying defrees of self-
conciousness and self-assertion; finally, he analyzes (c) desespair as sin. These three sections of The 
Sickness unto Death correspond to the three dimensions of selfhood. [...]» (J. D. GLENN, «The definition 
of the self and the structure of Kierkegaard’s work», a AA.VV, International Kierkegaard comentary 19. 
The Sickness unto Death, Georgia 1987, p. 6.) 
264 S’ha de fer un advertiment sobre l’única traducció castellana que hi ha de La malaltia mortal. El 
traductor, al qual reconeixem els ingents esforços a proveir-nos d’un text assequible que continua inalterat 
des que fou publicat fa més de quatre dècades, en fa aquí i en altres indrets de l’obra una versió que 
enfosqueix greument el sentit original. La versió esmentada tradueix gjennemsigtig per «de manera 
lúcida», quan en realitat la traducció més escaient seria «de manera transparent», indicant que l’home 
comença a fer-se transparent a si mateix, a comprendre’s, en l’acte de relacionar-se amb el poder que el 
fonamenta. Una comprensió que, per altra part, no resol ex opere operato les seves opacitats, senzillament 
les carrega d’una significativitat última. 
265 S.V. 15, p. 75. E. Rocca, autor d’una recent versió italiana de Sygdommen til Döden, explica així el 
procedir de Kierkegaard: «La possibilità de disperare, suprema affermazione, va negata sempre di nuovo, 
ogni volta di nuovo. Non si può rendere impossible una volta per tutte questa possibilità perché 
significherebbe negare quella struttura trascendentale, negare l’uomo in quanto uomo. Dunque di fronte a 
una possibilità permanente, e che va salvaguardata nella sua permanenza, bisogna esercitare una ripetuta 
negazione, un’infinitamente ripetuta negazione» (E. ROCCA, Tra estetica e teologia. Studi 
kierkegaardiani, Pisa 2004, p. 59). 
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Anticlimacus sintetitza la natura de la desesperació en aquesta formula: 
 
 La desesperació és la dissonància (Misforholdet) en l’interior d’una relació de síntesi en 

què la relació es relaciona amb si mateixa.266  
 
Darrere d’aquesta envitricollada sentència queda insinuada la idea d’un desacord 

que és més que una simple disharmonia; hom desespera per haver perdut la referència 
de la relació fundant i haver-se desequilibrat l’autorelació constitutiva del si mateix. 
Cada una de les formes en què es plasma aquest desequilibri té la corresponent forma de 
desesperació: conèixer-les és essencial perquè l’existent pugui destriar el seu jo real de 
les pròpies invencions.  

Anticlimacus ens forneix d’un ampli catàleg de «figures de la desesperació», al 
qual anteposa una declaració preliminar sobre la universalitat d’aquesta malaltia. 
Aquesta patologia, a l’inrevés de les altres malalties, com menys símptomes dóna més 
es va confirmant, per això, diu Anticlimacus, és la malaltia de la qual es pot afirmar que 
la major desgràcia consisteix a no haver-la contreta mai. Si algú afirma ser un 
desesperat està mes a prop de la salut que els qui en reneguen. Anticlimacus declara 
incisivament:  

 
[...] en general la majoria dels homes viuen sense esdevenir degudament conscients 

d’estar determinats com a esperit i per això tota aquesta seguretat amb la qual parlen, la 
satisfacció amb la vida, etc., que és justament desesperació [...]. Aquells que, en canvi, diuen 
que estan desesperats, o bé són aquells que tenen una naturalesa més profunda per esdevenir 
conscients de ser esperit o aquells a qui greus esdeveniments o terribles decisions els han 
ajudats a esdevenir conscients de ser esperit [...].267 

 
Aquest pròleg sobre el caràcter universal de la consciència desesperada 

introdueix l’estudi de les diverses figures de la desesperació segons dues maneres de 
contemplar el desequilibri relacional. La primera, reflexionant sobre els moments 
constitutius de la síntesi. La segona, a partir de la determinació de la consciència.  

 
 
a) La desesperació en funció dels moments constitutius de la síntesi 
 
 
Sota aquest epígraf Anticlimacus ens presenta quatre modalitats de la 

desesperació, classificades segons els dos eixos de la síntesi, la finitud-infinitud i la 
possibilitat-necessitat. Serien aquestes: 1) desesperar de l’infinit per manca de finitud; 
2) desesperar del finit per manca d’infinitud; 3) desesperar de la possibilitat per manca 
de necessitat; 4) desesperar de la necessitat per manca de possibilitat.  

La primera modalitat consisteix en un excedent de fantasia que duu a una forma 
d’existència purament imaginària. Els sentiments del jo es van volatilitzant i queden 
reduïts a una mena de «sensibilitat abstracta». Tampoc el coneixement i la voluntat no 
se salven de l’evaporació i tot l’home es va desfent en una fabulosa indefinició.  

La segona modalitat és com la primera però en sentit contrari. El jo no s’evadeix 
en la infinitud, sinó que es finititza tant que es dissol en la multitud. L’existent prefereix 
                                                 
266 S.V. 15, p. 75. 
267 S.V. 15, p. 85. 
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oblidar-se de la pròpia individualitat i mimetitzar-se en la massa humana, amb una 
adaptació tan perfecta en ocasions a la temporalitat que fàcilment acumula béns 
materials i les lloances de la societat, àdhuc poden obtenir altes distincions i passar a la 
història, però aquestes individualitats «no són ells mateixos, no tenen, en sentit 
espiritual cap jo (intet Selv) per mor del qual ho poguessin arriscar tot».  

La tercera i quarta modalitat de la desesperació es comprenen a partir de la 
constitució dinàmica de la identitat del jo. En tant que si mateix el jo és «necessitat» 
(Nödvendighed); en tant que és una identitat en procés de realització és «possibilitat» 
(Mulighed). Segons cap a on s’inclini el desequilibri tindrem una o altra forma de 
desesperació. Quan pesa més la possibilitat, l’existent deixa d’estar acotat, perd les 
fronteres interiors, i s’escora cap a l’abstracció del «desig» (önskende) i l’abstracció 
«melancolicofantàstica» (tungsindig-phantastiske).268 Quan el pes de la balança 
s’inclina cap a la necessitat, desapareix l’impuls que genera la possibilitat, i és com si 
hom no tingués aire per respirar. Aquest defecte espiritual adquireix la forma del 
determinisme o fatalisme que asfixia l’home, perquè «la possibilitat és per al si mateix 
allò que l’oxigen és per als pulmons».269 També l’«esperit burgès»270 i la trivialitat  
manifesten un dèficit de possibilitat i una carència d’esperit, al qual Anticlimacus 
dirigeix una dura diatriba:  

 
En canvi a la banalitat burgesa li falta la possibilitat per a despertar-se de la falta 

d’esperit. Aquesta banalitat braveja de dominar les possibilitats, d’haver engabiat aquesta 
immensa elasticitat en la trampa o el manicomi de la probabilitat, creu tenir-la presonera; i es 
posa a passejar la possibilitat tancada en la gàbia de la probabilitat, mostrant-la, pensant que és 
el senyor i no s’adona que així s’ha empresonat a si mateix per ser esclau de la falta d’esperit. 
[...]271 

 
 
b) La desesperació considerada en funció de la determinació de la consciència 
 
Segons el grau de consciència, hi ha tres tipus de desesperació, un d’impropi o 

negatiu —ja que és inconscient— i dos de propis o conscients, això és, la desesperació 
de «no voler ser si mateix» o «desesperació de la feblesa» i la desesperació de «voler 
ser si mateix» o «desesperació-obstinació». 

La desesperació inconscient és, per a Anticlimacus, la més perillosa i la més 
comuna perquè, confonent l’individu el seu estat amb la no-desesperació, no fa res per 
superar-la. L’individu s’estima més habitar al soterrani que a les estances superiors de 
l’habitatge de l’esperit, i a més d’això, considera una molesta intromissió en la pròpia 
casa que algú li proposi aquest trasllat. 

La primera de les formes de consciència desesperada és la «desesperació de 
feblesa», en què l’individu no vol ser si mateix. En els nivells més baixos de la 
resistència a la ipsitat hi ha el desig de desfer-se del propi jo i ser algú distint. En aquest 
estat immediat, el jo està absolutament determinat des de l’exterioritat i quan les coses 
no són com voldria aspira a ser un altre.  

                                                 
268 L’explicitació del contingut de cadascuna de les quals queda reduït a unes breus notes molt vagues. 
269 S.V. 15, p. 97. 
270 La crítica a l’esperit burgès es repeteix a Postscriptum. Cf. S.V. 10, p. 217-218. Sobre la crítica de 
Kierkegaard a la cristiandat mundanitzada, en clau comparativa amb la crítica marxista, Cf. A. LÖWITH, 
De Hegel a Nietzsche. La quiebra revolucionaria del pensamiento en el siglo XIX: Marx y Kierkegaard, 
Buenos Aires 1968, especialment p. 207ss. 
271 S.V. 15, p. 98. 



 89 89 

A mesura que creix la reflexivitat, el jo guanya iniciativa, però continua 
orientant la seva activitat d’una forma completament extravertida. En un ulterior grau de 
la «desesperació de feblesa», l’individu ha identificat la procedència interna de la seva 
desesperació, però, covardament, no gosa prendre una resolució que el tregui del seu 
estat i es reclou en si mateix duent una existència autocentrada, designada per 
Anticlimacus com «hermetisme» (Indesluttethed).272 Llavors hi ha dues direccions 
possibles: que la desesperació evolucioni conservant l’hermetisme o que, en una 
explosió d’extraversió, l’individu emprengui una frenètica cursa que deixi un rastre en 
la història o incentivi la vida dels sentits. Si la desesperació segueix el primer dels 
itineraris, progressa en la forma de la desesperació-obstinacio, l’últim trajecte de la 
consciència desesperada.  

En la desesperació obstinada hi ha una insistència pertinaç a voler ser si mateix 
des de les arrels del jo. El si mateix obstinat, en la versió activa, no reconeix cap 
instància superior, es creu infinit, creador autònom i absolut d’allò que és. Però com que 
aquest jo absolutitzat no té un punt de suport esdevé un «monarca sense regne» que fa 
infinits experiments sobre el seu «jo hipotètic» que en qualsevol moment es pot esbucar, 
atesa la fragilitat dels seus fonaments. En la versió passiva, la desesperació-obstinació 
es reafirma en alguna imperfecció i menysprea la idea d’un auxili diví, és més, cerca 
motius per sentir-se una víctima de la vida i poder justificar la seva desgràcia en contra 
d’un poder fonamentador, com una errada testimonia la mediocritat d’un escriptor. 

  
 
2) Ser si mateix davant l’Altre: el salt al «si mateix teològic» pel reconeixement 

de la desesperació com el pecat 
 
 
La segona part de Sygdommen til Döden parteix de la vinculació entre la 

desesperació i el pecat. La secció procedeix a partir de la definició següent:  
 
El pecat és: davant Déu o bé amb la idea de Déu, no voler ser desesperadament si 

mateix o desesperadament voler ser si mateix.273  
  
L’afirmació d’Anticlimacus instaura una equivalència entre la desesperació i el 

pecat per mitjà de la consciència teològica, o considerat inversament, la nova 
consciència del si mateix és el resultat d’una relectura teològica de la desesperació com 
a pecat. Si la desesperació procedia de l’actitud solipsista del si mateix, l’acte 
d’excentrificar-se davant el fonament obre una ruta de sortida. Mentre la culpabilitat no 
té altra determinació que la mètrica de l’home, l’esperit gravita entorn de si mateix en 
una interminable i desesperada rotació. El pecat és el gir copernicà de l’esperit que posa 
el centre de gravetat fora de l’home, augmentant infinitament l’espín del seu existir. 
Com més alta sigui la referència de l’home més alt serà el seu jo i viceversa, per tant, 
solament una instància infinitat traurà l’home dels paràmetres relatius, fent del jo 
individual i concret un jo infinit. Aleshores, si el pecat és el desesperat viure comprimit 

                                                 
272 L’hermetisme característic d’aquesta modalitat de desesperació no és del tipus demoníac que apareix a 
Begrebet Angest. Aquest es correspondria més a la desesperació d’obstinació descrita posteriorment. 
Anticlimacus veu en l’impuls a la solitud de l’hermetisme un tret de profunditat espiritual que desentona 
amb l’espant general davant la solitud. La necessitat de sortir del gregarisme comparatiu que atenua la 
culpa, finititzant l’individu, és un pensament preeminent en Kierkegaard que també trobam en el nostre 
discurs de partida.  
273 S.V. 15, p. 131. 
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dins un mateix, el jo troba un nou alè quan, essent si mateix i volent-ho ser, «es 
fonamenta transparent davant Déu» (gjennemsigtig grunder i Gud), i aquest acte és la 
fe.  

Tinguem present que Anticlimacus rebutja la idea socràtica que el pecat 
procedeix de la ignorància del bé. El pecat dimana de la voluntat, de l’obstinació, no és 
un no-saber (una negació) sinó una «posició» (en Position);274 així que la seva 
problemàtica no rau en la incomprensió d’allò que és just, sinó que hom no ho vulgui 
comprendre ni ho vulgui complir. I aquesta desviació de la voluntat, diu Anticlimacus, 
«transcendeix la consciència de l’individu».275 La pregonesa del pecat necessita, així, 
una revelació que posi al descobert precisament allò que el mateix pecat es nega 
voluntàriament a comprendre.276 Atès que l’home està en el pecat, ha de ser un altre qui 
il·lumini el seu estat, de tal manera que el coneixement del pecat és la revelació que es 
presenta indivisament amb el coneixement del perdó. Solament qui ha comprès en tota 
la seva radicalitat allò que el separa de Déu, la calitja que més el distingeix d’ell, està en 
disposició de captar la brillantor incommensurable de la reconciliació que li ha estat 
comunicada. En el pecat hi ha el nexe existencial que vehicula la comunicació entre 
Déu i l’home, preservant-ne alhora la diferència qualitativa. Al punt maximum de la 
singularització —el jo perfectament individualitzat per la consciència del pecat— li 
correspon el súmmum de la consciència d’estar «davant Déu». En paraules del mateix 
Anticlimacus: 

 
 La doctrina del pecat, segons la qual tu i jo som pecadors,277 doctrina que disgrega 

absolutament la multitud (Maengden), estableix una diferència qualitativa entre Déu i l’home 
com mai no s’ha fet —tot i que això només ho pot fer Déu, essent la definició del pecat «davant 
Déu», etc. En res no és l’home tan distint de Déu com en el fet que és ell, i també cada home, 
pecador, i que ho és «davant Déu», de manera que els contrasts es connecten en un doble sentit, 
es mantenen units (continentur), no es poden separar l’un de l’altre, però de manera que 
mantenint-se units l’un a l’altre la diferència ressalta tant com quan es posen junts dos colors, 
opposita juxta se posita magis illucescunt.278 

                                                 
274Anticlimacus polemitza directament contra el hegelianisme teològic de l’anomenada «dogmàtica 
especulativa», que utilitzava les categories hegelianes de moda per explicar la naturalesa del pecat, segons 
ell, amb el nefast resultat de convertir allò que era declarat una posició novament en una negació, perquè 
el pecat és irreductible al concepte i no es pot comprendre sense suprimir-lo. Ricoeur ha comprès la 
importància d’aquesta idea quan en un comentari de Sygdommen til Döden afirma: «Le péché n’est pas 
une negation, mais une position. Cette thèse est dirigée contre toute philosophie speculative. Comprendre 
le mal philosophiquement, c’est le réduire à une pure negation; faiblesse en tant que manque de force, 
sensualité en tant que manque de spiritualité, ignorance en tant que manque de connaissance, finitude en 
tant que manque de totalité. Hegel a identifié la compréhension à la negation ou mieux à la negation de la 
négation; c’est ici que Kierkegaard oppose sa plus vigoureuse protestation à la philosophie, c’est a dire, à 
la philosophie hégélienne [...]» (P. RICOEUR, «Kierkergaard et le mal», a Les Cahiers de Philosophie n. 
8-9 [1989], p. 283). 
275 S.V. 15, p. 148. 
276 Anticlimacus també observa que així com hi ha una gradació en la consciència de la desesperació 
preteològica també n’hi ha una de pròpia de la consciència teològica del pecat, divisible en tres graus que 
són estudiats en el darrer capítol de Sygdommen til Döden: 1) El pecat de desesperar pel (over) seu pecat; 
2) El pecat de desesperar del (om) perdó dels pecats; 3) El pecat d’abandonar (opgive) el cristianisme 
«modo ponendo», considerant-lo fals. En el primer grau hom desespera de poder sortir de l’estat de pecat. 
En el segon s’escandalitza de la paradoxa del Déu-en-el-temps i tracta d’explicar-la racionalment. En el 
tercer hi ha una revolta directa contra el cristianisme, allò que en l’Evangeli es coneix com «pecat contra 
l’Esperit Sant», el cristianisme no solament és rebutjat sinó que és considerat un engany. 
277 Aquesta personalització no pretén emfatitzar la idea de pecat, sinó explicitar-la. Per a Kierkegaard, 
com hem vist en el discurs Amb motiu d’una confessió, no existeix el pecat «en general», perquè el pecat 
és una categoria de la individualitat, la categoria més singularitzadora de totes.  
278 S.V. 15, p. 171. 
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B. Déu i l’home s’esclareixen mútuament en el medium de l’existència: dos 
textos d’Anticlimacus 

 
 
 
1) Primer text: El coneixement de Déu en el modum existencial del pecat 
 
En l’apartat B de la segona secció de la part II de Sygdommen til Döden, 

Anticlimacus escriu: 
 
El pecat és l’únic predicat que es dóna a l’home i que de cap manera, ni via negationis 

ni via eminentiae,279 es pot donar a Déu. Voler dir de Déu (en el mateix sentit que hom diu d’ell 
que no és finit, això és, via negationis, que és infinit) que ell no és pecador seria una blasfèmia. 
Com a pecador, l’home està separat de Déu pel més profund abisme de la qualitat (ved 
Qvalitentens meest svaelgende Dyd). I, naturalment, Déu està separat de l’home per la mateixa 
profunditat abismal de la qualitat quan perdona els pecats. Perquè si, d’alguna manera fos 
possible, amb una espècie d’acomodament invers, transferir allò diví a l’esfera humana, en una 
cosa l’home no arribaria mai a assemblar-se a Déu: en la remissió dels pecats.280  

 
Difícilment trobarem entre els escrits del filòsof danès un text que faci més 

ostensible la raó per la qual el pecat és la realitat humana més apta per al coneixement 
del misteri de Déu.281 Tots els altres atributs amb els quals es vulgui instaurar una 
intermediació entre la realitat humana i la divina corren el risc de difuminar la 
diferència ontològica per una abús de l’analogia entis. No és necessari dir que les tesis 
de Kierkegaard s’han de circumscriure en l’interior de la tradició teològica 
luterana282que li serveix d’implícita referència i que nega el valor teològic de 
l’aproximació analògica pel risc antropomòrfic que comporta un discurs sobre Déu que 
parteixi de l’analogia creacional. No és aquest el lloc per a analitzar les eventuals 
extralimitacions de la crítica luterana a l’analogia entis de la qual se serveix 
Anticlimacus; el que és rellevant per al nostre estudi és la importància capital que ha 
tingut el posicionament del nostre pensador en ordre a imaginar un medium des del qual 
poder pensar l’encontre entre Déu i l’home en categories capaces de defugir el 
pensament de la identitat: el marc de l’existència real. La nova lògica existencial 

                                                 
279 La via negationis procedeix prescindint de les imperfeccions de les creatures per a parlar de Déu, la 
via eminentiae eleva a la màxima potència els seus atributs positius. Aquest procediment apareix en els 
escrits del Pseudodionís, autor cristià del segle VI, i es farà habitual en l’escolàstica medieval.  
280 S.V. 15, p. 171. 
281 En els diaris hi ha alguns passatges que reforcen la idea que és impossible connectar amb el misteri de 
Déu si hom no en sent la necessitat per la desesperació. Hem extret aquest fragment de 1848: «Perquè la 
doctrina de la redempció es relaciona a fons amb la desesperació [...], solament qui ha sentit la 
desesperació entén a fons la redempció, perquè en sent la necessitat» (Pap. IX A 341). Cf també Pap. 
VIII A 645; VII A 130. 
282 Preferim parlar de «tradició teològica luterana» perquè la influència directa dels escrits de Luter sobre 
Kierkegaard fou molt escassa durant gran part de la seva vida. El mateix Kierkegaard declara no haver 
llegit de primera mà el teòleg alemany durant els estudis de teologia. Cf. Pap. VIII A 465. L’interès per 
Luter comença el 1846, elogiant els seus escrits edificants, i manifestant reserves sobre alguns punts del 
seu pensament. Per exemple, considera que Luter dedica massa atenció a les cartes paulines en detriment 
dels Evangelis. Cf. Pap. X 2 A 244; XI 1 A 572. Per una relació exhaustiva de totes les referències 
kierkegaardianes a Luter Cf. J. LEURA, «Kierkegaard et Luther, a Obliques. Kierkegaard n. 53 (1981), p. 
149-161. 
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kierkegaardiana no opera amb la idea metafísica de Déu, sinó amb aquella realitat que 
surt a l’encontre de l’home en l’acte de voler resoldre l’estructural autocontradicció del 
mateix existir real. El coneixement de Déu no procedeix per un moviment abstracte i 
indiferent de la reflexió sinó per un acte que potència les inèdites possibilitats de l’home 
en el moment en què Déu nega la seva no-veritat singular, el seu pecat. Déu no es dóna 
a conèixer com un contingut veritatiu, sinó com una llibertat que emancipa l’home d’un 
«autocentrisme» desesperat, conferint-li una identitat infinita. El misteri d’un home que 
es pensa finitament culpable solament aconsegueix esclarir-lo el misteri d’un Déu que, 
infinititzant la seva culpa, reconfigura teològicament el seu humà si mateix. D’aquí que 
Anticlimacus estableixi un doble vector que indica la diferència qualitativa (kvalitativ 
Forskel) entre l’home i Déu. L’home està separat de Déu, però pel mateix abisme que 
els separa, Déu també està separat de l’home, puntualitza l’autor, en el nostre text. El 
salt de la fe no suprimeix mai la distància entre ells, Déu serà per sempre el Déu que 
reconcilia i l’home el reconciliat. La diferència que els separa, com diu el segon discurs 
de Tvende ethisk-religeuse Smaa-Afhandlinger (‘Dos petits tractats eticoreligiosos’) mai 
no s’esborra, ni en l’eternitat.283 

  
 
 
2) L’autoconeixement-realització de l’home en el seu existir «davant Déu» 
 
 
Hem extret aquestes línies del capítol primer de la II part de Sygdommen til 

Döden: 
 
I quina realitat infinita no adquireix el si mateix quan es fa conscient d’estar davant 

Déu, esdevenint un si mateix humà la mesura del qual és Déu! [...] Quin accent infinit recau 
sobre el si mateix en el moment en què obté com a mesura Déu! La mesura del si mateix és 
sempre: allò davant el qual el si mateix és allò que és com a tal si mateix, i això, per altra part, 
és la definició de la mesura. De la mateixa forma que no es poden sumar més que grandeses 
homogènies, així també cada cosa és qualitativament idèntica a allò amb què es mesura. Ara bé, 
allò que és, qualitativament, la mesura d’alguna cosa, és, èticament, la seva meta; i viceversa, la 
mesura i la meta d’una cosa són allò que qualitativament una cosa és [...]. La desesperació es 
potencia en proporció de la consciència del propi si mateix, però el si mateix es potencia en 
proporció de la mesura adequada al si mateix, i una potència infinita si la mesura és Déu. Com 
més alta és la idea de Déu, més alt és el si mateix; com més alt és el si mateix més alta és la idea 
de Déu. Solament quan el si mateix, aquest singular si mateix determinat, s’adona d’existir 
davant Déu, solament aleshores el si mateix és infinit i aquest si mateix peca davant Déu.284  

 
En quin sentit la determinació d’estar «davant Déu» crea una nova identitat —

infinita— en l’home? Com aquesta determinació regula l’autorealització de 

                                                 
283 El segon dels Dos petits discursos eticoreligiosos, publicat el 19 de maig de 1849, aproximadament 
dos mesos abans de Sygdommen til Döden, es titula «Sobre la diferència entre un geni i un apòstol» (Om 
forkjellen mellem et Genie og en Apostel) i està firmat per H. H. Les paraules precises són: «Però entre 
Déu i l’home hi ha una essencial diferència qualitativa eterna» (Men mellem Gud og Menneske er der en 
evig vaesentlig qvalitativ Forkjel) (S.V. 15, p. 57). 
284 S.V. 15, p.133-135. 



 93 93 

l’individu,285 salvant-lo de l’Escil·la abstracte de l’impersonalisme i la Caribdis del 
subjectivisme?  

Per començar hem d’entendre que for Gud és una determinació adaptada al 
pensament de la subjectivitat. Posicionar-se davant Déu ha de ser un acte de la 
subjectivitat que decideix lliurement no ocultar-se i comparèixer transparentment davant 
Ell. Sense una consciència subjectiva, sense un jo per «traslladar» a la presència de Déu, 
l’acte no existiria. És impossible un «objectiu» estar davant Déu i és contradictori un 
estar-hi despersonalitzat. For gud és gramaticalment una determinació atributiva que 
reclama un subjecte de l’oració, per això, G. Pattison considera que es tracta d’ una 
noció «reguladora» que opera en contra d’un abús metafísic o especulatiu dels 
conceptes, evitant «la transformació de la qüestió de Déu en una qüestió referida a una 
veritat objectiva».286 Estar davant Déu no és estar davant una objectivitat que absorbeix 
la personalitat del si mateix —la consciència d’un «davant» és la consciència que hi ha 
sempre un «inter» entre Déu i el si mateix— sinó que és una nova forma d’estar davant 
si mateix en actitud de voler-ho ser més perfectament. Això es fa més entenedor si 
donam a la preposició davant un sentit especular. Qui es posa davant Déu és com si es 
posàs davant un mirall infinit que retorna una imatge infinita de l’ésser finit que s’hi 
contempla. El si mateix que es mira en Déu és ell i no un altre —quedant així 
descartada qualsevol forma d’impersonalisme—, però, en l’acció de contemplar la seva 
imatge en Déu, el si mateix que es mira obté una visió més perfecta de si mateix, 
s’infinitza, diu Anticlimacus, quedant també contrarestada qualsevol forma de 
subjectivisme. 

Ens resta encara per determinar el sentit exacte que té en el pensament 
d’Anticlimacus la infinitització del si mateix. Per fer-ho acudirem a una qüestió que ha 
aparegut només tangencialment en la nostra reflexió: la idea de la continuïtat o la 
totalitat (Totalitet) del jo. Com sabem, el si mateix desesperat té una característica 
essencial: l’alienació. Cansat de cercar una identitat en la qual reposar, o bé opta per 
renunciar a la recerca i deixar-se endur pels contingents vents de la immediatesa —i es 
finititza—,287 o bé es crea una identitat imaginària que es defensa acèrrimament de les 
intromissions forànies i esdevé una infinitud delirant. En el primer cas el si mateix ha 
renunciat a la infinitud, en el segon a la finitud, però sempre és el resultat d’una 
discontinuïtat que es manifesta en un moviment frenètic o en una paràlisi completa. 
Aleshores, ha ser una instància immutable, segons Anticlimacus, la que proporcioni 
constància —ergo identitat o consciència de totalitat—288 al si mateix enmig de la 
mudabilitat temporal. Aquest és l’argument del darrer Tale de Kierkegaard, de firma 
homònima, titulat Guds Uforanderlighed (‘La immutabilitat de Déu’).289 El discurs 
parteix de la noció de la immutabilitat de Déu, que no té res a veure amb la immobilitat 
                                                 
285 Un text del diari confirma, amb un símil de la literatura castellana, la necessitat d’un altre que 
constrenyi l’existència perquè no esdevingui poc seriosa «com els cops que Sanxo Panza es dóna ell 
mateix a l’esquena» (Pap. X 2 A 396).  
286 Citació d’una conferència inèdita pronunciada al S. Kierkegaard forskingcenteret de Copenhaguen 
titulada «Before God as Regulative Concept» l’agost de 1996. Recollida a D. GONZALEZ, Essai sur 
l’ontologie Kierkegaardienne. Idéalité et determination, Paris 1998, p. 83. 
287 La finitització és sempre el resultat d’un dèficit d’interioritat com assenyala Haufniensis. Cf. S.V. 6, p. 
231. 
288 La idea del jo com una «totalitat» (Totalitet) que guanyar o perdre apareix al començament de la 
secció B de la II part de Sygdommen til Döden. Cf. S.V 16, p. 158-159. Anticlimacus reconeix que també 
hi pot haver una continuïtat en el mal, però molt exposada al fet que un minúscul canvi faci que l’individu 
«potser no torni a ser mai més ell mateix» (han blev maaske aldrig mere sig selv) (ibid., p. 159). 
289 Kierkegaard llegí molts pocs dels seus discursos en públic, Guds Uforanderlighed és una d’aquestes 
excepcions. Fou pronunciat el 18 de maig de 1851 a la Kastelkirken de Copenhaguen i publicat l’1 
d’agost de 1855.  
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o impassibilitat en el sentit aristotèlic, just al contrari, a «Déu tot el commou» (Dig 
bevaeger Alt), àdhuc les coses més insignificants per a l’home, «però res no el canvia» 
(men Intet forandrer Dig). La immutabilitat de Déu és un indicatiu de la seva invariable 
claredat, en la qual no hi ha ni una ombra d’obscuritat. L’home és mudable i canviant ja 
que en ell hi habita la llum i la foscor que el fan ser inconstant i oblidadís.  

En canvi, per a Déu no hi ha res superflu, la memòria de Déu conserva intactes, 
incòlumes, totes les coses, i para atenció als detalls mínims que humanament passen 
inadvertits. En aquest pensament de la immutabilitat de Déu, confrontat amb la 
lleugeresa i inconstància dels homes, hi ha una exigència infinita que no pot deixar de 
produir vertigen, però alhora és font de serenor i alegria, perquè quan arriba el 
cansament en l’agitació de la vida, quan desitges trobar un lloc on recolzar el pensament 
cansat i reposar, en aquesta immutabilitat hi ha la calma que sosté el si mateix i l’educa 
en allò que és definitiu: 

 
Tu que m’escoltes! Aquesta hora ha passat aviat i també el discurs. Si tu no desitges el 

contrari, aviat aquesta hora estarà oblidada i així també el discurs. I si no desitges el contrari, 
aviat la idea de la immutabilitat de Déu estarà també oblidada en la mutabilitat. Tanmateix, no 
en serà ell el culpable, l’Immutable. Però si no et fas tu culpable d’oblidar-ho, llavors en aquesta 
idea estaràs sostingut tota la vida, per una eternitat.290  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
290 S.V. 19, p. 265. 
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CULPABLE?-NO CULPABLE? (SKYLDIG-IKKE SKYLDIG): LA HISTÒRIA 
INTERMINABLE DE QUIDAM, BREU EPÍLEG NO CONCLUSIU INSPIRAT EN F. 
TACITURNUS 

 
 
La tercera part de Stadier paa livets Vei és un relat filosòfic firmat per F. 

Taciturnus, que porta per títol «Culpable? No Culpable?»,291 en el qual es conta la 
història d’un jove enamorat que ha trencat el compromís amb la seva promesa i està 
agitat pels dubtes religiosos. Allò que ens interessa destacar és el final, o més ben dit, 
l’absència de conclusió, l’abrupta interrupció de la història de Quidam,292 el 
protagonista, que pressuposam en un interminable estat dubitatiu. Però la inquietud es 
reforça si hom cerca el començament de la història i comprova desconcertat que tampoc 
no n’hi ha. Quidam comença a existir amb el lector i la seva existència perdura després 
de la darrera pàgina escrita perquè el lector també ho fa.  

Estam davant un dels paradigmes de la literatura existencial.293 Climacus, en un 
excursus de Postscriptum fa un comentari de la narració de Taciturnus, que incorporam 
al final de la nostra investigació. Climacus anota que no és la primera vegada que un 
escrit no té conclusió, però en aquest cas és divers, perquè «el fet que el llibre no tingui 
un final, cap conclusió, és concebut com una determinació categorial de l’existència 
religiosa [...]. Però l’absència de resultat és precisament una determinació de la 
interioritat perquè el resultat és alguna cosa exterior [...]»294  

La doble interrogació del títol ha estat acuradament triada per accentuar el 
procés obert del qual parlava Climacus. No hi ha un sistema de l’existència, 
objectivament només tenim incerteses i la interioritat no assoleix resultats definitius, 
però hi ha un pensament que indefectiblement dinamitza la consciència del si mateix, la 
idea que «en relació amb Déu sempre estam en l’error»,295 idea que ha presidit i dirigit 
la present investigació, aquella que pot elevar infinitament el si mateix de l’home 

 

 
 
 

                                                 
291 Algunes versions castellanes han convertit el títol en una adversativa, suprimint el primer interrogant i 
substituint la formula «no culpable» per «innocent», amb la qual cosa es perd el vertader significat del 
text de Taciturnus. 
292 Del llatí “un qualsevol”. 
293 Per a un comentari de les novel·les filosòfiques de Kierkegaard i en concret la nostra, Cf. B. JANSEN, 
«I grandi romanzi filosofici di Kierkegaard», a N. ABBAGNANO (ed.), Studi kierkegaardiani, Brescia 
1957, p. 69-92. 
294 S.V. 9, p. 242. 
295 Com dèiem en una nota anterior aquest es el leitmotiv de l’Ultimatum conclusiu d’Enten-eller: «Allò 
que hi ha d’edificant en el pensament que respecte a Déu sempre estam en l’error» (Det opbygellige der 
ligger i tanke at mod Gud have vi altid Uret) (S.V. 3, p. 311). Heus-ne aquí uns extractes il·lustratius: 
«Cap dubte sever, cap neguit profund no troba repòs en les paraules “hom fa el que pot” [...]. Desitjar 
estar en l’error, llavors, és l’expressió d’una relació d’infinitat; voler tenir certesa o considerar que és 
dolorós estar en l’error, és expressió d’una relació finita! És edificant, llavors, estar sempre en l’error, car 
solament l’infinit edifica, no el finit [...]. La relació de l’home amb Déu és infinita quan reconeix que Déu 
sempre encerta i és infinitament lliure quan reconeix que ell està sempre en l’error. Llavors el dubte es 
detura, car el moviment del dubte consisteix precisament a semblar tenir certesa un moment i estar en 
l’error en un altre [...]» (S.V. 3, p. 318-323). 
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LA FUNCIÓ DE L’AMOR EN LA CONSTITUCIÓ DEL SI 
MATEIX I LA SEVA RECONSTITUCIÓ TEOLÒGICA  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hom és com sigui el seu amor 
 

Agustí, Ep. Ioannis II,14  
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La primera secció ha posat els fonaments categorials de la investigació que ara 

iniciam. Per tant, donam per pressuposada la premissa de la doble fenomenologia del si 
mateix que inspirava l’estudi de la culpabilitat, per tal de comprovar com l’amor també 
intervé decisivament en la constitució de la ipsitat humana (primera fenomenologia) i en 
la infinitització del subjecte (segona fenomenologia), a través d’un procés que transita 
dialècticament des d’un amor mesurat davant l’home a un amor mesurat davant Déu.  

El correlat de la consciència de la culpa, que en el mateix acte pel qual dotava 
d’existència al subjecte el confrontava amb la seva essencial autocontradicció, 
abandonant-lo en les mans de la transformadora consciència del pecat, és, en aquesta 
segona secció, l’experiència de l’amor. Aquesta, al temps que va servint de coadjuvant 
de la personalitat humana, va revelant una estructural antinòmia interna. L’amor té una 
vocació de perdurabilitat que està constantment amenaçada per la incertesa i la vel·leïtat 
del cor humà. Quan la font de l’estimació no disposa d’una veta fonda que el renovi i el 
faci abundós, l’amor corre el risc de buidar-se i desaparèixer. Quan l’amor té com a 
única mesura allò que és humà, en una reciprocitat exclusivament horitzontal, està 
destinat a ser un amor desgraciat, o si volem usar un sinònim amb el qual estam més 
familiaritzats, un amor desesperat. L’amor complirà amb les seves expectatives de 
perdurabilitat quan tingui al davant un referent infinit que el faci inexhaurible, és a dir, 
quan sigui viscut davant Déu. Ara bé, això requereix una reconstitució completa del 
subjecte i de la seva manera d’estimar que implica la renúncia a fer del jo i del tu 
humans la mida de l’acte d’amor, en favor de la incommensurable referència teològica. 
Com diu Kierkegaard a Kjerlighedens Gjerninger, es tracta de convertir tota relació 
humana en una relació divina. Cada acte d’amor, començant per la pròpia relació 
d’autoestima, esdevé un acte de relació amb Déu mateix. Cada relació amatòria remet a 
un amor absolut i queda així investida d’una importància infinita. Davant Déu l’altre 
deixa de ser amable per les seves qualitats, perquè ens correspongui amb el seu amor o 
per qualsevol altre factor extern, i passa a ser fonamentalment amable, o dit altrament, 
és fet amable en l’amor del fonament que és Déu. Per tant, tot acte d’amor requereix la 
transformació de l’altre en proïsme; començant pel propi jo, que hauria de ser el primer 
proïsme amb el qual es relaciona cadascú.  

«Proïsmitzar» el jo —amb la vènia del neologisme— significa estimar el propi si 
mateix en Déu, fent que la relació d’autoestima estigui mediada per Déu, i que no 
depengui de les circumstàncies personals que fan estimable el jo pels seus èxits i 
desestimable pels seus fracassos. Estimar el jo davant Déu vol dir, per tant, com en el 
cas dels tus, ser capaç de fer-lo amable en l’amor del fonament. Vet aquí, perquè, 
segons Kierkegaard, en l’amor del proïsme es romp el cercle viciós de l’amor d’identitat 
(l’amor de si), produint l’obertura a l’altre en la seva singularitat i diferència. Quan el jo 
i el tu comparteixen davant el si mateix una idèntica condició de proïsme, ambdós 
s’equiparen en igualtat i dignitat, quedant així contrarestada la tendència egocèntrica del 
subjecte que vol fer del tu un «alter ego» per al si mateix. Estimar «in Deo» —usant la 
terminologia clàssica— vol dir, doncs, estimar-se i estimar als altres amb una «igualtat 
al vèrtex» que no cerca establir un indiferent denominador comú de l’amor, sinó que 
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tracta de multiplicar els motius que facin amable l’amat. Si l’amor mesurat davant allò 
que és humà estima sempre «sub conditionem», en funció d’unes determinades 
condicions que fan amable l’amat, l’amor mesurat davant Déu transforma en amable 
l’amat per a poder donar curs a la incondicionalitat d’un amor que brolla inestroncable 
d’una font infinita.  

La transformació de l’altre en proïsme no suposa, en conseqüència, una 
uniformització de la relació amorosa que descuida les qualitats particulars de l’amat —
com afirma Adorno—, al contrari, suposa una major agudesa en la contemplació 
d’altres factors d’amabilitat que passarien inadvertits a l’amor ordinari. Si, com 
s’acostuma a dir, la passió amorosa és cega, l’amor en sentit eminent està dotat d’una 
vista extraordinària. 

 L’objectiu d’aquest segon estudi no és altre, doncs, que explorar la doble 
fenomenologia del si mateix sota la guia de l’experiència amatòria. Per fer-ho ens 
servirem de la noció kierkegaardiana d’esperit que en ser aplicada a l’acte d’estimar 
il·lumina i qualifica les distintes formes d’amor en correspondència amb les distintes 
esferes existencials. Ho entendrem millor si descomponem els elements que formen la 
definició de l’esperit de Sygdommen til Döden. Recordem que en aquest text 
Kierkegaard descriu l’esperit com una relació que es relaciona amb si mateixa i que en 
tant que es relaciona amb si mateix es relaciona amb un altre. Segons aquesta descripció 
de l’esperit, aquest està constituït per una triple relació. Una relació simple (en sentit 
estricte és l’immediatisme relacional), una relació composta i una altra derivada de la 
composta. La relació simple podríem dir que és l’ésser humà preespiritual, abans de ser 
conscient que és un problema existencial. La relació composta és la que estableix 
l’existent amb si mateix quan és conscient de ser esperit. La derivada és la relació amb 
el fonament de la relació composta. Doncs bé, si analitzam el paper que juga l’amor 
dins cada una d’aquestes relacions, podrem analitzar la interacció entre l’experiència 
amorosa i el desenvolupament existenciatiu.  

En la relació simple, l’impuls afectiu, com veurem a través de l’anàlisi textual, 
no mereix encara el qualificatiu d’amor. En aquesta relació immediata amb l’objecte de 
l’afecte, l’individu no està configurat encara com una ipsitat i l’amor es troba en l’estadi 
preamorós del simple «desig» (Attraen). L’individu sent una pulsió relacional que ha de 
satisfer i l’objecte del desig és una mena de resistència al jo que el fa ser conscient de si 
mateix exclusivament mentre dura la tensió desiderativa envers l’altre. L’individu és 
pura extraversió, viu sense interioritat, portant una existència imaginària, desposseïda de 
tota orientació i història personal. Per això, tots els models kierkegaardians del desig 
són personatges mítics o éssers fantàstics. Als nostres efectes, el principal exponent és 
Don Juan.296 Haurem d’abordar aquesta figura del seductor, servint-nos de les reflexions 
de A, l’autor estètic de la primera part d’Enten-Eller, per a contraposar-la amb els 
models de l’amor existencialment constituït, donant raó com l’amor es capaç de 
catalitzar la transmutació del jo en si mateix (primera fenomenologia). A les 
consideracions d’Enten-eller haurem d’incorporar les meditacions del primer llibre de 
Stadier paa livets vei, «In vino veritats», també referides a aquest tipus d’amor, però en 
aquest cas l’atenció no se centra tant en l’amant com en l’objecte amatori a través de 
cinc discursos sobre la dona que rememoren el banquet platònic. 

Passem a la relació composta. L’esperit és una relació que es relaciona amb si 
mateix. Això és, l’esperit sorgeix quan l’ésser relacional que és l’home s’autorelaciona 
en cada relació, o altrament, quan internalitza el seu ser relacional. Per tant, l’amor 

                                                 
296 Faust i Ahasverurs representen no tant la immediatesa amorosa com la immediatesa del dubte, en el 
cas de Faust, i de l’acció en el cas d’Ahasverus.  
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compareix en primera instància com autoestima. En aquesta relació autorelacionada, 
l’individu supera la condició purament joica i assoleix, per l’autoestima, la condició 
ipsíca. Té un si mateix propi amb qui relacionar-se en cada relació concreta. Comença, 
així, la història existencial, la realització personal, en el doble sentit del terme, com a 
desplegament i evolució subjectiva i com a sortida de l’estat fantàstic en què es troba el 
jo preípsic. Això, com sabem, no és un procés automàtic, hi ha d’haver una decisió de 
voler ser un mateix. El model d’amant en aquest cas proposat per Kierkegaard és 
l’espòs.297 Una figura clau que apareix en la segona part d’Enten-eller, l’autor de 
l’assaig titulat AEgsteskabets aesthetiske Gyldighed (‘La validesa estètica del 
matrimoni’) i que reapareix al segon llibre de Stadier paa livets vei com un casat (En 
AEgtemand) que respon a les crítiques sobre l’estat matrimonial en un opuscle titulat 
Adskilligt om AEgsteskabet mod Indsigelser (‘Consideracions sobre el matrimoni contra 
les objeccions’). En ambdós estudis l’amor matrimonial és el model de l’amor 
èticament constituït. La relació esponsalícia, en si mateixa, és una relació de 
reciprocitat, que fomenta la singularitat dels esposos, els dóna caràcter, responsabilitat, 
sentit del deure, articulació amb la comunitat, etc., però en aquesta esfera amatòria la 
relació amorosa no abandona mai el cercle de l’«amor sui». 

En la relació derivada accedim a la segona fenomenologia. Com sempre, l’accés 
és dialèctic, implica una ruptura i una recomposició de la ipsitat i de la mateixa relació 
amatòria. L’esperit és una relació que es relaciona amb si mateix i en tant que ho fa es 
relaciona amb un altre. Aquí té lloc allò que abans hem anomenat la «proïsmització» de 
tota relació. L’amat és posat en moviment d’alterització. Tant en relació amb el propi jo 
com amb l’amant es relaciona sempre amb un Altre. Aquesta dimensió d’alteritat 
suposa una ruptura amb l’amor sui. El tu deixa de ser «una altre jo» i és investit d’una 
vertadera i inequívoca diferencialitat. L’Altre diví ve a trencar la identitat del jo i el tu, 
perquè pugui fluir l’amor a la diferència. El si mateix, per la seva part, podríem dir que 
perd la seva immediatesa joica perquè deixa de ser un jo per al jo i esdevé un tu per al 
jo, un altre en l’Altre, com succeïa amb el tu no ípsic. Fixem-nos que, com en el cas de 
la segona fenomenologia associada al pecat, el jo és negat en la seva immediatesa 
egòtica. Si en el pecat el jo es reconeix com a no-veritat que necessita Déu per a ser 
vertader, en l’experiència amatòria el jo es nega a estimar-se com a jo i refunda una 
nova relació amorosa amb si mateix com a segona persona. Això té enormes 
implicacions per a l’autorelació que és l’esperit. L’existent assoleix un reconeixement 
que només intuïa en el fons de la seva autocontradictorietat, però que no 
conscienciejava plenament, el fet de ser un encàrrec de Déu. Ningú no és «senyor» del 
jo, ni pot disposar de la seva realitat personal capriciosament, sinó que n’ha de 
respondre davant el seu fonament. Es com si a cadascú li hagués estat delegat el seu 
propi jo perquè hi tingui una relació de responsabilitat sobre ell. Així, doncs, solament 
quan la relació que es relaciona amb si mateixa s’obre a la relació amb l’Altre, el jo i el 
tu es relacionen amb una equitat perfecta. A posta, diu Kierkegaard, que solament en 
Déu es pot fonamentar la igualtat dels homes, fet que és impossible de consumar en la 
relació purament interhumana. 

La descripció de la triple relacionalitat humana ens ha anat introduint en 
l’estructura de la doble fenomenologia del si mateix que dissenya l’experiència de 
l’amor. Tot això, tanmateix, ha de quedar reflectit en l’estudi dels textos. Tres són els 
escrits principals sobre els quals podem investigar la duplicitat de fenomenologies. El 
primer és Enten-Eller, on l’amor és el leivmotiv que organitza l’elevació envers 
                                                 
297 El pseudònim de l’espòs és el model de l’amor regulat per uns criteris ètics universals. Aquesta 
concepció ètica de l’amor matrimonial és clarament hegeliana. Cf. HEGEL, Grundlinien der Philosophie 
des Rechts n. 161. 
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l’existència ètica. El segon és el voluminós Stadier paa livets vei, un aplec de textos 
polínoms editats pel pseudònim Hilarius Bogbinder («Hilarius l’impressor»), que en la 
primera i segona part, firmades per William Afham i en AEgtemand («Un espòs») 
respectivament, confirmen la primera fenomenologia d’Enten-Eller, incorporant-hi 
nous elements de reflexió. Tanmateix, el més interessant per a nosaltres és el darrer 
estudi firmat per F. Taciturnus que ja apunta implícitament envers la segona 
fenomenologia. Taciturnus fa patents les contradiccions de l’amor purament humà i 
predisposa la comprensió de la segona fenomenologia que Kierkegaard desenvoluparà 
prolixament en una obra homònima titulada Kjerlighedens Gjerninger (‘Les obres de 
l’amor’), l’estudi més complet sobre l’amor plenament incorporat a l’òrbita teològica. 
Aquest tercer llibre culminarà la present investigació, aportant-nos les claus per a una 
intel·ligibilitat completa de l’acció teologitzadora de l’amor. 

L’estructura d’aquest segon estudi serà, per tant, la següent. En primer lloc 
estudiarem la implicació de l’amor en la transformació del jo en si mateix (primera 
fenomenologia) fent un ús sincrònic dels textos d’Enten Eller (1843) i Stadier paa livets 
Vei (1845). Els principals escrits en aquest sentit són De umiddelbare erotiske Stadier 
(‘Els estadis eròtics immediats’) d’Enten Eller i «In vino Veritas» de Stadier, per a 
l’amor preípsic. Per l’amor ípsic, Aegteskabets aesthetiske Gyldighed (‘La validesa 
estètica del matrimoni’) d’Enten Eller i Adskilligt om Aegteskabet mod Indsigleser 
(‘Consideracions sobre el matrimoni contra les objeccions’) de Stadier paa livets Vei.  

En segon lloc, analitzarem en quin sentit el text de Taciturnus, titulat Skrivelse til 
Laeseren af Frater Taciturnus (‘Carta de F. Taciturnus al lector’) marca la demora entre 
la primera i la segona fenomenologia. En darrer lloc, a través de l’estudi de 
Kjerlighedens Gjerninger (‘Les obres de l’amor’) farem un examen exhaustiu de la 
segona fenomenologia, on l’amor és potenciat infinitament i és màximament garantit a 
través de la transformació del si mateix humà en teològic. 
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1.  LA FUNCIÓ IPSOGÈNICA DE L’AMOR EN LA PRIMERA 
FENOMENOLOGIA 

 
 
 
Com venim dient, entre l’experiència amatòria i el si mateix hi ha una gènesi 

circular, que fa que s’infantin un a l’altre quiasmàticament. La fenomenologia del si 
mateix ha de córrer paral·lela, doncs, a la fenomenologia de l’amor humà, de tal manera 
que ambdues s’esclareixin i il·luminin mútuament.  

El mateix esperit que vèiem despertar en la culpa a la seva condició espiritual, 
veurem ara com passa del repòs a la vigília existencial en un potent impuls afectiu. 
Podríem dir que l’esperit té un despertar «sobresaltat», perquè tot d’una que aquell 
s’insinua, la sensualitat amb la qual convivia pacíficament se sent repel·lida. Aquesta 
idea no és nova, l’hem vista exposada ja a Begrebet Angest. Una major consciència 
espiritual ve de la mà d’una més intensa percepció de la sensibilitat. L’esperit ve a posar 
discòrdia, s’interfereix entre la immediatesa d’allò corporal i allò anímic, aguditzant la 
relaxada dicotomia de la situació preespiritual. Així, abans que el subjecte estigui 
plenament determinat com a esperit, la subjectivitat experimenta sobretot la potència de 
la seva immediata autocontradictorietat, la extrema tensió dels oposats present en allò 
que anomenàvem la primera relació o immediatisme del jo. La potència de la 
sensibilitat, desallotjada de la seva tranquil·la ubicació interior per l’esperit, s’ha 
transfigurat en un principi independent: l’impuls eròtic.  

Kierkegaard, com fa habitualment, fon els dos horitzons de la consciència, el 
social i el personal, i retrotreu l’origen de l’erotisme al cristianisme que ha introduït 
l’esperit en el món, inaugurant una nova concepció de la subjectivitat que es distancia 
de l’hel·lenisme. L’interès de Kierkegaard es concentra en la transcripció de la gènesi 
d’aquest impuls eròtic que ell anomena «desig» (Attraaen) i que és l’equivalent preípsic 
de l’amor. Quan l’amor es desperta ho fa, doncs, com a desig, però com un desig 
caracteritzat per la incommensurabilitat, un desig incurullable, infinitament profund 
(uendelig dybt). Com tindrem ocasió de comprovar aquí hi ha un dels punts neuràlgics 
de tot l’argument kierkegaardià. Precisament per mor de la seva infinitud el desig resta 
sense objecte, o més ben dit, dispersarà el seu objecte infinit en una infinitud d’objectes 
desitjables. Aquesta tendència a la infinitització dels objectes de desig és batiada per 
Kierkegaard amb l’apel·latiu de Forförelse (seducció).  

El problema és que la incorrecció o indeterminació de la referència eròtica du 
aparellada la involució de la subjectivitat. L’impuls relacional de l’individu es difumina 
en una multitud anònima de referents afectius que no troben ressò interior i impedeixen 
la formació d’un centre de gravetat subjectual. L’individu porta una «existència» —que 
posam entre cometes perquè rigorosament no és un existent— instantània, ahistòrica i 
abstracta. La qüestió queda així plantejada, per anticipat, en aquests termes: la decisió 
de voler ser un mateix és concomitant a la decisió de voler fer de l’altre un referent 
afectiu concret.  

En realitat hem de parlar d’un únic acte de decisió bidireccionat, l’autoestima és 
des del principi una heteroestima i viceversa. El transitus dialèctic que va de l’impuls 
afectiu indeterminat (desig) a la determinació afectiva de l’amor (elskov/kjerlighed)298 
constitueix allò que anomenam la primera fenomenologia. El model de l’amor 
                                                 
298 A cada mot li correspon una diversa comprensió de l’amor que serà analtizada al llarg de la secció. 
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espiritualment determinat el va a cercar Kierkegaard a un dels loci comuni de l’ètica 
hegeliana: el matrimoni. Una figura que ostenta el títol de «relació ètica immediata»299 
o si preferim, «amor jurídic ètic», perfecte paradigma de l’amor responsable i 
compromès amb la persona i la societat. Però, el vertader centre d’interès de tota 
l’especulació està, des del punt de vista del present estudi, en la identificació, per part 
de Kierkegaard, d’una única deu de la qual raja el corrent de l’amor: les pregones vetes 
de la interioritat humana.  

Des de sempre hom sent la remor d’aquesta font oculta en les profunditats del jo, 
la remor d’un desig infinitament profund. En la primera esfera existencial, el tema 
queda plantejat en els seus justs termes. L’autor estètic d’Enten Eller ens insinua la 
direcció envers la qual cal mirar per a donar sentit a l’enigma de l’amor. El tu és una 
condició necessària però insuficient per a l’amor, perquè no el tu no n’és la font. 
Curiosament la primera fenomenologia debuta fent una descarada aclucada d’ulls des de 
l’esfera ètica a la teològica. 

Passem de les consideracions generals a l’anàlisi dels textos. Ens centram en els 
dos escrits esmentats d’Enten Eller, i en els dos primers de Stadier paa livets Vei que 
recullen les reflexions dels pseudònims estètics sobre l’amor i les rèpliques 
matrimonials del jutge Wilhem, al qual s’han d’atribuir els textos firmats per B d’ Enten 
Eller i Un espòs de Stadier. 

 
 

 
1.1. LA FENOMENOLOGIA DE LA «RELACIÓ SIMPLE» DE L’ESPERIT 

EN L’AMOR IMMEDIAT: EL DESIG I LA SEDUCCIÓ 
 
 
L’estudi del desig, com a expressió de l’immediatisme amorós, sembla haver 

estat projectat per Kierkegaard en dos actes o peces dramàtiques. En el primer, és 
abordada la figura del subjecte que desitja, el seductor, en el segon la figura de l’objecte 
de desig, la feminitat.  

El seductor encarna l’erotisme com a principi, que en la seva immediatesa se 
sostreu a la reflexió. Per això Kierkegaard opta per representar-lo sota la forma d’ una 
figura musical, el Don Juan de l’opera de Mozart, perquè «Don Juan no ha de ser vist 
sinó sentit».300 La música, com a realitat que existeix només en el moment de ser 
interpretada, és l’art més idoni per a copsar l’immediatisme del desig i la inconcreció 
del subjecte que desitja. Una indeterminació subjectiva que es correspon perfectament, 
en una circularitat causal, amb la indeterminació del terme del desig: la feminitat 
abstracta. Sobre aquesta temàtica versen tots els discursos dels oradors que participen en 
el banquet que rememora William Afham a «In vino veritas». Un modern simpòsium 
que, com el de Plató, acabarà amb la intervenció d’una altra figura socràtica que en 
aquest cas no es troba entre els convidats a l’àpat, sinó que intervé quan el convit ha 
finalitzat: l’autor ètic i espòs d’Askilligt om AEgteskabet mod Indilgelser, que fa una 
extensa apologia de l’amor matrimonial.  

  
 
 

                                                 
299 Cf. HEGEL, Grundlinien der philosphie der Rechts n. 169. 
300 «Don Juan ikke sakal sees men höres» (S.V. I. p 97). Kierkegaard sempre escriu «Don Juan» en 
llengua castellana. 
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1.1.1. L’amor immediat com a seducció: estudi de De umiddelbare erotiske 
Stadier 

 
 
 
A. Exposició sintètica d’«Els estadis eròtics immediats» 
 
Prescindim de la contextualització bibliogràfica del text mare (Enten Eller) al 

qual pertany l’assaig que el lector trobarà al primer estudi sobre la culpa. Indicam 
simplement que «Els estadis eròtics immediats» duen la firma de A, l’autor dels vuit 
escrits que componen la primera part d’Enten Eller, i que foren parcialment escrits 
durant el primer viatge de Kierkegaard a Berlín entre l’octubre de 1841 i el març de 
l’any següent. La redacció va continuar a Copenhaguen fins que veren la llum el febrer 
de 1843.301 Seguirem el procediment habitual de fer una exposició del conjunt que 
donarà pas al comentari d’alguns passatges escollits. 

 
 
a) L’atmosfera musical d’«Els estadis eròtics immediats» 
 
 Un «preàmbul intranscendent» justifica el tractament musical de la temàtica. A 

compara les diverses arts segons el grau d’abstracció que tenen. L’escultura, com a art 
de l’exterioritat, no permet captar la sensualitat immediata, que és una «espècie de 
determinació de la interioritat en si».302 La pintura captura l’instant, però no la 
successió, que és la idea bàsica de l’immediatisme sensual. Tampoc la paraula no és 
adequada pel seu caràcter mediat i reflexiu i que acaba ubicant-se sota determinacions 
ètiques. El llenguatge redueix allò sensual a mer instrument i necessita negar-ho. La 
materialitat de les lletres impreses ha de desaparèixer davant el lector, si aquest hagués 
de tenir present cada una de les lletres no llegiria en absolut. En el llenguatge hi ha la 
reflexió i això el descarta com a forma d’evocar allò que és immediat. La reflexió mata 
la immediatesa, que és allò indeterminable.303 Assentats en la premissa que la música és 
l’art més apta per a expressar el desig, A proposa un «discurs» que va més dirigit a la 
comprensió auditiva que a la racional: «Per això diré..., escolta Don Juan, car si no pots 
fer-te’n una idea escoltant-lo, aleshores no ho faràs mai..., escolta el terbolí de la 
seducció..., escolta, escolta, escolta el Don Juan de Mozart.»304  

 
b) La premissa: El desig com a desvetllament de la «primera relació» espiritual 
 
Disposats a escoltar la dialèctica musical de A tornam al seu peculiar discurs. El 

segon moviment és arriscat, exigeix audàcia, A tracta d’argumentar que amb el 
cristianisme ha entrat la sensualitat en el món: «Com a principi, com a força, com a 
sistema en si, la sensualitat és posada per primera vegada pel cristianisme, i en aquest 
sentit el cristianisme ha introduït la sensualitat en el món.»305 Quin és el fonament 
d’aquesta tesi de A? Dues objeccions es presenten d’entrada. La primera objecció que 
es pot fer és que la sensualitat existia molt abans del cristianisme. La segona és que el 

                                                 
301 Cf. l’estudi introductori de la recent traducció castellana directa del danès S. KIERKEGAARD, 
Escritos 2/1, p. 17-24.  
302 S.V I p. 56. 
303 S.V. I, p. 68. 
304 S.V. p. 98. 
305 S.V., p. 60. 
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cristianisme ha vingut a portar espiritualitat i no sensualitat. Invertint les objeccions, A 
diu que la frase que el cristianisme ha introduït la sensualitat en el món és idèntica a la 
contrària, això és, que el cristianisme ha vingut a desterrar del món la sensualitat. En 
aquest esdeveniment paradoxal es troba l’explicació de l’origen d’una nova concepció 
de la sensualitat, la sensualitat posada per primera vegada sota la determinació de 
l’esperit. Es clar que la sensualitat era ja en el món abans del cristianisme, si no, aquest 
no l’hauria poguda excloure, però en virtut de l’exclusió adopta la forma d’un principi 
bel·licós, en pugna amb l’esperit que el desterra. La sensualitat estava «anímicament 
determinada», o el que és el mateix, estava en harmonia, exempta de contradicció, com 
un «enclític consonant».  

Amb el cristianisme la sensualitat s’autonomitza i s’eleva a principi autàrquic. 
Constituït en principi en si és la immediatesa en estat pur i, per tant, inaprehensible en 
les xarxes del pensament, refractari a la mediació racional. Només el concepte de «la 
genialitat eroticosensual», canalitzat musicalment, el fa assequible i permet ocupar-se 
«d’allò immediat en la seva perfecta immediatesa». A posta A proposa com a objecte de 
consideració, en el següent moviment, dues figures musicals, el patge del Fígaro i 
Papageno de La flauta màgica, que preanuncien la figura de Don Juan.  

A envia, abans de començar, un mònitum al lector. Querubino, Papageno i Don 
Juan no són «estadis» en el sentit que tinguin una existència independent, ni han de ser 
considerats com a fases diferents de la consciència. Seria preferible pensar en els tres 
estadis eròtics immediats com a «metamorfosis» (Metamorphose) del mateix estadi.  

  
c) Exposició de la fenomenologia de la primera relació espiritual 
 
Precisem, per començar, que en el desvetllament de la relació simple encara 

perdura la inconsciència de la condició espiritual. L’esperit no és conscient de ser una 
relació, però experimenta la tibantor que per primera vegada l’agita interiorment en tant 
que estructura relacional. Com l’ansietat de la mare quan s’acosta el temps d’infantar, 
l’esperit anuncia la seva vinguda amb un tremolor intern que separa la sensualitat 
(Sandselige) de l’animicitat (Sjaelelig). La primera abandona la convivència pacífica 
amb la segona i reivindica la seva especificitat, força i independència, donant pas al 
naixement de la passió pura. Així, doncs, l’esperit prepara el seu camí sacsejant la 
incipient interioritat amb un espurneig passional que el treu de la indiferència i la posa 
en (auto)recerca.  

Podríem dir que la passió és un dels factors que, commocionant el jo, endega la 
dinàmica de l’interès existencial,306 però, fixem-nos-hi, la causa no és externa, és el 
mateix esperit que, anticipant-se o insinuant-se en la interioritat, desencadena tot el 
procés. L’esperit és tant un producte de la passió com aquesta ho és de l’esperit. Sembla 
com si tots dos tinguessin una mateixa velocitat fenomenològica, reclamant-se un a 
l’altre per a realitzar-se. Quan l’esperit ha assolit només la primera relació, l’amor es 
conforma com a desig o amor immediat, el que significa que a una condició 
preespiritual de l’esperit li correspon una condició preamorosa de l’amor, en suma, un 
no hi pot ser sense l’altre. Si l’amor és la terra de l’esperit, aquest és l’hivernacle de 
l’amor. Deixem apuntada aquesta temàtica que rescatarem posteriorment en l’anàlisi 
textual i endinsem-nos en la fenomenologia de la primera relació tal com és descrita per 
A. 

                                                 
306 En aquest estadi el jo no té interès, sinó que s’interessa, o cerca «allò interessant». Aquesta darrera 
noció es presa de F. Schlegel. Cf. sopra.  
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L’autor descriu el primer estadi eròtic immediat com el despertar de la 
sensualitat, que no desperta per a posar-se en moviment, sinó per accedir a una 
tranquil·la quietud, no al goig i l’alegria, sinó a una profunda melancolia. En aquest 
estadi el desig encara no ha despertat.307 Segons A el desig posseeix allò que serà el seu 
objecte, però encara no el desitja i en aquest sentit no el posseeix. El desig està tranquil 
perquè l’objecte del desig no n’esquiva l’abraçada, perquè si fos així aquest despertaria. 
En definitiva, en aquest estadi el desig és un presagi de si mateix, no té moviment, 
només l’engronsa una inexplicable agitació interior. Respecte al seu objecte està 
completament indeterminat, però disposa almenys d’una determinació, això és, la de ser 
infinitament profund. Desig i objecte de desig reposen andròginament en el desig. A usa 
una metàfora botànica: com la planta disposa de dos sexes en la mateixa flor, així és el 
desig en aquest estadi. En aquest punt el discurs dialèctic se suspèn i és substituït pel 
discurs musical, fent intervenir la figura de Querubino, el patge de Les noces de Fígaro 
que seria el reflex musical del primer estadi eròtic. Un personatge que es caracteritza, 
segons l’estranya expressió de A, per estar «ebri d’amor». L’embriaguesa pot produir 
eufòria o melancolia, aquí transcriu el segon efecte. N’és la raó d’això la contradicció de 
ser un «desig» sense objecte. 

El segon estadi eròtic immediat, simbolitzat musicalment per Papageno de La 
flauta màgica és el despertar del desig (Attraaen Vaagner). En aquests moments es 
produeix la separació entre el desig i l’objecte, car «solament hi ha desig quan hi ha 
objecte, solament hi ha objecte quan hi ha desig».308 Desig i objecte són germans 
bessons que vénen al món simultàniament, sense la més mínima diferència de temps. 
Però el desig no desperta per a reunir-se amb l’objecte, sinó per separar-se’n. Al 
principi hi ha la separació, una infinita fractura s’obre uns instants entre el desig i 
l’objecte per a posar en marxa el primer i actua immediatament volent unificar la 
separació.  

La seqüela de la separació és que l’objecte «es dispersa en una multitud». 
Sembla com si això volgués dir que en l’acte d’objectivació del desig infinit, l’objecte 
no suporta la infinitud i es fragmenta en una multiplicitat objectiva que substitueix la 
infinitud substancial. Aleshores el desig vaga voletejant d’aquí a allà, gaudint 
momentàniament de l’objecte, i solament de tant en tant sent la breu punyida d’un desig 
més profund que ràpidament s’oblida. El desig ha despertat, però no està determinat 
com a desig, cerca quelcom a desitjar i tanmateix encara no és un vertader desig. A 
assenyala que el predicat que li escau millor és el de ser un desig que cerca (sögende). 
En aquest punt del seu discurs es com si A reconegués la impotència dels conceptes i 
decidís deixar pas a la música de Mozart, l’única que fa justícia a la immediatesa del 
desig. El text evoca la vitalitat i la joia de Papageno, que bull d’amor i remet el lector al 
vibrant so de la flauta i les encisadores campanes de l’òpera mozartiana.309 

Així arribam al tercer estadi eròtic immediat, o més ben dit, al desig pròpiament 
dit, plenament determinat com a desig, del qual els estadis anteriors no eren més que 
pressentiments (Ahnelser). Aquí tenim Don Juan com a figura musical. Ara el desig ha 
trobat «en allò particular el seu objecte absolut»,310 i això és precisament la seducció. 

 
 
 

                                                 
307 S.V. I, p. 72-75. 
308 S.V. I, p. 77. 
309 Cf. S.V. I, p. 80. 
310 S.V. I, p. 81. 
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d) La seducció (Forföreriske) 
 
A argumenta que la idea de la seducció era desconeguda durant l’hel·lenisme, 

perquè encara dominava la dimensió anímica sobre la sensual. N’és exemple Hèrcules, 
que amb tota la seva sensualitat —ho demostra el fet de que comptava més de cinquanta 
filles— no era un seductor. L’amor grec és essencialment fidel, allò que importa no és 
el nombre de les estimades, perquè l’amor hel·lènic estima d’una amb una. Don Juan, en 
canvi, és «absolutament infidel», les estima a totes, perquè existeix només en el 
moment, i el moment pensat conceptualment és la suma de moments. Per tant, l’amor 
és, per a Don Juan, la suma de les conquestes amoroses. El seductor no estableix 
diferències amatòries amb cada individu, estima abstractament; per a ell, «l’essencial és 
la feminitat purament abstracta».311 D’aquí que la vida perfectament immediata de Don 
Juan no pugui ser copsada més que musicalment. La seva vida dura l’instant del desig, 
el curt període de la conquesta amorosa. Com els compassos que s’esvaeixen en cada 
interpretació, Don Juan no perdura en el temps, la seva vida recomença cada instant. 
Com proclama l’ària de la llista de les seduïdes de Don Giovanni, el seductor ha fet 
1.003 conquestes a Espanya, una xifra definida que no usaria ningú en l’arrodoniment 
d’un recompte, una xifra a l’espera de ser augmentada. Solament l’òpera sap capturar 
l’immediatisme vital de Don Juan, la seva etèria realitat, el seu pas fugaç i fer-lo 
esdevenir concret, perquè ell és «absolutament musical». 

Atenció, per tant, a no imaginar Don Juan com un seductor reflexiu,312 cavil·lant 
una estratègia de conquesta. Això destruiria la seva immediatesa. La seva força 
seductora és la mateixa energia del desig, que captiva la seduïda fent la sentir més bella 
en el reflex de la seva passió.313 

Els estadis eròtics immediats prossegueixen amb una comparativa entre el Don 
Juan operístic i altres versions (Byron, Molière, Heiberg, etc.), de la qual hem de 
prescindir per a evitar dispersar-nos. La conclusió de l’autor és que en cap d’aquests 
versions no musicals no s’hi troba la seducció intensiva del Don Juan musical.  

Entre les agudes disquisicions de A n’hi ha una que afecta directament la present 
investigació i que volem ressaltar. És un passatge que comenta les diferències entre el 

                                                 
311 S.V. I, p. 90. 
312 Johannes, el seductor de «Forförerens Dagbog», la novel·la filosòfica que clou la primera part d’Enten 
Eller és el representant de la seducció reflexiva. Johannes se situa davant la pròpia existència com un 
espectador, per això necessita un objecte d’interès que el mantingui ocupat. Johannes prepara cada dia 
una representació per a si mateix on ell és el protagonista principal i Cordèlia, el seu objecte de desig , és 
la que anima l’acció dramàtica. Si la seducció es consuma, si Cordèlia s’enamora d’ell, convertint-se en la 
seva promesa, la seva vida especular s’acabaria i Johannes hauria d’acceptar la seva no-existència. Per 
això el seductor trenca el seu compromís i escriu una anotació en el darrer full del seu diari que diu així: 
«Ara tota resistència és impossible i solament mentre dura aquesta és bell estimar, quan acaba és debilitat 
i costum [...], a partir d’ara ja no pot tenir la meva ànima ocupada, si jo fos un déu faria per ella allò que 
Neptú féu per una nimfa, transformar-la en home» (S.V. I. p. 410). Johannes declara que la llei d’allò 
interessant (Loven for det Interessante) és la llei de tots els seus moviments en relació amb Cordèlia. Una 
idea que està inspirada en el pensament de F. Schlegel (Cf. F. SCHLEGEL, Estudio sobre la poesia 
griega, Madrid 1996, per a la definició d’aquesta categoria p. 80-81). «Det interessante» és l’antònim 
d’«interesse», que seria la llei del pensament arrelat en l’interès eticoexistencial. Cf. Pap. B 1 149 
313 Cf. S.V. I, p. 94. 
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Comendador de la versió literària de Molière i l’operística: «La música fa que el 
Comendador es converteixi tot d’una en alguna cosa més que un individu particular, la 
seva veu s’expandeix fins a ser la veu de l’esperit... Cap poder de la peça, cap poder del 
món no es capaç de dominar Don Juan, només un esperit ho pot fer, un fantasma vingut 
de l’altre món. Quan això s’entengui de manera correcta, s’aclarirà també la concepció 
de Don Juan. Un esperit, un fantasma, és una reproducció, aquí hi ha el secret inherent 
al fet que retorni. Però Don Juan ho pot tot, ho resisteix tot, excepte la reproducció de la 
vida, i això perquè ell és immediatament sensual, la negació del qual és l’esperit.»314 
Aquest breu pas, que ens servirà per a baixar el teló i cloure el discurs musical de A, 
assenyala la ruta envers la segona part d’Enten eller, l’amor ètic conservarà sempre la 
validesa eròtica, cap poder del món no la pot doblegar, perquè és la matèria de la qual 
està feta l’amor, però la negarà en la seva abstracció, la dotarà de realitat i la salvarà de 
la buidor.315 

 
 
B. Anàlisi de la interrelació entre desig i objecte en alguns passatges escollits 

d’«Els estadis eròtics immediats» 
 
 
El comentari d’alguns passatges concrets d’«Els estadis eròtics immediats» vol 

servir d’aprofundiment de la interacció que, segons A, instaura el desig amb l’objecte 
desitjat, per tal de comprendre millor la seva intervenció en la posada en marxa de la 
primera fenomenologia. 

 
El primer passatge fa referència al primer estadi eròtic immediat. Diu així: 
 
Malgrat que en aquest estadi (el primer) el desig no estigui determinat com a desig, 

malgrat que aquest desig pressentit, en allò que es refereix al seu objecte, està completament 
indeterminat, compta almenys una determinació, això és, la de ser infinitament profund. Com 
Thor, beu d’un corn que té un extrem dins l’oceà, i, si no pot absorbir el seu objecte, no és 
perquè aquest sigui infinit, sinó perquè aquesta infinitud no pot arribar a ser el seu objecte. 
Aquest absorció, per tant, no és una relació amb l’objecte, sinó que s’identifica amb el seu 
sospir, que és infinitament profund.316  

 
Sobre aquest fragment reposa un dels fonaments de tota la dinàmica ipsogènica. 

El desig —retrotet aquí a una mítica etapa predesiderativa de l’existència, a una mena 
d’estat d’innocència del desig— parteix, almenys, amb una determinació que senya 
indeleblement la seva constitució: el fet de tenir una fondària infinita. Sense entendre 
això és inintel·ligible la dinàmica del desig com una prefiguració de l’amor ètic i 
religiós. 

                                                 
314 S.V. I, p. 106. 
315 J. L. Cañas ho expressa amb aquestes paraules: «Aquest poder que ostenta la figura de Don Juan en el 
primer estadi en el camí de la vida entra en col·lisió amb una força superior de l’àmbit sobrenatural 
encarnat en la figura del Comendador. Allò que aquesta figura representa ho posa al descobert 
esplèndidament la música mozartiana mitjançant el greu accent d’una expressió pausada i sobirana, que 
indica que allò que irromp en escena són els estadis ètic i religiós que frenen l’àmbit de la immediatesa 
propi del primer estadi. Solament pot dominar l’ímpetu de Don Juan un esperit, un fantasma vingut de 
l’altre món, una realitat que encarni els valors propis del mode d’allò real que semblen meres ficcions si 
se’ls veu des del pla objectivista de la immediatesa» (J. L. CAÑAS, S. Kierkegaard: Entre la immediatez 
y la relación, Madrid 2003, p. 68). 
316 S.V. I, p. 74. 
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Si el desig s’esgotàs, el subjecte s’edificaria sobre unes bases distintes, i la 
didàctica de l’art d’estimar seria també molt diversa. Per entendre la manera en què la 
profunditat infinita del desig influeix en la relació amb un objecte desitjable, hem de 
partir del pressupost, abans establert per A, que el desig i l’objecte formen un tòtum 
original.317 L’objecte estava compactat amb el desig, formava part de la seva realitat 
originària. La seva posició separada del desig és el resultat d’un acte de distanciació. El 
problema sorgeix a partir d’aquí, quan l’objecte s’ha de posar com a tal davant el desig, 
perquè un desig infinit no pot trobar correspondència objectual. La paradoxalitat d’un 
desig infinit és que, com a desig, aquest no es desperta si no és davant un objecte,318 
però cap objecte no li escau per mor de la seva infinitud. A acut a la mitologia 
escandinava per expressar que no hi ha cap contradicció en el fet que hi hagi un desig 
infinit: com Thor, amb el seu corn, el desig podria absorbir indefinidament l’aigua de 
l’oceà. La dificultat rau en una altra part: que sempre que hi ha un desig hi ha un 
objecte, i com que la infinitud no pot esdevenir objectiva, ergo —sentencia A—, 
«aquella infinitud no pot arribar a ser el seu objecte».  

Aquesta conclusió és extraordinàriament important per al futur del procés 
fenomenològic, perquè el desig, amb la intenció de conservar la seva infinitud 
substancial, fa una inversió. La impossibilitat de trobar un objecte infinit fa que la 
infinitud sigui traspassada als objectes finits, per tal d’apaivagar-ne la potència infinita. 
A ho confirma en un apunt sobre el segon estadi eròtic: «El desig està orientat envers 
l’objecte, a més de tenir un moviment intern, el cor batega sa i alegre, els objectes 
desapareixen i ressorgeixen ràpidament, però abans de cada desaparició hi ha un 
moment de goig [...]. Solament durant uns moments hi ha el pressentiment d’un desig 
més pregon, però aquest pressentiment s’oblida.»319  

Aquesta inversió està més àmpliament descrita en el text que comentam en 
segon lloc. Diu així:  

 
La contradicció del primer estadi consisteix que el desig no pot tenir cap objecte, però, 

sense haver desitjat, es trobava en possessió del seu objecte, i per això no podia arribar a 
desitjar. En el segon estadi, l’objecte es mostra en la seva multiplicitat, però ja que el desig 
cerca el seu objecte en aquesta multiplicitat, no té, en sentit profund cap objecte, no està 
determinat com a desig, és en sentit intensiu i extensiu la unitat immediata dels dos anteriors. El 
primer estadi desitjava de manera ideal, l’U; el segon, desitjava allò particular sota la 
determinació d’allò múltiple; el tercer estadi és la unitat d’aquests. El desig troba en allò 
particular el seu objecte absolut, desitja allò particular de manera absoluta. En això consisteix la 
seducció (...)320 
                                                 
317 Heidegger, des d’una perspectiva distinta, ha posat el desig sobre una instància més originària, la 
«Sorge», com a disposició fonamental del Dasein. Tenir cura forma part de la condició originària de ser 
llançat, de ser un ésser a ser. La voluntat i el desig, segons Heidegger, no poden ser vivències 
«ontològicament indiferents», sinó que depenen de l’interès que la cura desperta en l’existent: «La 
voluntat i el desig arrelen ontològicament d’un mode necessari en el Dasein com a cura, i no són simples 
vivències ontològicament indiferents que tinguessin lloc en un corrent completament indeterminat en el 
seu sentit de ser» (M. HEIDEGGER, Ser y tiempo n. 41, p. 215) Quan A fa del desig un moviment derivat 
de l’autocontradictorietat immediata també el fa dependre en darrer terme de l’Aand que, en l’acte 
d’insinuar-se, aguditza la seva dicotomia immediata, fet que posa en evidència que la problematicitat 
existencial latent dins l’home és el motor de tot el procés.  
318 Que «al voler li pertany quelcom volgut» (Ser y tiempo, p. 216), és un pensament que Heidegger 
comparteix amb A. Ortega, per contra, opina que la «pura voluptuositat» preexisteix al seu objecte, i això 
la distingeix de l’amor vertader. La primera sent l’apetència abans de conèixer la persona o situació que la 
satisfà, per això «es pot satisfer amb qualsevol» (J. ORTEGA Y GASSET, Estudios sobre el amor, 
Madrid 2006, p. 34).  
319 S.V. I, p. 77. 
320 S.V. 1, p. 81. 
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La definició de la seducció que ens ofereix aquest és una transcripció literal de la 

transformació que apuntàvem. La impossibilitat de convertir l’absolut en objecte té com 
a resultat l’elevació de l’objecte particular a categoria absoluta, o com diu A, ara «el 
desig troba en allò particular el seu objecte absolut». Però quin és el mecanisme que 
regeix l’absolutització de l’objecte particular? La resposta és en el segon terme de la 
proposició: «desitja allò particular de manera absoluta». Es tracta, com diria el J. 
Climacus de Postcriptum, d’un fenomen d’absolutització de la relació amb les coses 
relatives. Allò particular és investit d’una aura d’infinita desitjabilitat per satisfer en la 
direcció de l’objecte particular la infinitud del desig.  

Ara bé —seguint Climacus— el fet de voler de manera absoluta alguna cosa 
finita és una contradicció, perquè allò finit ha de tenir un final, hi haurà un temps en què 
hom no el podrà voler i en voler-lo perdria l’absolutesa. Només l’infinit pot ser volgut 
infinitament, un voler absolut implica voler l’infinit.321  

 La vida del desig que «desitja el particular de manera absoluta» porta, així, el 
segell de l’absurd, està amenaçada per la desesperació incubada per la quimèrica 
pretensió del desig infinit de descansar sobre la finitud.  

Facem notar un punt sensible per a la nostra investigació. Fer de l’objecte una 
cosa infinitament desitjable és, en el fons, sinònim de fer-lo desaparèixer com a realitat 
singular, vol dir sumir-lo en una abstracció completa. Es clar, per tant, que l’impuls 
desideratiu es desorienta i es dilueix quan el seu referent és una abstracció objectual, ja 
que impedeix que l’eco d’una relació concreta el desperti a la consciència d’estar entre 
les parets d’un si mateix en construcció. El salt de l’abstracció a la concreció objectual 
es dibuixa, així, com una de les claus, com venim dient, de la transformació del jo 
indeterminat en un selv. D’aquesta temàtica, se n’ocuparà in extenso el jutge Wilhem. 

No volem acabar l’estudi dels Estadis eròtics immediats sense subratllar, un cop 
més, la tendència teològica que hi ha implícita en la noció d’amor eròtic de A. L’amor 
immediat no serà suprimit pel salt a l’esfera ètica i sobretot a la religiosa. La validesa 
(Gyldighed) de l’amor eròtic és conserva sempre, més enllà de totes les seves 
transfiguracions.322 

                                                 
321 Cf. S.V. 10, p. 88ss. Aquesta idea no és nova. Sant Agustí l’havia formulada distingint entre cupiditas 
i caritas. La «cupiditas» és l’amor envers aquelles coses que escapen al nostre control i que es poden 
perdre en contra de la meva voluntat («invitus amittere possum»). Això fa que l’amor visqui 
permanentment en el temor. «Caritas» és l’amor a allò que no passa, l’etern, o millor, «l’intermum 
aeternum» (l’íntim en tant que etern), que expulsa el temor («timorem foras mittit»). Sobre l’amor en sant 
Agustí, Cf. la dissertació doctoral de Hannah Arendt, recentment publicada en versió castellana: H. 
ARENDT, El concepto de amor en san Agustín, Madrid 2009, especialment per al nostre tema el segon 
capítol de la primera part. Des d’una perspectiva idealista, el tema ha estat abordat també per Fichte a Die 
Anweisunf zum seligen Leben. Segons Fichte, una vida dispersa en la multiplicitat condueix a la pena i la 
misèria, mentre que la vida benaurada vindrà en la relació amb l’eternitat, però fa un advertiment a l’inici 
de la primera exhortació: «No li ha estat concedit a l’home procurar-se a si mateix l’eternitat, cosa de la 
qual seria incapaç, l’únic que té en les seves mans és la possibilitat continuada de sortir d’allò que és 
caduc i buit […]. Nosaltres no podem procurar-nos la benaurança, però som capaços de despullar-nos de 
la nostra misèria, i a l’acte la benaurança per si mateixa ocuparà el seu lloc» (J. G. FICHTE, La 
exhortación a la vida bienaventurada o la doctrina de la religión, Madrid 1995, p 33. 
322 En un passatge de l’obra edificant de 1847 Opbyggelige Taler i forskjellig Aand (‘Discursos edificants 
en divers esperit’) llegim: «Car hi ha una exigència, hi ha una exigència oculta en tot amor que no està 
fonamentada en l’egoisme sinó profundament i eternament (ikke selvisk men dybt og evigt grundende)» 
(S.V. 11, p. 247)  
Sobre aquest punt s’hi podrien veure elements de contacte entre la posició de Kierkegaard i la de 
Marcuse. L’eros marcusià, negant, en la direcció de l’element dionisíac de Nietzsche, l’ordre repressiu 
que s’alça sobre el control i el domini, revela l’existència d’un ordre superior: «Orfeu és l’arquetip del 
poeta com a alliberador i creador: estableix un ordre més alt en el món —un ordre sense repressió. En la 
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En conclusió, la seducció és una estratègia de control de la incòmoda sensació 
d’inexhaurabilitat que presenta el desig. El seductor es mou indeturable, pul·lulant 
d’objecte en objecte, fent que la seva agitació superficial emmascari la immensa 
profunditat que té al davall. Per això l’objecte particular no li interessa més que en 
qualitat de principi d’atracció que dinamitza la sortida de si mateix, i el manté distret i 
distanciat de la seva responsabilitat existencial. Si el seductor abandonàs el seu gir 
atabalat, hauria de determinar el seu voler i començaria a existir. La forma de 
neutralitzar intel·lectualment aquest temor és teoritzar sobre l’objecte màxim de desig, 
la feminitat, tractant de restar-li realitat, transformant-la en pura negativitat. Aquest és el 
procediment dels comensals d’«In vino Veritas». L’aparent misogínia dels oradors 
estetes és, en realitat, un exercici d’exorcisme existencial, un intent d’espantar i posar 
en fuita l’existència. Si la dona es contempla com un ser positiu, real i definit, els 
participants del banquet estan perduts, estarien obligats a sortir de llur còmode estat 
imaginari i patir el dolor d’haver d’esdevenir concrets. D’aquí que posin tot l’arsenal 
dialèctic —i en tenen en abundància—323 a fer una apologia de la vacuitat femenina. Si 
la dona és el no-ser, no han de tenir por, perquè el perill és fictici, la dona no té cap 
poder sobre ells. 

 
 
 
1.1.2. fruir de la inconcreció amatòria 
 
La redacció d’«In vino veritas» no fou senzilla. Kierkegaard deixa constància 

d’aquesta dificultat en diverses anotacions dels Papirer. Un exemple: «Ho reescric 
contínuament, però no em satisfà. Em sembla haver dedicat un excés de pensament a 
l’argument i haver arribat a un estat d’ànim improductiu.»324 Aquesta observació és 
indicativa de la importància estilística de l’obra, bolcada a recrear una atmosfera de 
pensament i un estil de vida que reposen en la negativitat pura. Els personatges del nou 
simposi kierkegaardià no són més que espectres noctàmbuls, éssers inexistents, pures 
siluetes, que es desintegraren amb la tènue llum del matí.  

L’amfitrió inesperat del banquet fou Constantí Constantius, l’autor de La 
repetició, que convida per sorpresa la resta de comensals: un jove, Victor Eremita 
(l’editor d’Enten Eller), un famós sastre copenhaguès i Johannes el Seductor. Tots cinc 
es reuneixen en una sala situada en un bosc a dues milles de la ciutat, que havia de ser 
esbucada després de l’esdeveniment per un equip de demolició contractat per 
Constantius. Els assistents havien d’acudir-hi de nit, cada un per separat, en cotxe de 
cavalls fins al lloc indicat. El local de reunió està perfectament ambientat per a 
embriagar els sentits, i el lema del banquet, «In vino Veritas», procura un clima de 
desinhibició. La temàtica s’enllaça, a més, amb la reflexió musical d’«Els estadis eròtics 
immediats» per una referència a la música que Constantius havia ordenat que es tocàs a 
l’entrada de la sala: «Els batents de la porta s’obriren [...], en aquell mateix instant 
l’orquestra començà a interpretar el ball del Don Juan, es transfiguraren els rostres dels 

                                                                                                                                               
seva persona, l’art, la llibertat i la cultura estan combinats eternament. Ell és el poeta de la redempció, el 
déu que duu la pau i salvació pacificant l’home i la natura, no mitjançant la força sinó la cançó» (H. 
MARCUSE, Eros y civilización, Barcelona 1968, p. 162). Sobre l’ordo transcendent que representen les 
imatges d’Orfeu i Narcís Cf. el capítol VIII. 
323 Johannes Climacus reconeix la superioritat dialèctica del pensament especulatiu sobre l’existencial. La 
diferència no és entre un pensament madur i un altre d’immadur sinó entre un pensament radicat en 
l’existència o en la no-existència. Cf. Cf. S.V. 9, p. 212.  
324 Pap. V A 109. 
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convidats i com en senyal de respecte a un esperit invisible que els envoltàs, restaren 
immòbils un instant (...)».325 

Els paral·lelismes amb el simposi platònic són evidents. En ambdós casos, el 
narrador relata uns fets que ell mateix no ha presenciat, en això coincideixen el 
personatge platònic d’Aristodem i el kierkegaardià de William Afham. Tots dos 
esdeveniments estan desubicats temporalment, i consten igualment de cinc participants 
que van pronunciant parlaments sobre una temàtica acordada prèviament. Fins aquí les 
semblances. La diferència principal entre l’antic i el modern simposi la posa el darrer 
participant del banquet platònic, Sòcrates, que intervé al final per a donar a conèixer la 
vertadera essència de l’amor que li ha estat comunicada per una dona de Maninea, 
Diotima, que «era sàvia en aquests i molts altres temes».326 Si el lector esperava un 
corol·lari socràtic, no el trobarà a «In vino veritas», però no quedarà defraudat si 
continua la lectura de Stadier paa livets vei, perquè el següent escrit firmat pel Jutge 
Wilhem servirà de contrapunt socràtic a la calculada misogínia dels oradors anteriors. 
Aquí torna a aparèixer el paral·lelisme amb Plató, perquè al jutge també li és revelada la 
natura de l’amor autèntic a través del contacte amb una dona, un altra Diotima: la seva 
esposa. Ella és la Diotima de Wilhem, la fèmina concreta que li ensenya l’art d’existir 
estimant, un ésser real que contrasta amb l’eterietat que desprèn la dona en els discursos 
rememorats per Afham, reduïda a una entelèquia que incentiva un voler descompromès 
i despersonalitzant. 

 
 
a) Una definició introductòria: la dona en «El diari d’un seductor» 
 
Els cinc discursos d’«In vino veritas» poden ser abordats com a variacions de la 

definició genèrica de la dona que trobam cap al final d’«El diari d’un seductor» 
d’Enten-Eller. Entre algunes missives dirigides a Cordèlia, Johannes intercala un escrit 
sense data ni remitent que reflexiona sobre la dona com «eterna superfície 
d’observació». L’anotació és un preàmbul excel·lent a les digressions de l’imaginari 
banquet de Stadier i una postil·la de les obres de A. La nota arranca amb aquesta 
exclamació: «Per a mi és una delícia, és una delícia per al meu cor pensar que el sol de 
la feminitat s’irradia en una multiplicitat infinita (uendelig Mangfoldighed) [...], els 
meus ulls no es cansen mai de córrer darrere aquesta multiplicitat perifèrica 
(peripheriske Mangfoldighed), aquestes escampades emanacions de la bellesa 
femenina.»327  

L’autor assaja, línies més tard, una definició conceptual d’aquesta visió de la 
dóna com una infinita multiplicitat. Fent un irònic ús del llenguatge hegelià proposa la 
següent determinació: «Intentaré pensar la dona de manera categorial, sota quina 
categoria ha de ser concebuda? Sota la categoria de ser per l’altre (Vaeren for Andet).» 

La definició de A és el primer intent especulatiu de desfigurar l’objecte amorós, 
buidant-lo de realitat en si. Amb la lògica hegeliana de teló de fons, la dona és aquí 
suprimida com a singularitat, desposseïda d’aseïtat. Com les vestals no té forma visible, 
la seva imatge és impossible perquè la dona no és una, és infinitament múltiple, pertany 
al món abstracte de la possibilitat, i allà ha de romandre, segons A, perquè «quan una 
jove s’ha lliurat per complet, tot s’ha acabat. Encara avui m’acost sempre a una jove 

                                                 
325 S.V. 7, p. 29 
326 Banquet 201 d.  
327 S.V. 2, p. 395. 
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amb un cert temor, el meu cor batega amb força, perquè sent l’etern poder que resideix 
en el seu ser. Davant una esposa no m’ha succeït mai»328 .  

Els discursos d’«In vino veritas» exploraran cinc arguments distints per a buidar 
de contingut la feminitat. Vegem-los. 

 
 
b) Els parlaments d’«In vino veritas» 
 
 1) El primer en prendre la paraula és «el jove». La seva diatriba en contra de la 

dona se sustenta en una concepció teòrica de l’amor que deixa traslluir una sèrie de 
contradiccions que encaminen naturalment a l’escepticisme. La primera contradicció és 
que l’acte importantissim pel qual s’elegeix una persona per a viure una relació 
perdurable que ha de donar sentit a la vida és un acte inexplicable racionalment. Els 
amants actuen encegats per l’amor i no poden donar raó d’allò que fan. Com un acte de 
màxima idealitat pot recolzar-se en factors tan accidentals?  

Una segona contradicció és que una realitat tan sublim com l’amor s’expressa 
d’una manera grosserament sensible: «La vida espiritual més noble s’expressa pel seu 
contrari més baix, i allò sensual s’arroga el dret de representar la vida espiritual més 
noble.»329  

La tercera contradicció adduïda és que els amants desitgen pertànyer-se per 
sempre i exclusivament, però fins i tot en la fusió íntima dels amants, quan els dos es 
com si formassin un jo únic, hi ha sempre el triomf de l’espècie sobre els individus que 
queden reduïts a mers instruments de la natura.330 A més, l’amor esqueixa la totalitat 
individual en meitats mútuament dependents, així qui estima deixa de ser un tot per a 
convertir-se amb la seva dona en una simple meitat.  

Totes aquesta raons porten el jove a desconfiar de l’amor i a proclamar: 
«Compreneu ara, amics meus, per què he renunciat a l’amor i he fet del pensament 
l’única ocupació de la meva vida?»331  

  
 
 
2) A continuació parla Constantius. El seu discurs versa sobre la comprensió de 

la dona a partir de la «categoria de la broma».332 Constantius veu en l’extrema 
heterogeneïtat entre l’home i la dona la raó de la impossibilitat de la relació. Per a ell, 
l’home representa allò absolut i «la dona es troba en la relació»,333 de manera que entre 
dos éssers tan dissemblants no hi pot haver una vertadera interacció. Però la intenció de 
l’autor de La repetició és neutralitzar els danys irreparables que la dona pot fer si se la 
mira des d’aquest punt de vista, fent-la esdevenir inofensiva i divertida.334 La tàctica de 
Constantius consisteix a destacar els elements que fan de la dona un ésser voluble i 
proteic, convidant els oients a gaudir d’aquesta peculiar natura que és motiu de diversió 

                                                 
328 S.V. 2, p. 401. 
329 S. V. 7, p. 39. 
330 Aquesta argumentació és curiosament coincident amb la de Schopenhauer. Kierkegaard fa diverses 
anotacions als Papirer sobre la lectura de les obres de Schopenhauer i fins i tot fa una indicació 
humoristica sobre la correlació inversa entre inicials del seu nom «Soren Aaby» i les de l’alemany «Artur 
Schopenhauer», que demostrarien una coincidència en la diferència. Cf. Pap. XI 1 A 144. També Pap. XI 
1 A 111-112. 
331 S.V. 7., p. 45. 
332 Cf. S.V. 7, p. 47. 
333 Aquesta idea emmetxaria amb la definició de la dona com un «ésser per altre». 
334 S.V. 7, p. 48. 
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i d’interessant observació. Parafrasejant la Poètica d’Aristòtil, Constantius diu que la 
dona no està feta per a la tragèdia. El seu lloc són les peces curtes de tipus patètic, no un 
drama en cinc actes. O millor, els sainets de mitja hora. I acudint al Timeu platònic diu 
que disposa d’una «grandesa irracional» .335 Però així és i així cal prendre-la; en 
qualsevol cas, el més important és no acordar una relació seriosa i compromesa amb 
ella. 

 
3) Victor Eremita és el tercer a intervenir. Ràpidament exposa els seus 

arguments en contra de la substancialitat de la dona. I ho fa començant per la galanteria, 
que demostra que la dona no pot ser concebuda més que en categories fantàstiques. 
L’acte d’homenatge de la galanteria demostra que amb el sexe femení no hi ha una 
relació real. I un segon argument ratificaria aquest fet: la dona fa la funció de musa, 
despertant la idealitat del baró, però només en tant que la relació amb ella sigui d’ordre 
negatiu. La dona té una «grandesa indefinida», té la potencialitat de significar-ho tot i a 
posta inspira l’ideal. Però, atenció, la dona inspira en una relació negativa. Cap geni, 
heroi o sant no ho ha estat per mor de la dona amb la qual s’ha unit. Una esposa, amb 
els anys, va significant quelcom positiu i deixa d’inspirar idealitat a l’home. Així —
pontifica Climacus— el significat global de la dona és negatiu— i si les coses són així, 
hom s’ha d’abstenir de tota relació positiva amb la dona. Una relació purament negativa 
pot fer que l’home esdevingui infinit, en tant que una relació positiva i duradora amb la 
dona fa que «l’home esdevingui finit en el grau més gran possible».336  

 
 4) El sastre337 és el següent orador. Segurament és el personatge que visibilitza 

més descaradament la ironia de l’autor. El sastre proclama que està dedicat en cos i 
ànima a incentivar el punt dèbil de la dona: la moda. Es un conspirador nat, que no 
estalvia cap recurs —no li importa perdre doblers si cal— per tal d’aconseguir que no 
s’interposi mai el principi de la diferència en el col·lectiu femení. La moda és la força 
homogeneïtzadora més potent que existeix i la més eficaç amb les dones. Mentre 
continuïn esclaves d’aquest poder, la vida masculina en l’abstracció i la idealitat està 
salvada. D’aquí la proclama del sastre: «Feliç l’home que no té relacions amb cap dona, 
la dona no li pertany, ni pertany a cap altre home, car ella pertany al fantasma creat pel 
contacte contra natura de la reflexió femenina amb la reflexió femenina: la moda.»338 

 
5) L’últim a dissertar és un vell conegut del lector, Johannes el seductor, que 

reproposa el mite d’Hesíode per combatre l’aseïtat femenina. Al principi solament hi 
havia un sexe, el masculí que feia l’honor als déus, tant, que aquests començaren a 
sentir enveja de l’home i decidiren subjectar-lo subtilment per un poder més dèbil que el 
seu i al mateix temps molt més fort, el poder de la dona, una meravella que als ulls 
divins era encara més gran que l’home. Ella havia de realitzar el que els mateixos déus 
eren impotents de fer, sotmetre l’home i dominar-lo. I aquesta estratègia tingué èxit, 
però no sempre, en tots els temps hi ha hagut homes que no han caigut en el parany dels 
déus, aquests són —afirma Johannes— els «eròtics» (Erotikere). Són éssers feliços 
perquè viuen millor que els déus, ja que s’alimenten d’una cosa encara més delicada que 
l’ambrosia i beuen una beguda més deliciosa que el nèctar: solament mengen l’esca, 

                                                 
335 S.V. 7, p. 53. 
336 Den endeliggjör Manden efter den störst mulige Maalestok (S.V. 7, p. 60). 
337 Aquesta és l’únic personatge desconegut fins ara. En una nota del diari, és caracteritzat com «una 
natura profundament humorística [...] que ho usa tot, diners, influència, etc., per fer ridícules les dones 
(...) (Pap. IV A 35).  
338 S.V. 7, p. 65.  
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però no la pesquen mai. Els altres homes es llancen a l’esca i la devoren fins que són 
capturats, «solament els eròtics saben apreciar l’esca i apreciar-la infinitament».339 
Aleshores Johannes ofereix una variant de la definició de la dona oferta a «El diari d’un 
seductor»: la dona és «un finit que apareix potenciat per l’enganyós infinit de tota 
il·lusió divina i humana». Això és, la dona és una finitud desfressada d’infinit, i això és 
el que la fa ser encisadora per a l’home. Si hom descobreix l’engany —com ho fa 
l’home eròtic— aleshores se n’adona que aquesta enlluernadora infinitud amaga una 
finitud de criatures. La dona és un «substantiu col·lectiu». La dona són moltes dones. 
Ella no s’esgota en una formula, perquè «és un infinit de finits». És a dir, en la dona, 
així considerada, hi ha una potència infinita que manté l’home en permanent estat 
d’èxode de si mateix, una energia il·limitada per a evadir-se de l’existència.340 L’home 
eròtic sap deixar-se conduir per la seductora presència de la dona i no acabar enganyat. 
Al seu costat és conduït fora del temps, però si es casàs amb ella, es temporalitzarien 
tots dos: «Al costat del marit ella resta en el temps i ell amb ella».341 

Acabat aquest discurs, com si volguessin destemporalitzar-se, els convidats 
s’aixequen de la taula sincronitzadament. Constantius buida la copa d’un glop i la llença 
contra la porta del fons de la sala. Els altres imiten el seu gest solemnement. Tot d’una 
s’obren les portes per deixar sortir els oradors i donar accés a un equip de demolició 
disposat a no deixar rastre d’aquella reunió. Com un grup de fantasmes, sorpresos per 
l’albada, els convidats desfilen sota el sol del matí, com a espectres que no saben tornar 
per l’escletxa de la qual sortiren, que solament és visible enmig de les tenebres de la nit. 
El seu deambular els conduí fins un jardí, al fons hi ha una casa d’estiueig. Tots 
concentren les mirades en aquell racó ocult i de sobte veuen una parella entre el fullam. 
Són el jutge Wilhem i la seva esposa, plàcidament absorts en una domèstica felicitat.342 
Al final de la rememoració de Afham, on no hi ha en realitat res digne de ser recordat, i 
molt menys encara després de la destructiva intervenció dels operaris que no deixaran 
pedra sobre pedra, al final del periple a través de la col·lecció d’individualitats que no 
volen ser ells mateixos, a la llum del matí, una parella genisíaca es beslluma (els 
esposos Wilhem); una primera parella d’ individualitats existents, la comprensió de la 
història que els uneix i l’amor que es professen és la clau de la intel·lecció del moviment 
que cal realitzar per transformar la immediatesa del jo que desitja en una ipsitat capaç 
d’estimar, les obres firmades per l’espòs en seran l’explicitació. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
339 Kun Erotikeren veed at vurdere Lokkemaden, at vurdere den uendeligt (S.V. 7, p. 71). 
340 L’estudiós de Kierkegaard U. Regina interpreta la visió de Johannes en aquest sentit: «Le sue infinite 
donne, tutte ugualemente finite, non sono che lui stesso in infinita fuga dall’esistenza, sua e degli altri. 
Nel suo tentativo di esistere senza essere se stesso, Johannes fa della donna un alterità assolutamente 
sterilizzata da ogni riferimento esistenziale, un se stesso di cui potersi del tutto desinteressare» (U. 
REGINA, Kierkegaard: l’arte d’esistere, Brescia 2005, p. 187). 
341 S.V. 7, p. 74. 
342 S.V. 7, p. 76. 
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1.2.  EL SALT DE LA RELACIÓ SIMPLE A LA COMPOSTA EN LA 

DECISIÓ D’ESTIMAR: ELS ESCRITS DE WILHEM «AEGTESKABETS 
AESTHETISKE GYLDIGHED» I «ADSKILLIGT OM AEGTESKABET MOD 
INDSIGELSER» 

 
 
Les reflexions de l’apartat primer sobre l’amor immediat han mostrat com 

l’esperit i l’impuls afectiu comparteixen una mateixa genealogia que els posa en 
interdependència recíproca. També en el primer capítol del llibre del gènesi existencial 
hi ha un esperit primordial que agita les seves ales sobre les aigües del jo i les proveeix 
d’un voler infinit. El jo, que desconeix encara la seva identitat, només sap qui és 
negativament, per l’estremiment vital causat pel seu potent impuls desideratiu. El jo se 
sent ser només en l’acte volitiu i descobreix que el principal obstacle al seu moviment 
ve precisament d’allò que desitja, ja que consumar el desig és el seu final, allò que el 
portarà a l’extinció. Aleshores, l’anònim jo emprèn una errònia estratègia de reafirmació 
que consisteix a renegar de la determinació volitiva —Kierkegaard li dóna el nom de 
«seducció»— amb conseqüències nefastes per la realització existencial, perquè el jo 
acaba caient en aquella hegeliana «mala infinitud» que el va fent més abstracte i 
desencarnat. El jo se cerca a si mateix per camins impossibles, en una autorecerca 
excèntrica que no fa més que augmentar-ne l’anonimat.  

Es en aquest punt on intervé la reflexió de Wilhem que explora una alternativa al 
jo difuminat del seus interlocutors estètics en les dues obres sobre el matrimoni que li 
són atribuïdes. Els dos assaigs de Wilhem engranen amb la temàtica d’un altre text que, 
malgrat portar la firma de B, probablement és el mateix pseudònim de «L’equilibri entre 
l’estètica i l’ètica en la formació de la personalitat». Recordem que en aquesta obra es 
defensa la necessitat d’una recreació del jo «preexistent» per mitjà d’un acte 
d’autoelecció que instaura la decisió de decidir. La fundació de la personalitat és 
definida com l’acceptació del jo com un encàrrec per al jo, constituint allò que hem 
acordat anomenar una «relació composta», fet que coimplicava la consciència de la 
culpa. Doncs bé, creiem que els escrits sobre el matrimoni han de ser interpretats sota 
aquesta llum per poder entendre correctament la interrelació circular entre amor i ipsitat. 
La determinació d’allò estimable —allò que Wilhem anomena en el seu primer assaig 
sobre el matrimoni «el primer amor (förste Kjaerlighed)»—343 és comparable a l’acte 
autoelectiu de «L’equilibri entre allò ètic i allò estètic en la formació de la personalitat». 
Quan l’amant elegeix allò amable tampoc no ho fa sobre el no-res, la seva elecció és —
com en el cas del jo— un acte de recepció d’allò estimat que ja preexisteix en forma 
d’enamorament. L’amor s’eleva a una nova categoria, adopta una dimensió distinta a la 
de la pura passió amorosa, quan l’amant decideix dotar de continuïtat l’enamorament 
per la seva decisió d’estimar. Aleshores, allò amable abandona la seva indeterminació i 
es converteix en el «primer amor», és clar que no en un sentit quantitatiu sinó 
eminentment qualitatiu.344 Que es tracta del «primer» amor vol dir que la passió 

                                                 
343 Quan Wilhem parla de «primer amor» i el situa en el context reflexiu de la relació conjugal no ho fa en 
un sentit unívoc. El seu discurs és aplicable a altres formes d’amor que no són el romàntic, per exemple 
l’amor a la pàtria, la professió, etc. El matrimoni és un símbol de l’amor ètic en tots els seus possibles 
vessants. 
344 La idea de «primer amor» té un sentit categorial i ordena tota la reflexió sobre l’amor de Wilhem. 
Això ho ha vist l’especialista A. Clair: «Du point de vue de l’éthique, la chose première est tout. En elle 
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amorosa ha abandonat l’abstracció de la pura possibilitat per a arrelar-se en la realitat. 
Però tornem a la forma de l’elecció d’allò estimable. Hem dit que és una recepció. Com 
s’ha d’entendre aquest fet? Com es pot dir que allò estimable preexisteix a l’elecció 
quan és l’acte electiu el que realment el converteix en el primer amor? Per a Wilhem és 
així perquè l’enamorament obeeix a una realitat espontània, imprevisible i misteriosa. 
En tant que realitat immediata, l’enamorament és incomprensible. No ens ha d’estorar, 
per tant, que el jutge el consideri senzillament un «prodigi» (Vidunder). L’enamorament 
és un do que cau en les mans dels enamorats, com el jo immediat de l’home cau en les 
mans de si mateix per a ser afaiçonat. No hi ha un perquè de la passió amorosa —
argument que repetirà ad infinitum Wilhem—, cercar-hi raons és aixecar-ne l’acta de 
defunció. Allò que sí que és objecte d’una decisió de la voluntat, en canvi, és l’acte 
d’acollida de l’enamorament, la disposició a tenir cura de l’enamorament perquè es 
conservi, creixi i es desenvolupi en el temps. Vol dir això que un només es pot 
enamorar una volta a la vida? Per a Wilhem, hom pot parlar solament d’un primer amor 
vertader, i la fallida d’aquest primer amor té a veure amb un defecte de fermesa, 
renovació i consolidació de la decisió d’estimar. Aquesta és l’encarregada de preservar 
la immediatesa de l’enamorament de les envestides de la temporalitat, més encara, no es 
tracta solament de conservar-lo, Wilhem està convençut que «la bellesa de la dona creix 
amb el temps». L’enamorament no ha de tenir por de desgastar-se amb el pas dels dies i 
els anys. La decisió d’estimar ha d’aguditzar la sensibilitat davant la bellesa d’allò que 
hom estima. L’amor decidit no ha de sacrificar pel camí el contingut originàriament 
estètic de l’enamorament (bellesa, emoció, exclusivitat) per a salvar-se, puix que la 
decisió actua com un agent de rejoveniment que potencia el primer amor envers una 
«concentricitat superior» (höiere Concentricitet).  

Wilhem està parlant d’una nova modalitat d’amor que transcriu els 
particularismes de l’amor immediat en els paràmetres genèrics (universals) de la vida 
ètica. La natural inclinació hermètica de l’enamorament —no hi ha un enemic major 
dels enamorats que la intromissió d’un tercer— es transfigura per la decisió d’estimar 
en un amor manifest que té unes exigències ètiques i unes obligacions públiques. 
Johannes Climacus, comentant el llibre de Wilhem en un apèndix del seu Postscriptum, 
ho expressa així: «I precisament contra l’hermetisme de l’esteta, ell es concentra sobre 
el matrimoni com la forma més profunda de la revelació de la vida».345 La decisió és, 
per a Wilhem, el ministre que segella el pacte entre les inclinacions particulars i les 
obligacions generals. Una esponsalicitat sobre la qual s’erigeix i discorre l’art d’existir, 
i que posa l’individu davant un perseverant exercici de síntesi entre l’afectivitat 
espontània i el deure, l’exclusivitat amorosa i la vida en societat, etc. En suma, la 
decisió d’estimar contribueix que el jo abstracte i indefinit de l’enamorat transmuti en 
un si mateix compromès èticament amb el «seu» amor. Estam davant una altra versió de 
la primera fenomenologia, animada en aquesta ocasió per una altra faceta antropològica 
tan refractària al pensament com ho era la culpa. Una lectura atenta de la doble 
dissertació de Wilhem ens ajudarà a lligar més els caps del seu pensament.  

 
 
 

                                                                                                                                               
la vie éthique est une et totale; elle est une plénitude actuelle. L’unité de la vie ethique c’est que le passé 
et l’avenir sont à chaque moment concentrés dans le present. L’existence est, dans sa durée, le 
developpement du choix premier» (A. CLAIR, Pseudonymie et paradoxe. La pensée dialectique de 
Kierkegaard, p. 280). 
345 S.V. 9, p. 212. 
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Encara que el tema d’ambdues dissertacions sigui el matrimoni com a paradigma 
de la decisió d’estimar, el to és bastant divers.346 La primera dissertació té un estil més 
admonitori perquè va dirigida a l’indecís A per tal de fer-li apreciar com la decisió 
d’estimar estimula i perfecciona l’amor romàntic. La segona dissertació, tàcitament, vol 
respondre a les objeccions dels cinc escèptics d’«In vino veritas» que no són 
personatges dubitatius com el jove d’Enten Eller (a excepció del «jove» que fa el primer 
discurs), sinó que tots ells estan decidits però en un sentit negatiu, han optat en contra 
de la decisió d’estimar. Això fa que el to de Wilhem, en aquest segon text, sigui més 
defensiu i accentuï la importància de l’aspecte positiu de la decisió.347 Passem als escrits 
seguint l’ordre esmentat. 

 
 
  
1.2.1. La decisió d’estimar i «el primer amor» 
 
 
a) La posició de Wilhem a «AEgteskabets aesthetiske Gyldighed» 
 
La tesi de l’Assessor queda definida en aquests termes just al començament de la 

seva dissertació: «Crec que la meva empresa consisteix en dues coses, això és, mostrar 
la importància estètica del matrimoni, i mostrar com allò que té aquest d’estètic pot ser 
resguardat a pesar de les múltiples dificultats de la vida.»348  

El primer que fa Wilhem és establir una distinció bàsica entre la pura passió 
momentània i «el primer amor» que és vital per a l’argumentació de la seva tesi. Els 
enamorats estan íntimament convençuts que la seva relació és un tot complet en si 
mateix que no es podrà transformar mai.349 És a dir, en la genètica de l’amor sembla que 
hi ha inscrita una voluntat de perseverar. Ningú que estigui vertaderament enamorat no 
pensa que el seu amor és substancialment fugaç o que neix amb data de caducitat. Sobre 
aquesta premissa major, el matrimoni deixa d’aparèixer com un enemic de l’amor 
romàntic o eròtic —on Wilhem no dubta a veure la «realitat més bella de l’existència 
purament humana»—350 i assumeix la condició d’amic i aliat d’aquesta vocació de 
perdurabilitat amb la qual s’estrena l’amor. La decisió del matrimoni és, per a Wilhem, 
la capacitat de transformar la «petita eternitat» (lille Evighed) del primer amor en 
                                                 
346 Aquesta distinció prové del mateix Johannes Climacus, que, comentant l’obra de Wilhem escriu: «[En 
els Stadier] l’estadi estètic i l’ètic són representats, en certa manera com a recapitulacions [d’Enten Eller] 
i tanmateix com a alguna cosa nova... [Wilhem] torna a concentrar-se sobre el matrimoni com la més 
complexa manifestació de la dialèctica de la realitat. No obstant això, ell hi descobreix un aspecte nou, i 
accentua especialment la categoria del temps i el seu significat...». I més amunt: «En els Stadier, l’estètic 
es presenta més determinat en l’existència, i per això esdevé implicitament manifest en l’exposició 
mateixa que l’existència estètica, per tènue que pugui ser la llum que té, és perdició (er Fortabelse); però 
això no des d’un punt de vista estrany com el de l’Assessor que deixa això ben clar, a títol d’admonició, 
davant el jove esteta que encara no ha decidit la seva vida en el sentit més profund. Quan una vida està 
decidida és massa tard per a dirigir-li admonicions: voler exhortar Victor Eremita, Constantin 
Constantius, el sastre i el jove seductor és fer-se ridícul (...)» (S.V. 9, p. 247-248).  
347 Aquesta dimensió positiva de l’amor havia estat apuntada per Kierkegaard en la seva tesi doctoral 
sobre el concepte d’ironia quan comentant el Simposi platònic escriu: «Quan parlam de romandre en 
l’amor, parlam de participar en una plenitud. Això és l’element substancial en l’amor. El desig, l’anhel, és 
allò negatiu en l’amor, és a dir, la negativitat immanent. Desig, necessitat, anhel, etc., són, per emprar 
expressions de Hegel […] la infinita subjectivació de l’amor» (S.V. 1, p. 101). L’expressió hegeliana no 
ha estat identificada pels especialistes. Cf. Escritos S. Kierkegaard vol 1, p. 111 nota 91.  
348 S.V. 3, p. 14. 
349 S.V. 3, p. 25. 
350 SV. 3, p. 34. 



 118 11

«eternitat vertadera» (sande Evighed). Els amants se senten inicialment segurs de la 
constància i la permanència de l’amor que els uneix, però tot d’una compareix 
l’amenaça que prové del canvi i la mutabilitat de totes les coses. Aleshores la decisió ve 
en socors de l’amor eròtic, que té una natura massa dèbil per a poder tolerar l’agressiu 
contacte amb la canviant realitat.  

Però si el primer amor pot ser assimilat i elevat en la decisió amatòria és a causa 
que en el primer amor ja s’hi troba latent el tot. Allò que s’anuncia en la noció de 
«primer» és molt més que allò simplement inicial. Wilhem, oblidant-se de la seva 
condició de mer espòs, fa una consideració altament especulativa de l’ordinal dient que 
«en allò primer, el tot està present implicite i kata krypsin».351 El primer amor és «un 
despertar absolut, un absolut mirar, que s’orienta envers l’únic objecte decididament 
real, l’únic que existeix per a ell [...], l’existència d’aquest únic objecte no és una silueta 
indeterminada, sinó la d’un ésser vivent determinat.»352 Sobre aquest «absolut 
despertar» haurem de tornar més tard, ja que toca una de les línies nodals que 
investigam. Destaquem tan sols, de moment, la importància del nexe que hi ha entre el 
despertar existencial i l’absoluta determinació de l’amat que anticipàvem com a element 
capital de la primera fenomenologia.  

Resseguim el discurs del jutge precisant més el mode en què el primer amor 
queda més perfectament garantit per la decisió. En aquest punt, l’autor introdueix la 
idea que el primer amor ha de ser integrat en una «concentricitat més alta». L’autor 
precisa que tal assumpció és de caràcter immediat, no està mediada per una reflexió que 
desnaturalitzaria la realitat espontània del primer amor. Aquesta metamorfosi de 
l’estimada en promesa es produeix per un acte d’acceptació de l’enamorament (primer 
amor) com un do (Gave).  

Un do és quelcom que hom ha d’estar en disposició de merèixer, quelcom que ha 
de ser acollit, que no pot ser conquerit ni adquirit, però que «és molt més bell que haver 
subjugat el món sencer» per a poder obtenir-lo. Aquesta idea fa més coherent i viable la 
persistència de l’amor romàntic en la decisió d’estimar, ja que aquesta decisió no és més 
que la voluntat de fer del do del primer amor una «adquisició quotidiana al llarg d’una 
vida sencera». Però la qüestió central és que això no és la conseqüència d’un dubte, és a 
dir, no s’elimina la immediatesa de l’amor romàntic per un càlcul racional, tot això és 
un esdeveniment immediat: «La vida autèntica de l’amor queda en peu, però les 
impureses, per dir-ho així, són eliminades.»353  

Per altra part, en el vot de la decisió amatòria s’amplifiquen els moviment de 
l’amor. En el «meu» (min) del matrimoni no hi ha una possessió instantània que fa 
ressonar l’eternitat sola i exclusivament en l’instant de la seducció, una eternitat 
fantasiosa, sinó que hi ha una eternitat distinta, el «meu» ressona en «l’eternitat de la 
consciència, en la eternitat de l’eternitat».354  

Que l’amor romàntic es conserva en el matrimonial és confirmat per un altre 
aspecte: el matrimoni té la seva pròpia teleologia. Això li confereix una gran bellesa 
interna, ja que els «perquès» no compten, no s’han de cercar finalitats externes,355 car si 
algú pogués reunir tots els perquès finits dels seu matrimoni «seria el més miserable de 

                                                 
351 S.V. 3, p. 44. 
352 S.V. 3, p. 45. 
353 S.V. 3, p. 58 
354 S.V. 3, p. 59. 
355 Ja sabem que la inspiració d’aquest idea és kantiana. Wilhem revisa i critica els tres perquès més 
invocats a favor del matrimoni: escola del caràcter, contribució a la propagació de l’espècie i la possessió 
d’una llar. 
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tots els esposos». La reflexió racional no fa que un matrimoni sigui més moral, al 
contrari, el fa esdevenir tan immoral com antiestètic.356  

Wilhem adverteix que el defecte principal de l’amor romàntic és que té un 
«caràcter ahistòric», i això el duu a creure que la fuita és la millor manera de realitzar-
se. Els enamorats voldrien rompre els vincles espaciotemporals i retirar-se a una illa 
deserta, ocultar-se de les mirades indiscretes. I, en qualque sentit, això és un indicador 
de la bona salut del primer amor, és molt pitjor la «insípida communio bonorum que 
brinda al matrimoni l’aspecte que hom s’ha casat amb la família sencera».357 L’amor 
conjugal, per tant, hauria de poder conservar sempre un remanent d’aquesta estètica de 
l’ocultament del primer amor. Però essencialment l’enamorament s’arrisca a morir si 
persisteix en la dissimulació i l’ahistoricitat. I aquí la decisió té, per a Wilhem, una 
intervenció salutífera, perquè ve a aportar-li l’obertura i la referència històrica que 
necessita. Per la resignació implícita en el vot d’estimar, les dificultats són acceptades 
per anticipat i d’alguna manera són vençudes abans que tinguin una forma 
determinada.358Això sí, el vot pressuposa com una condició imprescindible que l’amor 
sigui vertader. No es pot renovar allò que mai ha existit, ja que el vot s’edificaria la seva 
casa sobre la sorra sense aquest pressupost. 

Wilhem troba una nova convalidació de la disponibilitat a l’obertura i la 
revelació de l’amor en el fet que aquell qui estima es vol lliurar a l’altre, no vol restar 
reclòs en si mateix. I en aquesta tendència envers l’amat, que fa que hom s’oblidi d’un 
mateix en l’altre, resideix el secret de l’autorealització individual, perquè aquell qui 
estima «no vol ser confós amb ningú altre»,359 malgrat que l’altre pugui semblar millor 
que ell mateix. Heus aquí un altre nus que haurem de recuperar aviat, ja que l’amor es 
presenta aquí amb un potencial singularitzador d’una magnitud comparable al que té la 
culpa.  

L’argumentació del jutge prossegueix desmantellant la validesa dels raonaments 
que neguen que l’amor pugui perseverar en un medi tan hostil al romanticisme com és 
la quotidianitat. El primer element que pugna amb l’amor dins la historicitat és el 
costum. Wilhem no menysprea la fortalesa de l’enemic i no escatima els qualificatius 
que se senten aplicar a la parsimoniosa vida conjugal: «terrible monotonia», 
«sempiterna uniformitat», «angoixosa quietud». Però tot d’una el jutge passa al 
contraatac amb una bateria d’arguments contra la idea que l’amor decidit es nodreix del 
costum. Diu que aquest terme «costum» s’ha d’aplicar solament a allò que és un mal, 
més concretament a allò que persisteix en un mal, o en referència a una mera repetició 
de quelcom que és en si indiferent. En aquest sentit la idea de costum no guarda cap 
relació amb la llibertat, que, per definició, és l’oposat a allò que es mou simplement per 
inèrcia. La noció de costum no és vàlida per a parlar de les coses que no poden ser 
conservades sense la llibertat, com és tot allò que guarda relació amb el bé; ergo, la 
decisió d’estimar com a exercici positiu de la pròpia llibertat en la direcció d’un bé és la 
més clamorosa negació del costum. 

Una altra dicotomia que es desprèn de la historització de l’amor és la que 
enfronta la idea de conquesta amb la idea de possessió. La decisió d’estimar suprimeix 
l’actitud conqueridora en benefici de la posseïdora. Això significa invertir la idea 
habitual que creu que la possessió és la conseqüència d’una conquesta quan és a 
l’inrevés. Per a poder conquerir primer s’ha de posseir. Això es comprèn quan hom 
pensa en la possessió com un «conquerir retroactiu» (baglaends Erobren). Wilhem 

                                                 
356 Cf. S.V. 3, p. 65. 
357 S.V. 3, p. 100. 
358 Cf. S.V. 3, p105. 
359 S.V. 3, p. 106. 
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il·lustra aquesta idea amb el recurs d’una al·legoria. Si hom pensa en un conqueridor 
que subjuga regnes i països, el podem imaginar com un gran posseïdor, però en realitat 
si no té la saviesa per a guiar tots aquests territoris conquerits en benefici de si mateixos 
no passaria de ser un mer conqueridor. La possessió és una «apropiació en sentit 
profund», una adquisició constant. Allò que realment importa no és conquerir sinó 
posseir, i tothom hauria de decidir a quin dels dos tipus de persones pertany. Wilhem 
contraposa amb lirisme les dues actituds: «(...) per a conquerir es necessita orgull, per a 
posseir humilitat; per a conquerir es necessita obstinació, per a posseir paciència; per a 
conquerir cal avidesa, per a posseir frugalitat. Allò que és propi de la conquesta és el 
menjar i el beure; allò que es propi de la possessió és l’oració i el dejuni.»360 

En el fons tots aquests antagonismes es redueixen a un de sol: «Quan hom 
conquesta s’oblida constantment de si mateix; quan hom posseeix, se’n recorda de si 
mateix, no com un va passatemps sinó amb tota la seriositat possible.»361 Altre cop 
conflueixen els camins de la singularització existencial amb els de l’apropiació 
amorosa. L’art d’existir i el d’estimar comparteixen la ruta i el ritme en què transiten, de 
tal manera que l’apropiació de l’amat remet constantment a una autoapropiació de 
l’amant.  

En aquest punt del discurs Wilhem introdueix una nova perspectiva sobre la 
possessió que il·lumina i completa l’anterior. Ho fa un cop més tractant de salvar 
l’estètica de l’amor. L’espòs adverteix que com més significatiu és allò que s’espera, 
més lent és el curs de la història i més importància cobra, per tant, el transcurs del 
temps. D’aquí deriven dues formes distintes de percebre la història. Una d’exterior i una 
altra d’interior. La primera és aquella en què l’individu no té allò a què aspira i la 
història és, doncs, el combat a través del qual són superats els impediments externs que 
priven de la possessió. La segona és aquella classe d’història que comença amb la 
possessió i que és el desenvolupament a través del qual l’individu guanya la possessió. 
En el primer cas, la història pot ser perfectament reduïda perquè no interessa en si 
mateixa, fins al punt que la representació estètica d’aquesta forma d’història consisteix a 
abreujar-la per poder arribar el més prest possible a l’instant intensiu de la possessió. En 
el segon cas la història és interior, i cada petit instant està dotat d’una importància 
radical, de manera que la meta és a la vegada el camí. Realment solament aquí hi ha 
història, perquè solament aquí hi ha una autèntica batalla amb el temps. Wilhem 
insisteix que la història interior exigeix una individualitat, si aquesta no hi és, o encara 
està tancada, les coses transcorren externament però no s’historifiquen, i això posa en 
perill l’amor romàntic, que corre el risc de morir d’abstracció: «El conqueridor nat està 
sempre fora de si mateix; el posseïdor nat està en si mateix, per això el primer arriba a 
tenir una història exterior i el segon una d’interior.»362 

Amb un cop d’audàcia intel·lectual, el jutge posa en la cúspide de l’estètica allò 
que no és representable perquè pertany a la interioritat. La perfecció estètica, assevera 
Wilhem inspirant-se segurament en el pensament estètic de Schelling, requereix 
desprendre’s de l’espai i determinar-se en la direcció del temps, així l’ideal estètic es fa 
més ric i ple. Aquesta estètica superior incommensurable amb la representació és 
precisament la vivència. Allò que se sostreu a la representació estètica és precisament 
allò que conté més bellesa: «Per això tot i que reconec que l’amor romàntic es presta 
molt millor a la representació artística que el conjugal, no per això es pot dir que aquest 
és menys estètic que aquell, sinó que, contràriament, és més estètic.»363 Evocant una de 

                                                 
360 S.V. 3, p. 125. 
361 S.V. 3, p. 126. 
362 S.V. 3, p. 128. 
363 S.V. 3, p. 132. 
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les obres mestres del romanticisme alemany, Lucinde de Schlegel, el jutge exalta un 
dels personatges de l’obra quan renega de la poesia per considerar-la una pèrdua de 
temps que priva l’home del vertader goig de viure la vida real. 

En l’aventura de la decisió d’estimar, l’amant no lluita contra enemics externs, 
sinó que es defensa de si mateix i defensa de si mateix l’amor. La veritat d’aquest amor 
no és ser d’una vegada per totes, sinó ser de manera constant, per això Wilhem el 
considera «diví pel fet de ser quotidià». L’amor conjugal lluita amb el temps, però no és 
una progressió simple en què allò originari es conserva, sinó una progressió creixent en 
què allò originari s’incrementa. Aquest amor permet a l’individu tenir una correcta 
relació amb el temps, ja que, gràcies a ell, l’home viu alhora d’esperança i de record. 
L’esperança té en el primer aniversari de la decisió la mateixa funció que el record en 
l’últim. Una esperança que tot ho sobrevola donant plenitud a cada instant. 

Contra l’objecció de la quietud que porta la vida conjugal, el jutge fa una 
observació interessant per al nostre tema. Apunta que l’amant immediat defuig la pau i 
la calma, perquè necessita el trull i el renou de la conquesta, ja que únicament pot estar 
en si mateix quan hi ha qualque cosa que li fa resistència. En el seu estadi immediat el 
jo solament s’experimenta en la relació externa, i això l’obliga a estar permanentment 
fora de si.364 

Finalment, hi ha un últim conflicte entre el primer amor i la decisió que es 
manifesta en l’aparent contradicció que estimar hagi de ser un deure (Pligten). Wilhem 
intenta demostrar que el deure només és un problema per a aquell que no està segur del 
seu primer amor. El deure no és un intrús o un estrany que s’imposa sobre 
l’espontaneïtat amorosa, la seva presència és amical, diu als amants allò que 
vertaderament volen escoltar, els suggereix allò mateix que ells desitgen. Però el to del 
deure és exigent i no simplement encoratjador. Els amants no en tenen prou que el deure 
els digui que l’amor es pot conservar, necessiten sentir l’autoritat del deure, l’obligació 
de conservar-lo, perquè això «respon a la interioritat del desig». El deure és com el diví 
sosteniment que diu «no temis has de vèncer», i ho diu no solament com una esperança 
sinó amb la seguretat de l’imperatiu.365 Així, doncs, si hom creu en l’amor s’ha 
d’alegrar que hi hagi un poder que pugui obligar-te a restar-hi. Però el deure és aquí 
només un: el d’estimar en veritat; el deure estima només el vertader amor i odia a mort 
el fals amor. En definitiva un bon amic que no ve a pertorbar la felicitat de l’amant. 

 
 
 

b) Quan l’amor desperta a l’existència: dos textos de «La validesa estètica del 
matrimoni» 

 
Volem tornar sobre dos textos que consideram com la primera explicitació de la 

funció motriu de l’amor en la primera fenomenologia. 
 
El primer text diu el següent: 
 
El primer amor, en canvi, és un despertar absolut, un absolut mirar, i això és quelcom 

que s’ha de retenir si es vol captar com pertoca. S’orienta envers l’únic objecte decididament 

                                                 
364 Cf. S.V. 3, p. 136. 
365 En danès els futurs es formen amb la particula «skal» de l’obligació, de manera que el sentit de les 
paraules de Kierkegaard s’han d’entendre segons aquesta particularitat gramatical de la seva llengua. 
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real, l’únic que existeix per a ell, tota la resta està desproveït d’existència. L’existència d’aquest 
únic objecte no és una silueta indeterminada, sinó la d’un ésser vivent determinat.366 

 
Aquest fragment condensa la quinta essència del primer salt fenomenològic, 

interelacionant tots els elements que hem vist implicats en la primera fenomenologia: 
amor, existència, decisió i realitat. 

El primer amor és «un despertar absolut». La fórmula és taxativa; el primer amor 
representa un nou començament en el bell mig de l’existència. Però el primer aspecte 
que crida l’atenció és el verb triat per Wilhem: «despertar». Una acció que denuncia la 
letargia anterior a la decisió d’estimar, quan la vida està immersa en l’opium de 
l’«interessant». L’interessant és l’adormidora de l’interès. L’interessant és la posició 
d’objectes imaginaris que mantenen l’individu retingut en l’abstracció especulativa, 
estètica, social, etc. Aquesta falsa existència és comparable a l’activitat del somnàmbul 
que actua empès pel so, però tot d’una que sent algú que el crida es desfà la ficció en 
què vivia. Despertar significa aquí espavilar l’interès —etimològicament «interesse» és 
«estar entre els éssers»—, invertint la dinàmica de l’interessant, en què hom vaga a la 
recerca d’objectes d’interès, per la decisió de tenir interès pels objectes. Això equival al 
«mirar absolut» de què parla Wilhem. El mirar de l’interessant és sempre relatiu, perquè 
no reposa sobre la decisió d’interessar-se, sinó sobre la fluctuant curiositat momentània. 
El mirar decidit és absolut perquè absolutitza l’objecte amable («l’únic que existeix per 
a ell»), que passa de ser un més entre els altres objectes i és destacat entre la multitud. 
L’objecte deixa de ser una possibilitat per a esdevenir «decididament real» (bestmet367 
virkelig).  

La decisió és allò que dota de realitat la imaginària possibilitat, allò que 
vertaderament «realitza» l’individu, que el proveeix d’un vertader existir, i tot gràcies 
que l’objecte deixa de ser una silueta368 interessant i esdevé per a l’amant un «ésser 
vivent determinat». Un intercanvi amorós en què l’amant i l’amat se singularitzen 
recíprocament.369  

 
 
El segon text complementa l’anterior: 
 
Aquell que estima s’ha perdut en l’altre, però perdent-se i oblidant-se de si en l’altre, es 

revela a l’altre, i oblidant-se de si, és recordat en l’altre. El qui estima no voldrà ser confós amb 
un altre, sigui aquest millor o pitjor, i aquell qui no té aquesta deferència per a si mateix i per a 
la seva estimada, no estima.370 

 
 
Aquest breu fragment està unit a la idea de desocultament que hem tractat en 

l’anterior apartat. En l’acte d’estimar hi ha una disposició extraordinària a la revelació 
de si. L’amant es vol descobrir a l’altre, fer-se transparent, i en aquesta manifestació hi 
ha una categòrica voluntat de diferència, l’amant no vol ser estimat en general, sinó per 

                                                 
366 S.V. 3, p. 45. 
367 L’adverbi «bestemt» indica allò que és categòric, rotund. 
368 L’expressió Skyggerid (silueta) que apareix als assaigs de la primera part d’Enten-Eller apunta a una 
individualitat que es limita a ser un esbós de si mateixa. Cf. S.V. 2, p. 199ss. 
369 En una anotació del diari corresponent a l’any 1842, Kierkegaard vincula la individualitat i la realitat 
dient: «Com més important és una individualitat, més fàcil li semblarà la realitat i més dura la possibilitat 
[...]. Des del punt de vista estètic (és a dir, en relació amb el plaer), en canvi aquella trobarà la possibilitat 
més intensa que la realitat» (Pap. IV A 35). 
370 S.V. 3, p. 105-106. 
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allò específic en què es mostra a l’altre. Un passatge dels Papirer recull la terrible 
impressió que pot produir el no-reconeixement de la individualitat amada. El temor a 
perdre la individualitat és un temor associat a l’acte d’estimar, i serveix de constatació 
del vincle profund entre l’amor i la individualització. El passatge esmentat porta per 
títol «La col·lisió més terrible», i narra la història d’un ocell, una oreneta, que s’ha 
enamorat perdudament d’una al·lota. L’oreneta coneix perfectament la jove estimada, 
però aquella no pot ni sap distingir l’ocell enamorat dels altres ocells de l’esbart. 
Kierkegaard inventa el següent diàleg entre la jove i l’oreneta: «Imagina el seu turment 
quan l’ocell, al seu retorn en primavera, li digués: —“Sóc jo”, i l’al·lota respongués: —
“No et puc reconèixer.” I el filòsof col·legeix: “L’oreneta no té efectivament cap 
individualitat. Això fa veure que la individualitat és el pressupost per estimar, aquesta 
diferència en la distinció.”»371 

Aquest amor a la diferència, pròpia i aliena, és el pressupost del vertader amor i 
la justificació del perquè l’amor vigoritza la individualitat, i aquesta enforteix l’amor. El 
passatge citat del diari acaba amb una sentència que subratlla la importància de disposar 
d’una individualitat per a l’amor: «D’aquí deriva que la majoria no pugui estimar en 
veritat, perquè la diferència de la pròpia individualitat és massa insignificant.» 

Un altre fragment dels papirer de 1854, comentant l’apologia de la dona que fa 
el jutge d’Enten Eller, afirma que la dona és «l’ànsia de viure personificada» i que sense 
ella l’individu no sabria com començar a ser esperit. Una idea molt semblant a 
l’apuntada anteriorment. La dona, com a símbol de la concreció amatòria, inspira la més 
forta inclinació a actualitzar-se.372 L’amant és urgit a dissipar la boirosa identitat del que 
habita en un món de la pura possibilitat. Per això Kierkegaard anota en el seu diari: 
«[L’ésser humà] està essencialment disposat per ser esperit, i si estàs tot sol, abandonat 
únicament a si mateix, no aconseguiria saber com ha de començar (aquí té raó 
l’Assessor), no començaria mai!»373 

 
 

 
1.2.2. La decisió «positiva» d’estimar i la resposta als seus objectors 
 

 
a) L’apologia del matrimoni a «Adskilligt om AEgteskabet mod Indsigelser» 
 
En el seu segon discurs, el jutge Wilhem assumeix la tesi central d’Enten Eller 

sobre la permanència de la bellesa de l’amor en la decisió, però ara el centre d’interès 
del discurs és un altre, tota l’atenció es focalitza en la categoria de la «decisió» 
(Beslutning), i en l’exigència que aquesta sigui una decisió positiva i no negativa com la 
dels comensals d’«In vino veritas».  

Sobre aquesta distinció entre les formes de decisió s’organitza la part central del 
segon assaig sobre el matrimoni, que després es confrontarà amb les objeccions 
concretes que hi fan els comensals. Com a introducció a tot el discurs hi ha una 
reivindicació de la convicció matrimonial i una referència al primer discurs sobre el 
matrimoni com el medi més apte perquè el millor de l’enamorament es realitzi. Anem al 
punt principal, la distinció entre la decisió positiva i negativa. 

                                                 
371 Pap. VIII A 462. 
372 Recomanam el comentari de F. Métivier a aquest fragment dels papirer. Cf. F. METIVIER, «La 
notion de saut chez Kierkegaard: l’exemple de l’amour humain», a Kierkegaardiana n 21 (2000), p. 65ss. 
373 Pap. XI 1 A 164. 
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El jutge enceta la reflexió proposant la següent comprensió del matrimoni: 
«Consider el matrimoni com el suprem telos de l’existència individual, de tal manera 
que aquell que l’eludeix suprimeix d’un cop tota l’existència terrenal i conserva 
solament l’eternitat i els interessos espirituals, que no és poca cosa però que a la llarga 
és fatigós i, d’una manera o una altra, és expressió d’una existència infeliç.»374 

El mot «telos» indica que el matrimoni és un «quefer» que s’identifica amb el 
mateix «quefer» existencial, per això és el telos més alt per a un individu. El matrimoni, 
com a paradigma de la seriositat existencial, no està en funció de cap altra cosa, ell és la 
seva pròpia finalitat, la finalitat última i única. I aquest quefer consisteix precisament a 
conciliar la idealitat de l’amor i la realitat de la vida terrenal. Això és possible perquè el 
matrimoni és una «decisió» present des del primer moment de la unió. Si el matrimoni 
no ho és des del començament de la relació, no ho serà mai.375 La decisió és el timó que 
permet caçar els vents espontanis de la passió per a dirigir la nau sobre les ones de la 
realitat i orientar la travessia de la vida. La decisió positiva del matrimoni té un 
avantatge sobre la decisió negativa,376 la de consolidar l’existència377 i donar una calma 
interior que la negativa no pot oferir perquè està constantment in suspenso. Una decisió 
negativa és molt més fatigosa que una de positiva, i sobretot provoca un estat de 
permanent incertesa. Enlloc de sostenir l’individu és aquest qui sosté la decisió, tot 
sembla poder canviar en qualsevol moment, perquè aquesta només existeix després 
d’haver estat (naar har vaeret). És un combat sense treva contra l’existència i un viure 
de manera hipotètica o conjuntiva. L’únic risc de la decisió positiva és no ser fidel a si 
mateixa, en tant que la negativa té un risc doble, la infidelitat de la positiva i la 
inquietud de no tenir mai una recompensa. Per això Wilhem creu que «aquell que ha 
optat per una decisió negativa dorm intranquil»,378 en qualsevol instant pot adonar-se 
que la seva fidel negativitat és un error, mai no se sent recolzat, sempre es troba sense 
costat.  

Però el punt de convergència de totes les diferències és aquest: «La decisió 
negativa respon solament a allò etern, la positiva se serveix d’allò temporal i allò etern, 
així que l’home esdevé temporal i etern alhora.»379 El jutge va precisant aquesta 
afirmació per mitjà de diverses categories dialèctiques: simpatia/autopatia, 
concreció/abstracció, llibertat/fatalitat i profunditat/altura. 

Una decisió vertaderament idealitzant ha de poder donar sortida a la simpatia 
humana en un conjunt d’obligacions positives que no es poden donar en una decisió 
negativa. La simpatia ideal de l’indecís, tot i que es consagri als més alts quefers 
benèfics o socials, es dissiparà en la indefinició i desconeixerà l’alegria del deure 
complert. 

En referència a la segona categoria dialèctica, Wilhem observa que una decisió 
idealitzant ha de ser abstracta i concreta alhora. La decisió negativa és idealitzant en un 
sentit purament abstracte. L’abstracció és l’expressió primera de la idealitat, però no 
l’expressió essencial. L’enorme abstracció de la idealitat de l’enamorament, en què hom 
vol ser-ho tot per l’altre, adopta en el matrimoni la seva expressió concreta en cada fet 
particular i insignificant, realitzant la idealitat en el més mínim detall de la vida, de 
                                                 
374 S.V. 7, p. 92. 
375 Cf. S.V 7, p. 96. 
376 Wilhem recorre constantment a les metàfores financeres pròpies d’un temperament pragmàtic. 
377 En aquest exercici de consolidació existencial, la decisió ha d’estar atenta a dos perills que es fan 
presents tot d’una que aquesta intenta actualitzar-se: «el fantasma de la probabilitat» i «el miratge del 
resultat». La decisió que descansa sobre la probabilitat o el resultat està ha perduda per a la idealitat, 
perquè tota decisió en que allò etern és present es compra «a tout prix» (Cf. S.V. 7, p. 100) 
378 S.V. 7, p. 99. 
379 S.V. 7, p. 101. 
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manera que «ni tots els taquígrafs del món reunits podrien consignar tot allò que 
succeeix durant vuit dies de matrimoni.»380 

La vertadera decisió idealitzadora ha de ser dialèctica tant en el sentit de la 
llibertat com en el sentit del destí (Tilskikkelsen). Tota decisió implica el risc de la 
llibertat, i aquell que estima és el que arrisca més de tots, però en decidir-se, la llibertat 
perd la seva abstracció, es va modelant, direccionant, es va fent una llibertat que «entra 
més en relació amb el destí».  

La llibertat de l’espòs no desapareix mai, l’espòs arrisca cada dia, però sent la 
veu del deure que l’ajuda quotidianament i el confirma al seu lloc i en les seves 
obligacions. En la decisió l’espòs és lliure en la seva responsabilitat i responsable en la 
seva llibertat, de tal forma que la responsabilitat matrimonial «està més plena 
d’entusiasme que el poema èpic més gloriós donant testimoni d’un heroi». Glossant el 
matrimoni, Wilhem proclama exaltadament que aquest és una epopeia, per la seva 
responsabilitat, i un idil·li per la seva felicitat. 

Finalment, el matrimoni és la «bella confluència» de la vida i l’existència. Un 
«centre» que reflecteix tanta profunditat com és d’alt allò que manifesta. Una revelació 
que, en el seu misteri, manifesta allò celeste. L’envitricollada declaració del jutge es fa 
més entenedora per la comparació que la segueix. El matrimoni és com la mar en calma 
o un llac cristal·lí que reflecteix les altures del firmament en les profunditats de les 
aigües. La idealitat de l’amor, la seva infinita altura, és projectada dins les entranyes de 
la realitat. El matrimoni s’encarrega de treure diàriament a la superfície, com Orfeu, 
l’enamorament que s’oculta en les fosques profunditats, donant perseverança a allò que 
és evanescent, alegria a la solemnitat, comicitat a allò seriós, humilitat al coratge, 
abundància en la frugalitat, en definitiva, la decisió del matrimoni dóna eternitat al 
temps, i temps a l’eternitat, és la plenitud temporal.381 

 
Després de la reivindicació de la decisió positiva del matrimoni, Wilhem 

escomet diverses objeccions que li fan els seus detractors. 
El matrimoni ha de ser defensat primerament de tots els arguments que vulguin 

donar raons de l’enamorament per explicar la decisió matrimonial. Escometre el 
matrimoni des d’un punt de vista reflexiu és perdre de vista que les seves arrels són 
insondables (udgundelige). En aquesta segona part, l’autor incorpora al seu assaig una 
noció que hem vist que té un gran calat per a nosaltres, la consideració de 
l’enamorament com un «prodigi» (vidunder), que haurem de comentar més 
exhaustivament.  

Que l’amor és prodigiós vol dir que és impenetrable racionalment, que 
objectivament és i restarà incomprensible per a aquell que no vulgui esdevenir un 
amant: «Un marit és sempre un enamorat altrament no entendria l’enamorament.»382 El 
parlamentari jove d’«In vino veritas» dissol l’amor cercant els mèrits de l’amable, això 
li impedeix començar a estimar, l’únic punt de partida ferm per a començar a 
aprehendre el sentit de l’amor. L’enamorat perd la raó quan veu l’estimat, però aquí la 
pèrdua és un guany, perquè permet que brolli l’amor que restaria asfixiat sota una 
muntanya de raonaments. L’enamorament és un prius, quelcom que s’ha de donar per 
suposat, i l’intent d’explicar-lo no fa més que falsejar-lo.  

Wilhem haurà de mostrar com la immediatesa de l’enamorament no es perd en la 
reflexió de la qual brota la decisió, i mostrarà que aquesta reflexió deixa intacta la seva 
espontaneïtat. Però abans interposa un interludi sobre el creixement de la bellesa de la 
                                                 
380 S.V. 7, p. 104. 
381 Cf. S.V. 7, p. 106. 
382 S.V. 7, p. 111. 
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dona amb els anys.383 En aquestes pàgines el jutge medita sobre la falsedat de la bellesa 
juvenil, més espectral que real. La dona madura, especialment la mare, és «una 
esplèndida explicació de la vida», ella pertany per complet a la realitat i la seva vida és 
infinitament rica en variacions. La bellesa de l’al·lota salta a la vista, és extensiva. La 
bellesa de la dona és intensiva, tan concreta que solament els ulls d’un marit atent la 
poden captar, és una bellesa menys apreciable per a la mirada vulgar. Aquest parèntesi 
sobre la complicitat de la bellesa femenina amb la realitat ha preparat el lector per a 
veure com la reflexió implicada en la decisió —i tota decisió ha de ser reflexiva si no es 
vol confondre amb un impuls cec i irracional— pot assolir l’altura en què coincideixi 
amb la immediatesa de l’enamorament. Si la reflexió no vol actuar com una mena 
d’àngel exterminador de l’enamorament, si vol conservar l’enamorament amb ella, la 
reflexió s’ha d’orientar envers «la relació de l’enamorament amb la realitat».384 No es 
tracta que la reflexió vagi fornint de motius o raons per a casar-se, la decisió no és una 
«suma sumarum», no és el balanç de totes les raons aportades que duen a inclinar-se cap 
a un costat o l’altre, això és incompatible amb el do de l’enamorament. La reflexió s’ha 
de fiar de l’enamorament, i amb un cop d’audàcia, s’ha de decidir a anticipar-se a totes 
les raons que se li puguin oposar, ha d’apostar per l’enamorament en qualsevol 
circumstància que es presenti en la realitat, assegurant-lo contra tot perill exterior i 
interior. En virtut d’aquest acte de decisió, es podria dir que la reflexió deixa de ser 
indefinidament infinita (la infinitud negativa o mala infinitud hegeliana) i passa a ser 
resoludament infinita. Wilhem observa que aquesta drecera és ràpida i meravellosa, i 
que és una nova immediatesa (ny Umiddelbarhed) conquerida gràcies a la reflexió 
exhaurida en el pur ideal. La decisió es correspon així amb la immediatesa de 
l’enamorament, que tanmateix és una immediatesa molt distinta a causa que conté en si 
la reflexió (har Reflexionen imellem sig). És com si la decisió elevàs el caràcter de la 
reflexió negant allò que la finititza. o com diu el jutge amb un lèxic més filosòfic que 
marital, la reflexió s’esgota en la fe (udtömt i Troen), que és precisament l’«anticipació 
de la infinitud ideal com a decisió».385 No ens ha de confondre, no obstant això, la 
introducció de la noció de fe. Seguim immersos en el camp de la primera 
fenomenologia. Quan Wilhem atribueix una dimensió religiosa a la nova immediatesa 
ho fa sense sortir del camp de la religiositat A, o emprant les seves paraules, «es una 
visió religiosa de la vida fundada sobre premisses ètiques».386 

En el fons el que fa la decisió és proporcionar a l’enamorament un carril 
existencial que li dona accés a l’esfera ètica general, i això gràcies que el treu de la 
deletèria atmosfera de l’abstracció per fer-lo respirar l’aire regenerador de la concreció i 
la realitat. Per la decisió, l’amant és posat en relació amb Déu a través d’allò general. 
Com a particular —pronostica Wilhem— no podria mantenir-se dret en el moment en 
què s’ha d’aventurar a dur endavant el seu enamorament, però el seu consol està a ser 
com els altres homes, i per aquesta humanitat general (almene Menneskelighed) posar-
se en relació amb Déu.387  

Al final d’aquest segon assaig els corrents dels dos afluents principals del nostre 
tema es retroben. La singularitat de l’amat és rescatada per la decisió d’estimar. Més 
exactament, és rescatada per la decisió de seguir sent digne del «prodigi» d’estimar. 
                                                 
383 Aquest interludi sobre la bellesa de la dona al qual l’autor adjunta una llarguíssima nota a peu de 
pàgina sobre una famosa actriu danesa, serà reprès anys més tard per Kierkegaard en diversos articles 
enviats al diari copenhaguès Faedrelandet amb el pseudònim Inter et Inter, durant el més de juliol de 
1848, amb el títol Krise og en Krise i en Skuespillerindes Liv (‘Crisi i una crisi en la vida d’una actriu’). 
384 S.V. 7, p. 143. 
385 Den ideelle Uendeligheds Anticipació som Beslutning (S.V. 7, p. 145). 
386 Ídem. 
387 Cf. S.V. 7, p. 147. 
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Aquell que, per amor, no volia ser un altre, i que es desvetllava d’aquesta manera a la 
seva absoluta particularitat personal, per a poder fixar el seu enamorament en la realitat 
necessita acudir al mestratge del deure ètic general representat pel matrimoni. La 
configuració universal de l’amor matrimonial és, consegüentment, una convocatòria 
ineludible per a la substancialització de l’ésser de l’amat. Una afirmació que podria ser 
el gafet final de la primera fenomenologia. Però Wilhem, que no pot ni vol anar més 
lluny, admet tanmateix que coneix una vida superior de l’amor, accessible solament per 
a aquell que s’ha fermat tant a l’existència genèrica que sent més que ningú el dolor de 
separar-se’n. Un clar presagi de la segona fenomenologia. 

 
 

 
 

b) Dos textos per a una conclusió: la decisió d’estimar és la convicció de l’amor 
 
   
 
 Primer text: l’enamorament és un prodigi. 
 
Tot enamorament és un prodigi; què te, doncs, de sorprenent que en tal cas la raó calli 

quan els enamorats s’agenollen davant el senyal sagrat del prodigi? [...]. Hi ha una categoria que 
s’anomena «elegir-se a si mateix», una categoria grega un poc modernitzada, és la meva 
categoria preferida i s’aplica a l’existència individual, però no ha de ser aplicada mai a l’eròtic, 
parlant de l’elecció d’una estimada, perquè aquesta és un do de Déu.388 

 
Heus aquí el punt de partida de Wilhem: l’enamorament és una dada existencial 

que no admet la penetració de la raó objectiva.389 El misteri de l’amor es volatilitza en 
ser exposat a la llum de la racionalitat especulativa. Un enamorat que ha de cercar raons 
per estimar està demostrant in actu la seva falta d’amor. Estimar suposa reconèixer-se 
meravellat davant el fet que puc dir «jo estim» i acceptar com a única raó explicativa el 
factum de l’amor; és a dir, precisament perquè verific que estic estimant puc prescindir 
de les raons per estimar. Aquest és el motiu pel qual Wilhem diu que l’enamorament no 
pot ser elegit. Elegir comporta automàticament un acte reflexiu que és inaplicable en la 
relació amb l’amat, que ha de ser rebut com un do. L’origen de l’enamorament és 
enigmàtic, i ho ha de continuar sent si no es vol que quedi sepultat i aniquilat per les 
explicacions. Això suscita l’interrogant sobre quin suport ha de rebre l’enamorament 
per a subsistir si no es pot emparar en cap justificació d’ordre intel·lectiu. La resposta de 
Wilhem és que l’enamorat ha de protegir l’amor per la via de la convicció. 
L’enamorament persisteix gràcies a un acte de fe en l’amor, l’enamorat s’ha de 
transformar en un creient de l’amor, això és el primer que el jutge reclama d’un espòs. 
Ho veurem més clarament en el segon text que proposam. 

 
 
 
 
 

                                                 
388 S.V. 7, p. 109. 
389 Un apunt del diari de 1850 fa una interessant disquisició sobre la idea de prodigi, n’extraiem aquesta 
sentència: «Tot canvi infinit de qualitat és, en el fons, un prodigi» (Pap. X 3 A 532). 
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Segon text: l’espòs ha de ser un creient en l’amor 
 
Generalment hom parla de la infidelitat dels esposos, però no és menys greu llur falta de 

fe. La fe és l’únic requisit i la sola cosa que compensa de tot. Deixem que la raó, la prudència i 
el refinament registrin i calculin com ha de ser un marit: hi ha una sola qualitat que el fa amable, 
i és la fe, la fe absoluta en el matrimoni absolut.390 

 
La convicció (Overbeviisning) és la qualitat que transforma l’enamorat en marit, 

fent del sentiment immediat d’enamorament un afecte resistent i perdurable. Estimar és 
creure, com repeteix el nostre discurs edificant, que «l’amor ho supera tot», i des 
d’aquest convenciment posar tota la passió de la interioritat en benefici de tot allò que 
sustenta l’enamorament i el fa surar enmig dels perills. No ens ha d’estranyar, per tant, 
que aquesta sigui la màxima que encapçala la primera part de Kjerlighedens Gjerninger 
(‘Les obres de l’amor’), el text homònim en què Kierkegaard aborda l’amor 
explícitament cristià, l’amor de la segona fenomenologia: «Creu en l’amor!, Això és el 
primer i el darrer que s’ha de dir de l’amor quan es tracta de conèixer-lo.»391 A l’amor 
se’l coneix únicament i exclusivament per una epistemologia de la convicció que es 
resisteix, malgrat les moltes contrarietats que es presenten, a deixar de creure en l’amor, 
que reposa sobre una «fe absoluta». Des d’aquest horitzó és com s’ha d’entendre la 
decisió de què parla el jutge. Decidir estimar és la disposició a tenir una convicció, o el 
que és equivalent, la decisió de forjar un projecte existencial compromès amb la victòria 
de l’amor. Si el si mateix quan s’autoelegeix el que fa és decidir-se a decidir,392 ara, 
aplicant el mateix símil semàntic al jo enamorat, podem dir que aquest es transforma en 
un si mateix amant per la decisió de decidir-se per l’amor. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
390 S.V. 7, p. 84-85. 
391 S.V. 12, p. 121. 
392 Hom pot consultar la primera secció. 
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1.3. BESLLUMANT UNA FORMA MÉS ALTA D’AMOR: EL DARRER 

WILHEM I LA CARTA DE F. TACITURNUS  
 
Dèiem que Wilhem ens sorprenia al final del seu segon assaig amb l’anunci que 

el matrimoni, malgrat l’extens panegíric que li dedica, «no és la més alta forma de 
vida», i que ell en coneix una altra de superior.393 Sens dubte, està assenyalant envers la 
vida en l’amor de la religiositat B, la concepció pròpiament evangèlica de l’amor. Però 
immediatament d’haver fet aquesta observació, hi suma una postil·la d’amonestament: 
«Però ai d’aquell que sense motiu legítim pretengui saltar-hi per sobre[del 
matrimoni].»394  

No pot ser més categòric en l’apreciació que el salt a la forma superior de vida 
s’efectua sobre l’impuls del recorregut en la vida ètica universal, de la qual el matrimoni 
és el paradigma. Qui no s’ha arriscat a creure en l’amor ètic, és impossible que 
assumeixi el risc de saltar a l’amor cristià, perquè això només es pot realitzar amb la 
consciència molt clara de què és exactament allò que hom abandona. Si el salt no es 
relaciona d’una manera concreta i precisa amb l’objecte de la renúncia aleshores és un 
salt inhumà, indigne d’una opció religiosa seriosa. D’aquí que el jutge exigeixi dues 
condicions fonamentals al qui vulgui convertir-se en excepció: estar vertaderament 
enamorat i ser un espòs. És clar que no s’està referint a un modus vivendi concret, sinó a 
una actitud de compromís amb totes les possibilitats que es donen en l’esfera ètica. Ell 
mateix en fa un aclariment excel·lent quan diu que la ruptura amb l’esfera general 
demana que hom continuï estimant l’existència, i haurà d’estimar allò amb què va 
rompre «amb més exaltació que cap altre».395 Dit amb els termes de la present 
investigació: la segona fenomenologia pressuposa la primera i hi està en relació 
dialèctica. Aquell que beslluma un amor més alt, un amor que li ho reclama tot, el 
primer que experimenta és justament la contradicció amb el seu amor anterior. 
L’individu que ha après a mesurar el seu amor davant l’esfera universal del matrimoni, 
sent com tot trontolla quan veu que hi ha una mesura infinita que el separa de tot allò 
finit que amb tanta dificultat havia aconseguit estimar. Wilhem ho expressa 
descarnadament en un importantíssim fragment a les acaballes d’«Adskilligt om 
AEgteskabet mod indsigelser»: «Per això qui el romp [el matrimoni] no sols es causa 
infelicitat a si mateix i al que estima, sinó que posa l’existència en contradicció amb si 
mateixa, posa Déu en contradicció amb si mateix.396 La dialèctica entre les dues 
fenomenologies queda perfectament ressaltada. El salt al si mateix teològic pressuposa 
un sòlid trampolí existencial, una existència fortament arrelada en l’amor, que faci 
possible l’impuls d’elevació i eviti l’enfonsament de l’individu en aquest dificultós 
moviment; pressuposa una acrisolada fe en l’amor que prepari aquell plus, aquella 
excedència, que hi ha en el fet de disposar-se a estimar en termes absoluts. Per una altra 
part, l’amant no pot evitar el tremolor que li inspira aquesta nova i insòlita forma 
d’amor, exempta de referents genèrics i de la calor de la finitud humana. L’amant de 
l’infinit no disposa de límits per al seu amor, i no pot deixar de sentir l’agorofòbia de 
l’esperit davant un espai tan immens que s’obre davant ell.  

                                                 
393 S.V. 7, p. 151. 
394 S.V. 7, p. 152. 
395 S.V. 7, p. 159. 
396 Ídem. 
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Wilhem insisteix que ningú no pot fer-se per si mateix una excepció justificada, 
perquè allò que esdevé en el moment de convertir-se en excepció és més aviat un «fre 
en sec» respecte de l’existència anterior. El jutge no escatima els detalls més frapants en 
la descripció d’aquest moviment: «Ell, que havia trobat la seguretat en l’existència [...], 
és llançat ara a un nou perill de mort, al més espantós [...], amb aquest pas s’ha arriscat 
en l’infinit espai impracticable (Vildsomme397 uendelige Rum), on en alçar la vista es 
troba amb l’espasa de Dàmocles i en baixar-la els cepets de les temptacions 
desconegudes que amenacen els peus; allà on no hi ha el socors humà [...] allò on no 
rebrà cap compassió, ni la més afectuosa simpatia posarà la vista damunt ell [...], perquè 
s’arriscà en l’espai buit (tomme Rum), davant el qual retrocedeix, espantat, l’home.»398  

Com a recapitulació final, Wilhem convida l’eventual excepció a no situar-se 
amb aires de superioritat sobre l’àmbit ètic general. Si ell és realment una excepció ho 
ignora, ni tan sols ho pot sospitar, ja que ningú no emprèn aquesta ruta amb seguretat i 
satisfacció. Si d’aquesta infelicitat, tan profunda, la més profunda de totes, en pot néixer 
una felicitat, és quelcom que, per a Wilhem, ultrapassa la seva comprensió, però tot fa 
pensar que si és vertaderament Déu el qui intervé certament es preocuparà de salvar els 
anorreats, però això és quelcom que l’excepció en l’instant de la decisió no pot saber.399 

 
Però és sobretot la reflexió de F. Taciturnus, comentant l’obra que va a 

continuació de l’assaig de Wilhem, i que és presentada com «un experiment 
psicològic», la que ens transportarà a l’esfera de la segona fenomenologia. L’obra en 
qüestió és «Skyldig ikke-Skyldig», la tercera part de Stadier paa livets vei, rescatada 
rocambolescament del fons del llac de Söborg, i que narra la història de l’amor infeliç 
de Quidam (un qualsevol) a través de les anotacions que aquest suposadament ha anant 
fent en el seu diari íntim. Taciturnus reconeix, al final de l’escrit, que és el pare de 
l’experiment, i en fa un llarg comentari en forma de missiva al lector. El text de 
Taciturnus està entre els més enigmàtics de la pseudonímia kierkegaardiana,400 i en el 
pròleg epistolar, l’autor no tem pronosticar que els pocs lectors que hi hagin arribat 
possiblement es detindran i tiraran el llibre que tenen a les mans.401 

 A efectes del present estudi, ens interessa especialment la primera part de 
l’epístola, on l’autor disserta sobre el significat de l’amor infeliç a partir de la fracassada 
experiència de Quidam. El text no és gaire extens, però sí de gran densitat especulativa, 
i es pot considerar, sit venia verbo, el Sygdommen til Döden de l’amor. Anticipant-se a 
Anticlimacus, Taciturnus presagia la tormenta en l’aparent serenor i seguretat de 
l’existència decidida a estimar. Com més alta és la passió humana, més lúcida es fa la 
contradicció interna de l’amor.402 El correlat del creixement en l’amor és el temor de no 
veure curullades les seves aspiracions infinites. L’amant constata més que mai la 
diferència insalvable entre l’oferta amorosa que li proporciona el món i aquella a la qual 
ell aspira. Llavors és quan l’ombra de la desesperació plana sobre el camp de l’amant, 
que es fa càrrec que hi ha una infelicitat essencial en l’amor humà, comparable a aquella 

                                                 
397 L’adjectiu «vildsomme» s’aplica a la falta de camí i, per tant, a allò que no es pot transitar. Hem optat 
per traduir «impracticable» enlloc de «salvatge», com fa el traductor castellà D. G. Rivero. 
398 S.V. 7, p. 160. 
399 S.V. 7, p. 162. 
400 Segons la traductora italiana de Stadier, la idea del diari de Quidam es presa d’El Diari de Stella de 
l’escriptor Swift. També aquí s’alternen les anotacions diürnes amb les nocturnes, i l’autor el cita en un 
dels intermedis narratius mensuals titulat «Una tranquil·la desesperació» (Cf. Introducció a 
KIERKEGAARD, Stadi sull camino de la vita, p. 67, nota 115). 
401 Cf. S.V. 8, p. 199. 
402 El jutge ja n’era conscient, i acut a la contemplació de la seva esposa cercant-hi calma i conhort just 
abans de donar per acabat el seu escrit sobre el matrimoni (Cf. S.V. 7, p. 163-164).  
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sorda desesperació del tractat d’Anticlimacus. Per mor d’això, Taciturnus presenta el 
protagonista del seu experiment com un amant que ho té tot al seu favor per a estimar, 
de tal manera que ens incita a desviar la mirada envers l’interior de Quidam per veure-hi 
els motius de la seva infelicitat amorosa.  

A diferència d’aquelles descripcions de l’amor que posen els obstacles a defora 
(conflictes familiars, econòmics, etc.), i on la infelicitat de l’amor és d’ordre 
conjuntural, l’amor de Quidam té la dialèctica en la interioritat. Heus aquí la declaració 
de Taciturnus: «[En el meu experiment] l’amor està donat, no es veuen obstacles, al 
contrari, tot és pau i seguretat, i la bonança el beneficia [...]. Les dificultats no es 
presenten quan l’amor col·lisiona amb el món, sinó quan s’ha de reflectir en la 
individualitat.» I aquest és el resultat: «L’amor experimenta ara un xoc, o almenys així 
li sembla a l’individu, i afirma sobre si mateix que té un amor infeliç.»403  

El text especifica que l’amor és infeliç per mor del xoc amb si mateix. Hi ha un 
conflicte, no explicitat per Taciturnus, entre la vivència gratificant de l’amor horitzontal 
i la passió religiosa, que arriba amb una reivindicació absoluta que no arranja amb 
l’universal.404 Tot això ens porta a la memòria la tesi d’Anticlimacus, segons la qual la 
relació composta de l’esperit és i restarà sempre antinòmica a si mateixa. Algú ha de 
rescatar-la de la desesperació, ho fa la relació derivada amb l’Altre que fa de fonament 
de la relació amb un mateix. Taciturnus, fent honor al seu nom, és molt més sibil·lí, però 
concorda fonamentalment amb Anticlimacus, quan proposa el «doble moviment» de la 
«reflexió infinita» com a remei de l’amor infeliç. L’autor defineix la reflexió infinita 
(uendelig Reflexion) com aquella en què «la immediatesa es posa en relació amb si 
mateixa en la idea». I fa un matís: «Però l’expressió “en la idea” denota una relació amb 
Déu en la més àmplia accepció, que en si és una multiplicitat de determinacions més 
precises.»405 Com comprovam, el text no fa concessions al lector. Una hipotètica 
hermenèutica en la línia del pensament d’Anticlimaucs podria ser aquesta: imaginar que 
la idea, és a dir l’absolut, és la nova mesura de la passió, una passió que deixa la 
referencialitat humana i està disposada a emmirallar-se directament amb Déu. L’amor 
incondicional és una realitat absurda per a la passió relativa, per a aquella que cerca un 
amor «raonablement feliç». Cap reflexió finita no pot conferir una passió infinita a 
l’home, solament una reflexió infinita, o el que és igual, la «metareflexió» de la fe, pot 
empènyer l’home a abandonar-se en Déu mateix per aprendre a estimar en l’escola de la 
relació personal amb ell. La forma de fer-ho ja ha quedat plantejada. Dit amb els termes 
acostumats, consisteix a passar de la relació composta a la derivada, de transformar tota 
(auto)relació amb una relació divina. Així es multiplica fins l’infinit el valor de totes les 
relacions, perquè en cadascuna és també amb Déu mateix amb qui ens hem de 
relacionar.  

 
Aquest és el sentit últim de l’evangèlic amor al proïsme sobre el qual 

Kierkegaard reflexionarà homònimament a Kjerlighedens Gjerninger, és aquí on es 
tracen tots els perfils de la segona fenomenologia.  

 
                                                 
403 S.V. 8, p. 212. 
404 U. Regina, comentant la carta de Taciturnus, escriu: «Qui l’amore diventa infelice in seguito d’una 
dialettica interna concernente la passione stessa: all’interno dello stesso inamoramento vi è qualcosa che 
apassiona di più di tutto ciò che solitamente si ritiene determini la felicità della passione amorosa... 
Questo di più è dato dalla dimensione religiosa, dalla quale, se non si è preparati, sembra che l’amore 
venga minacciato [...] L’infelicità nasce dall’aparente impossibilità de fare posto a tale di più mantenendo 
al tempo stesso la fedeltà alla gratificante immediatezza dell’amore» (U. REGINA, La differenza amata e 
il paradosso cristiano. Gli Stadi sul cammino della vita di S. Kierkegaard, Verona 1997, p. 137-138). 
405 S.V. 8, p. 213. 
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2. ESDEVENIR MÀXIMAMENT SINGULAR PER LA 

«PROÏSMITZACIÓ» DE L’AMOR: LA RECONSTITUCIÓ 
TEOLÒGICA DEL SI MATEIX SEGONS L’OBRA HOMÒNIMA 
KJERLIGHEDENS GJERNINGER 

 
 
Enfilam la recta final de la secció de la mà d’una de les obres més orgàniques de 

tot el repertori kierkegaardià, enterament dedicada a l’estudi de l’amor. El filòsof es fa 
càrrec personalment de l’autoria del llibre i decideix publicar-la homònimament amb el 
títol de ‘Les obres de l’amor’, fet que manifesta una evident voluntat d’allunyar-se de la 
pura abstracció filosòfica i una convidada a pensar l’amor en un sentit actiu. Amb 
Kjerlighedens Gjerninger entram de ple dins l’àmbit de la segona fenomenologia. El 
text ens proposa una nova forma d’amor que travessa tots els límits imaginables, 
arriscant-se en la juguesca d’un amor incommensurable que no depèn de cap condició 
externa perquè està plenament arrelat en la interioritat; ni tem l’escassetat perquè 
s’assorteix de l’acte mateix d’estimar que el posa en connexió directa amb la deu de 
l’amor. En aquesta nova forma d’estimar, donar i rebre no són dos moviments 
independents, són simplement els dos sentits d’un únic circuit que és dinamitzat pels 
dos pols de l’acte de l’amor.  

L’amor d’aquell que en cada acte d’amor es relaciona amb el fonament de 
l’amor —aquest és com veurem el sentit de l’amor al proïsme— és un amor que sempre 
retorna a l’amant. En cada acte d’amor hom se sent invariablement estimat, i això 
retroalimenta el propi impuls afectiu, en un incombustible procés amatori en què 
l’abundor s’alimenta de la necessitat, o expressat kierkegaardianament, en què «hom 
sent el deure d’estar en deute d’amor».406 De tal manera que l’avivament de la 
consciència de la insuficiència amatòria del propi jo és la més patent verificació que 
hom es va inserint en el circuit de l’amor teològic. El si mateix ha d’assumir que al 
davant té una escala infinita que fa que el seu amor hagi d’abjurar dels paràmetres 
generals. Però aquesta renúncia a la generalitat no suposa l’aniquilació del si mateix 
construït sobre allò universal, sinó la negació d’aquella forma d’egoisme que, dit com 
Scheler, «encobreix el més íntim jo individual», aquella forma d’egoisme representada 
pel «jo social».407 Es el salt a una nova forma d’ipsitat que, determinant-se directament 
davant Déu, assoleix una més perfecta singularitat, perquè «la imatge reflectida del si 

                                                 
406 Cf. part I, secció IV de Kjerlighedens Gjerninger. 
407 Diu Scheler: «L’egoisme no és l’amor a si mateix. En l’egoisme no se’m dóna el meu jo individual 
com a objecte d’amor, desprès de totes les relacions socials i considerat solament com el suport d’aquelles 
supremes espècies de valors que troben la seva expressió, per exemple en el concepte de salvació, sinó 
que m’estic donant a mi mateix en la tendència com solament “un entre d’altre” que simplement no pren 
en consideració els valors d’altres. Justament, l’egoisme necessita, doncs, mirar l’altre [...]. L’egoisme no 
és conduir-se com si hom estigués sol al món, al contrari, suposa l’individu com a membre de la societat. 
Justament l’egoista està posseït per complet del seu “jo social”, que encobreix el seu íntim jo individual. 
Ni tampoc té aquest jo social per objecte d’un acte d’amor, sinó que està simplement posseït per ell, és a 
dir, viu en ell […]. Tot això és exactament el contrari de l’amor a si mateix» (M. SCHELER, Esencia y 
formas de la simpatía, Salamanca 2005, p. 214-215.). En aquest escrit, Scheler remet a les «fines 
observacions» sobre l’amor a si mateix de l’Ètica a Nicòmac. Cf. O.C., p. 214 nota 6. 
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mateix en Déu esdevé, a través de Déu, el vertader ser del si mateix».408 Això implica 
que en la regió més remota de la interioritat hi ha un si mateix que no és propi, sinó que 
ha estat lliurat al jo, com l’amat ho havia estat a l’amant. El jo també és un alter, un tu a 
estimar, un proïsme a acollir. En definitiva, tant en el si mateix més propi, com en el tu 
del proïsme, qui surt a l’encontre és sempre Déu mateix. Però d’això només hom pot 
tenir experiència a través de la interioritat, allà on el fonament del jo i el propi jo es 
reuneixen, i el segon pot saber d’aquest encontre precisament perquè participa de 
l’única dimensió de la qual participen tots dos, allà on l’igual pot ser conegut per 
l’igual,409 això és, la dimensió de l’amor.  

Així, doncs, fer-se més perfectament amant és la condició imprescindible per al 
reconeixement de Déu i del més íntim si mateix.410 És per això que Kjerlighedens 
Gjerninger és del principi al final una crida a passar a l’acció.411 A l’amor se’l reconeix 
pels seus fruits, només en l’acte d’estimar és possible saber quelcom sobre l’amor i 
sobre aquell que el sustenta. Però, tot i aquesta urgència pràctica, el text presenta dues 
parts ben diferenciades, sia pel contingut com per l’ordre de publicació. Una primera 
part explora més teorèticament el canvi de nivell que suposa l’amor neotestamentari al 
proïsme. La reflexió d’aquesta primera part ens incumbeix directament perquè és 
l’explicitació del salt a la relació derivada. La segona part consta de deu seccions que 
concreten les diverses obres de l’amor en clau més edificant.412 Per això, en ordre a la 
nostra exposició, optam per un tractament més orgànic de la primera part que serà 
complementat per reflexions puntuals de la segona.  

                                                 
408 D. KANGAS, «Like for Like. The Metaphysical Problematic of Kierkegaard’s Works of Love», a V. 
DALFERT (ed.), Ethil der Liebe, Tübingen 2000, p. 135.  
409 Aquest coneixement del «Lige for Lige» (l’igual per l’igual) que apareix al principi i al final de Les 
obres de l’amor certament sembla que remet al conegut text platònic de Lleis: «Quina és la conducta 
agradable a Déu i la que corre en el seu seguiment? No n’hi ha més que una, i és un proverbi antic el que 
ho expressa més satisfactòriament «allò semblant s’uneix en amistat amb allò semblant» (…)». (Lleis IV, 
716a).  
Per altra part, concordam amb F. Stengren en la constatació que el pensament de Kierkegaard planteja 
similituds amb la «cognitio per modum connaturalitatis» de Tomàs d’Aquino. Allà on la mediació 
intel·lectual no arriba, sí que ho pot fer la immediatesa de la connaturalitat, que és aquella forma vital de 
coneixement en què el coneixedor, freqüentant el Conegut, es conforma amb ell. Cf. G. STENGREN, 
«Connatural Knowledge in Aquinas and Kierkegaardian Subjectivity», a Kierkegaardiana X (1977), p. 
182-186.  
410 Així ho interpreta D. Kangas en un il·luminador fragment que transcrivim íntegrament: «Like for like, 
which belongs to interiority, thus refers to the self’s identity in its ground to God (an identity tahs 
includes infinite difference). The real effect of this, it is now evident, is to expose the ground of the self as 
the radically transcendent ground. Interiority, my ownmost self, in other words, is revealed according tot 
its originary structure as receptivity, a gift. Like for like, insofar as it constitutees an economy of 
interioritzation, bencomes the metaphysical fulcurm of the entire ethical problematic of Works of Love. It 
is throug interiority, where the self is exposed in a relation of like for like to God, that the ethical relation 
to the neighbor first becomes possible» (O.C. , p. 135). 
411 No es tracta de l’acció en el sentit de l’exterioritat, no és tant el què de l’acció com el com allò que 
interessa Kierkegaard. Aquesta és una de les crítiques d’Adorno a la teoria de l’amor kierkegaardiana, que 
segons el frankfurtià prescindeix de la visió social. Cf. T. ADORNO, La construcción de lo estético, p. 
237.  
412 Molt perspicaçment K. Johansen compara les dues parts de Les obres de l’amor amb el doble 
moviment del cavaller de la fe de Temor i tremolor. La primera part és el moviment de la renuncia a allò 
general i la segona el retorn al món: «it sems natural to see it as an analogy to the first movement in the 
socalled double-movement of faith, i.e, the movement of resignation. It is, we can say, the movement of 
self detachment. The second edifiying part could the possibly be seen as an analogy tot the second 
movement […] the second part could deal with the return to the world» (K. E. JOHANSEN, «The 
problem of knowledge in of the Ethics of Kierkegaard’s Works of Love», a Kierkegaardiana 17 (1994), 
p. 57-58.  
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Abans de passar al contingut, unes breus observacions bibliogràfiques. 
Kierlighedens Gjerninger aparegué en una època molt fecunda de la producció literària 
kierkegaardiana. Sabem, per una anotació del diari, que el 2 d’agost de 1847 
Kierkegaard ja tenia enllestit el manuscrit. Recordem que el 1846 havia publicat el 
Postscriptum i Una recensió literària, i pocs mesos abans, el 13 de 1847 els Discursos 
edificants en diversos esperits. Concretament, el 29 de setembre Kjerlighedens 
Gjerninger ja era a les llibreries de Copenhaguen.413 El text surt de la impremta amb la 
firma homònima de l’autor i amb el subtítol «Algunes reflexions cristianes en forma de 
discursos». La referència cristiana és explícita com l’atmosfera que dóna el to al discurs 
en els moments crucials.414 

 
 

 
2.1. L’AMOR AL PROISME, ORGANITZADOR DE LA RELACIÓ 

DERIVADA: LA PRIMERA PART DE KJERLIGHEDENS GJERNINGER 
 
 
En el pròleg de l’obra que analitzam hi ha un avís de Kierkegaard que no podem 

passar per alt: «Aquestes meditacions cristianes, que són el fruit de molta ponderació, 
volen ser compreses amb lentitud per així ser-ho també amb facilitat (...)».415 

Amb aquesta admonició que no podem obviar ens endinsam en la primera part 
de Kjerlighedens Gjerninger. El valor filosòfic dels textos que tenim entre mans no pot 
ser accessible al marge del tarannà meditatiu o sapiencial prescrit per l’autor. 
L’aproximació a aquestes pàgines com un «simple entreteniment literari o filosòfic» 416 
ens separaria del seu contingut i poc rèdit trauríem de llur lectura. 

 
 
2.1.1.  L’origen ocult de l’amor: només l’amor coneix l’amor 
 
Res és tan invisible com l’amor. Si hom volgués fer trontollar allò que no pot ser 

vist amb els ulls, la primera creença an caure seria la creença en l’amor.417 Però tan 
dolent és ser enganyat per creure allò que es fals com ser-ho per no creure allò que és 
vertader. I no hi ha res més espantós que enganyar-se a si mateix en l’amor per mor de 
la por a ser enganyat, és a dir, per un excés de sensatesa.  

Com la màxima evangèlica que diu que «l’arbre es coneix pels seus fruits»,418 
així passa amb la vida de l’amor, que està oculta en la més remota intimitat de l’ésser 
humà. Amb tarannà poètic Kierkegaard enceta el seu discurs dient que el so del corrent 
de l’amor atreu l’home cap al cau i el dissuadeix que s’endinsi en el broll on hi ha el 
secret que amaga. El desig i la súplica de l’amor és que la seva vida oculta en allò més 

                                                 
413 Com a dada curiosa podem dir que en l’audiència que tingué Kierkegaard amb el rei de Dinamarca 
l’any de la publicació del text, l’autor llegí al monarca el capítol titulat «L’amor és un assumpte de 
consciència», i en una anotació del diari Kierkegaard testimonia que el rei es va emocionar amb la lectura 
(Cf. Pap. X 1 A 42).  
414 Per a la diferència entre la perspectiva cristiana de Kjerlighedens Gjerninger i la d’altres obres es pot 
consultar la introducció de la versió italiana de C. Fabro, S. KIERKEGAARD, Gli atti dell’amore, 
Milano 1983, p. 78). 
415 S.V. 12, p. 9. 
416Subscrivim aquesta opinió d’uns dels més notables especialistes espanyols: R. LARRAÑETA, La 
interioridad apasionada. Verdad y amor en S. Kierkegaard, p. 199. 
417 Cf. S.V. 12, p. 11. 
418 Lc 6, 44. 
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íntim resti en secret, impertèrrita i inescrutable. Igual que el tranquil llac s’assenta en el 
fontanal ocult que ningú no ha vist, l’amor ho fa encara més profundament en l’amor de 
Déu. Si no hi hagués cap bram en el fons, si Déu no fos amor, aleshores tampoc no 
existiria el petit llac ni l’amor d’un ésser humà que es fonamenta enigmàticament 
(gaadefuldt) en el de Déu.419 

Aquesta enigmaticitat del fonament és essencial per a Kierkegaard, ja que 
garanteix la inviolabilitat racional de l’amor. Quan creus veure el fonament, és un reflex 
de la superfície que t’enganya i es confon amb allò que sempre està més profund.  

Però hi ha una idea mestra que es dóna per suposada420 des del començament del 
llibre: si l’amor no disposàs d’un fonament diví s’estroncaria. La vida humana és un 
petit llac i sense una deu eterna acabaria per assecar-se. Solament l’amor evangèlic 
presenta aquesta característica, tot altre amor és passatger, tant el que s’esmerceix 
ràpidament com el que es manté durant «l’estació de la temporalitat».  

Aquest amor essencialment enigmàtic tanmateix pot ser reconegut pels fruits que 
el manifesten. Això sí, cap expressió concreta no el pot donar a conèixer directament i 
incondicionalment. Ni les paraules o les accions més santes poden provar la veracitat de 
l’amor que depèn únicament de la intencionalitat interior. Ara bé, que l’amor s’hagi de 
conèixer pels seus fruits no significa que l’amor hagi de ser obligatòriament conegut, 
significa senzillament que pot ser conegut, perquè el que importa no és el 
reconeixement sinó l’exercici de l’amor. Més important que la visió dels fruits és la 
creença en l’amor421 i la voluntat de restar-hi, car solament aquell que així ho fa pot 
conèixer i donar a conèixer el seu amor.  

Recapitulant les idees inicials podem dir que l’amor té un origen enigmàtic, 
impermeable a la raó perquè el seu broll és diví i s’oculta en les vetes més profundes de 
la intimitat humana. D’allà vessa el seu infinit cabdal a l’amor humà. Acollint aquest 
amor i restant-hi, l’incognoscible és fa comprensible, perquè només l’amor pot conèixer 
l’amor, o com diu Kierkegaard parafrasejant Plató, «l’igual només es coneix per 
l’igual» .422  

 
 
Després d’haver situat la reflexió, el segon pas de Kierkegaard consisteix a 

descriure l’essència i les característiques d’aquest amor evangèlic. 
  
 
 
 
 
 

                                                 
419 Cf. S.V. 12, p. 15. L’especialista D. Kangas veu una influència de Fichte sobre Kierkegaard, 
probablement a través de les lliçons de Martensen sobre l’idealisme alemany del semestre d’hivern de 
1839, respecte a la concepció de l’amor com la font celada que uneix temporalitat i eternitat. En paraules 
del mateix autor: «Like Fichte, however, Kierkegaard also thinks love as the radical origin of all appering, 
that is to say, of existent. As i want to show, in Works of Love Kierkegaard reinsribes Fichte’s 
fundamental distinction between bein and existence in order to determine love as that wich necessarily 
exceeds reflection. As in Fichte, for Kierkegaard love presuposes teh alterity between being and existence 
and irrupts precisely as the bond between the two» (Cf. KANGAS, «Like for Like. The metaphysical 
problematic of Kierkegaard’s Works of love», a O.C., p. 128-129). Recordem que Fichte féu una breu 
estada a Copenhaguen l’any 1807 que tingué un gran ressó en el món intel·lectual danès.  
420 A mesura que avanci el discurs aquesta idea serà argumentada minuciosament, però l’autor la situa 
com a premissa de partida del seu assaig que es declara d’inspiració cristiana. 
421 Sobre aquesta fe en l’amor es retroben els discurs ètic de Wilhem i el religiós. 
422 S.V 12, p. 34. 
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2.1.2  El deure d’estimar el proïsme, essència de l’amor cristià 
 
La segona secció està encapçalada per un epígraf bíblic corresponent al text de 

Mt 22, 39 sobre el deure d’estimar el proïsme. Tota la secció s’estructura en tres parts, 
on cada una de les quals destaca un dels elements que integren la màxima evangèlica:423 
el deure d’estimar, el proïsme, i el tu que ha de complir el deure. Començam pel primer 
dels tres. 

 
 
a) El deure d’estimar el proïsme 
 
La primera subsecció arranca amb la observació següent: en el deure d’estimar 

el proïsme com a un mateix ja hi ha inclosa una pressuposició, que tot ésser humà 
s’estima a si mateix. El manament evangèlic no diu que hom no s’hagi d’estimar, 
precisament afirma el legítim i imprescindible amor de si. Aquesta observació verifica 
la continuïtat de la primera i la segona fenomenologia. L’amor cristià s’organitza sobre 
la base d’una subjectivitat que prèviament ha desenvolupat la capacitat d’(auto)estima.  

Després d’aquest aclariment inicial, Kierkegaard focalitza l’interès sobre el 
«com» del manament, argumentat la igualtat que hi ha d’haver entre l’amor a si i l’amor 
al proïsme. Només Déu pot ser objecte d’un amor incondicional, només ell pot ser 
estimat més que un mateix,424 amb un amor d’adoració que no és aplicable al propi jo ni 
als altres tus humans. A un altre home, per tant, només se’l pot estimar com a un 
mateix. 

I qui és aquest proïsme que hom ha d’estimar com a si mateix? La resposta de 
Kierkegaard és que la proximitat del proïsme no és determinada per la «predilecció». El 
proïsme no és el més proper afectivament, el proïsme és «la reduplicació del teu propi 
tu mateix».425 Centrem-nos uns instants en aquesta definició. Si el proïsme és una 
«reduplicació» del si mateix vol dir que el si mateix s’ha escindit en dos, ha deixat de 
tenir una relació immediata amb ell mateix, o com dèiem anteriorment, ha esdevingut 
un tu per a si mateix. I és llavors, en aquesta nova condició de «tuïtat» per al jo, que és 
possible que el jo estimi els altres tus amb idèntic amor. Parem atenció que justament el 
manament d’estimar el proïsme és el que facilita el mode de l’autorelació del si mateix. 
La perfecta equivalència entre el proïsme i la ipsitat establerta per la màxima bíblica fa 
que, un cop posada la categoria de proïsme, la reproducció de l’autorelació immediata 
del si mateix en la relació amb el proïsme no tingui sentit, i que sigui la relació amb el 
proïsme el que ha de ser reproduït en l’autorelació amb un mateix. 

Tanmateix, Kierkegaard veu que el manament de l’amor al proïsme i a un 
mateix esdevenen unívocs no merament pel «com tu mateix», sinó sobretot pel sentit 
d’obligació que conté. Es el deure d’estimar i la contradicció que hi ha en el fet que 
l’amor sigui una obligació, la distinció principal de l’amor cristià. Wilhem ja havia 
reflexionat sobre el valor de l’obligació en relació amb l’amor. Kierkegaard recupera el 

                                                 
423 El text danès destaca cada un d’aquests elemenst a través d’unes cometes. Cal dir que el sentit del 
deure que expressa el manament bíblic («estimaràs el proïsme com a tu mateix») queda reforçat en danès, 
ja que per construir el temps futur s’utilitza la partícula «skal» (du skal elske) amb què es construeixen les 
oracions exhortatives. 
424 Cf. S.V. 12, p. 25. 
425 Fordoblelsen af Dit eget Selv (S.V. 12, p. 26). 
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discurs del seu pseudònim, que es reflecteix perfectament en aquestes paraules: 
«Solament que estimar sigui un deure, solament aleshores, l’amor estarà assegurat per 
tota l’eternitat contra tot canvi [...], eternament i gojosament protegit, per tota l’eternitat, 
contra la desesperació.»426 

La direcció de pensament és aquí idèntica a la del jutge Wilhem. El manament 
preserva l’amor i l’assegura davant la possibilitat dels canvis. Només en el «tu has de» 
del manament hom pot trobar el repòs de l’eternitat. Kierkegaard explicita dos tipus de 
mutacions que poden ser contrarestades pel deure d’estimar: el canvi «en si mateix» (i 
sig selv) i el canvi «des de si mateix» (fra sig selv).427 El canvi del primer tipus pot 
produir fàcilment la transmutació de l’amor en odi. Això s’esdevé quan el combustible 
que alimenta la flama dels afectes, que encara no s’ha extingit, és simplement substituït 
per un afecte oposat. L’autèntic amor, protegit pel deure, és aquell que no varia mai, 
estima i no odia mai, no diu mai «si no m’estimes, t’odiaré», sempre diu «encara que 
m’odiïs, et continuaré estimant». Aquesta forma d’amor desconeix la gelosia perquè no 
estima comparativament.  

El segon canvi també ens remet a les reflexions de Wilhem sobre el canvi 
produït per la força del costum i la rutina de la vida. El deure és el toc d’alerta diari que 
vigila contra la monotonia de l’amor. Kierkegaard fa una interessant apreciació contra la 
falsa identificació entre el costum i la permanència. L’immutable no pot convertir-se 
mai en costum, ja que el costum és precisament allò que hauria de canviar, en tant que 
l’immutable és allò que no pot ni ha de canviar. L’etern no és, per tant, el més vell de 
tot, sinó allò que mai no torna vell, en definitiva, allò que mai no es transforma en 
costum.428 

El deure de l’amor és també productor de llibertat. Aquell amor que no es lliga 
es fa depenent de la seva covardia. La vertadera independència és la dependència 
exclusiva del deure perquè en la invariabilitat de l’obligació d’estimar hi ha la 
possibilitat de continuar oferint al desamor una resposta lliure, no condicionada pel 
rebuig o la indiferència, la resposta de seguir estimant. 

També el deure d’estimar és un antídot contra la desesperació. Aquest tema ens 
és familiar. La desesperació és la relació infinitament apassionada del finit quan la 
passió infinita només li escau a l’etern.429 La desesperació no és quelcom com la 
desgràcia o l’adversitat, és la «falta d’allò etern dins l’home».430 De quina manera el 
manament d’estimar preserva de la desesperació? Precisament amb la força contundent 
del manament i no dels fàcils consols que s’acostumen a oferir. En el «tu has d’estimar» 
hi ha inscrita una validesa eterna, independentment de les vicissituds momentànies per 
les quals passa l’amor. La insistència del manament seria absurda, una broma de mal 
gust —assevera Kierkegaard— si obligàs a fer allò que el desesperat desitja més que 
qualsevol altra cosa, i no garantís aquesta realització. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
426 S.V. 12, p. 34. 
427 Cf. S.V. 12, p. 39. 
428 Cf. S.V. 12, 42. 
429 Consultau el primer capítol d’aquesta secció. 
430 S.V. 12, p. 45. 
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b) El proïsme a estimar 
 
Si estimar no fos un deure no existiria el concepte de proïsme, i solament l’amor 

al proïsme eradica l’amor egoista de predilecció i preserva l’equitat.  
Sobre aquestes afirmacions que fan de marc a la segona subsecció, s’ordena la 

reflexió sobre l’amor cristià al proïsme. El cristianisme ha destronat l’amor segons la 
inclinació i ha posat al seu lloc l’amor d’esperit (Aandens Kjerlighed) que s’expressa en 
l’amor al proïsme.  

Kierkegaard subratlla aquí la ruptura de nivell de l’amor cristià. Mentre que 
l’amor cristià ensenya a estimar tots els éssers humans incondicionalment, l’amor de 
predilecció condueix en la direcció d’un únic amat. Si l’amor de predilecció 
(forkjerlighed) porta a estimar un sol ésser humà, l’amor d’abnegació (selvfornegtelsens 
Kjerlighed) consisteix a no excloure’n ni un tan sols.431 La distinció entre egoisme i la 
passió per l’amic o l’amat és una distinció invàlida per l’amor cristià. Cristianament, 
l’amor de si i la predilecció amorosa són, en darrer terme, la mateixa cosa, només 
l’amor al proïsme és amor més enllà de si mateix.432 Igual que l’amor al si mateix tanca 
files entorn del jo, l’amor de predilecció no fa més que eixamplar el cercle de 
l’egocentrisme, convertint l’amic o l’amat en una extensió del jo, un alter ego. Per molt 
il·limitats que siguin el lliurament i l’abandó a l’altre, quan signifiquen només 
lliurament i abandó a «l’altre mi mateix» (det andet Selv) continuen fixats en l’amor de 
si.  

El filòsof continua distingit entre el lleial i el deslleial amor de si. Mentre que el 
primer sap renunciar a l’amor de predilecció en benefici de l’amor de proïsme, el segon 
és incapaç d’una renúncia semblant. Aquesta distinció té una enorme transcendència 
perquè prova que l’amor cristià pregonat per Kierkegaard no és un amor d’indiferència, 
com diria Adorno. Qui no ha après a estimar amb un amor de predilecció no entendrà 
mai el sentit de la renúncia que li reclama l’amor d’abnegació, i la seva opció per l’amor 
cristià no seria tal, senzillament perquè no seria l’opció d’un amant.  

Però la igualtat de l’amor evangèlic i l’humà va seguida d’una desigualtat encara 
més gran. Finalment l’amor evangèlic desallotja del si mateix tota determinació natural i 
tot rastre d’amor de si per tal de superar qualsevol confusió entre els amants. Deixa que 
els dos esperits, el de l’amant i el de l’amat, siguin cada un allò que són, perfectament 
distints i singulars. Retornarem sobre aquest particular en un comentari específic. 
Anticipem tan sols que l’amor al proïsme és la condició de possibilitat del vertader 
respecte per la diferència en l’amant, és a dir, és el fiador que aquell que hom estimi 
sigui l’altre real, amb la seva autèntica diferencialitat, i no una altra perspectiva del si 
mateix. Remarquem que això és precisament el contrari d’un amor d’indiferència. Quan 
l’amor al proïsme recomana estimar el primer ésser humà amb què hom es troba no 
pensa en aquest abstractament, el primer tu és sempre l’altre singular i inesperat, distint 

                                                 
431 Cf. S.V. 12, p. 56. 
432 Quan Nietzsche crítica l’amor al proïsme està criticant una fórmula, però no la idea que hi ha al 
darrere. La seva idea d’amor al proïsme coincideix amb l’amor de predilecció de Kierkegaard. A posta 
Nietzsche aconsella estimar «els de més a lluny» (fernste) i no el proïsme, aprofitant la circumstància que 
en la llengua alemanya el proïsme és un superlatiu (der Nächste) que significa «el més pròxim de tots». 
L’amor nietzscheà a l’allunyat vol ser precisament un al·legat contra l’egoisme que intenta suplir «el mal 
amor» a un mateix amb la companyia de l’altre. Cf. el discurs «De l’amor al proïsme» d’Així parlà 
Zaratustra. 
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a mi, que no he elegit, però que reclama espontàniament el meu afecte.433 Tota una altra 
cosa que l’amor al gènere humà en general. El proïsme és pura concreció, i que no hagi 
estat objecte d’elecció no resta valor ni qualitat a l’amor.434 

Kierkegaard ofereix a continuació una nova definició del proïsme que desplaça 
tota referència egòtica: «El proïsme és el primer tu».435 Aquesat in-elecció del tu és allò 
que estableix una perfecta equitat, l’equitat eterna (evige Ligelighed) en l’amor.436 Si 
l’amor a l’amic o l’amat té com a intermediació la predilecció, l’amor al proïsme té com 
a «determinació intermèdia» Déu. Estimant Déu sobre totes les coses és viable l’amor al 
proïsme que realitza la perfecta igualtat de l’ésser humà davant Déu.437  

 
 
 
c) El tu que ha d’estimar al proïsme 
 
 
Si per estimar el proïsme hom hagués de deixar d’estimar els éssers pels quals 

hom té predilecció, el proïsme seria el pitjor engany que s’ha inventat.438 Aquesta 
taxativa afirmació que inaugura la tercera subsecció fa desaparèixer tots els dubtes que 
rondaven sobre l’amor al proïsme. Entre l’amor de predilecció i el cristià no hi ha una 
relació d’exclusió, l’amor al proïsme és el cim de l’amor inclusiu. Per tant, hom no s’ha 
de lliurar a la fantasia que estimant alguns éssers humans estima el proïsme, ni ha de 
caure en la temptació d’oblidar el proïsme per amor d’algú. Kierkegaard insisteix en la 
idea de la primera secció: només ens podem assemblar a Déu en l’amor. Una idea que 
ara pot ser enriquida amb la reflexió sobre l’amor al proïsme i que el porta a la 
conclusió que «en tant que estimes l’estimable no t’assembles a Déu, ja que per Déu no 
hi ha cap predilecció [...] En tant que estimes el teu amic, no t’assembles a Déu, ja que 
en Déu no existeix cap diferència. Però quan estimes el proïsme, aleshores t’assembles a 
Déu».439 

Així com hom pot perdre l’amic o l’amat, mai no pot perdre el proïsme. L’amor 
a l’amic o l’amat és independent que aquests vulguin deixar de ser-ho per a tu. Ni tan 
sols la mort et pot arrabassar el proïsme, perquè la vida te’n torna a donar un altre 
immediatament. 

Així com l’amor a l’amic o l’amat es determina per l’objecte, l’amor al proïsme 
és determina per l’amor. Un amor que és determinat per la necessitat i en què la 

                                                 
433 No podem deixar d’observar que aquí és possible instaurar un corrent de simpatia entre aquesta 
interpretació de Kierkegaard i la filosofia personalista de Levinas. 
434 Això és el que pensa Adorno. Cf. ADORNO, O.C., p. 200, nota 2.  
435  Naesten er det förste Du (S.V. 12, p. 61). 
436 Estam fonamentalment d’acord amb J. Pieper quan afirma, en contra de la concepció de l’amor 
d’àgape de Nygren, que ningú no vol ser objecte d’un amor immotivat o indiferenciat. Cf. J. PIEPER, Las 
virtudes fundamentales, Madrid 2007, p. 518. No creiem, de tota manera, que això sigui aplicable a la 
visió de Kierkegaard en aquest horitzó interpretatiu. Que l’amor sigui inclusiu i no exclusiu no esborra les 
notes distintives del proïsme, la intenció de Kierkegaard és precisament preservar-les, tot i que no siguin 
el criteri fonamental de l’amor.  
437 Cf. S.V. 12, 64. Per a Kierkegaard solament des d’una perspectiva religiosa és possible la vertadera 
igualtat humana. Un fragment de Synspunktet for min Forfatter Virksomhed (‘Punt de vista de la meva 
activitat d’escriptor’) exposa la mateixa idea amb més contundència: «I el proïsme és la vertadera 
expressió absoluta per la igualtat humana. Si tots, en veritat, estimassin el proïsme com a si mateixos 
s’assoliria una plena igualtat humana. Tot aquell que estima el seu proïsme en veritat expressa 
incondicionalment la igualtat humana» (S.V. 18, p. 156).  
438 S.V. 12, p. 65. 
439 S.V. 12, p. 66. 
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necessitat és la seva riquesa, puix que no necessita els éssers humans per tenir algú a 
estimar, sinó que necessita estimar els éssers humans.440 En aquest amor, la diferència 
entre l’amic i l’enemic,441 que és una diferència d’objecte, una diferència de la vida 
terrenal, també desapareix. Al proïsme, declara Kierkegaard, «solament hom el veu amb 
els ulls clucs o passant per alt les diversitats». Aquesta ceguesa davant la diversitat ho 
és en relació amb la diversitat que opera en la vida terrenal. Però Kierkegaard matisa 
immediatament que si el cristianisme suprimeix les diferències temporals no és per a 
reivindicar el «pur ésser humà» (det rene Menneske), sinó per fer «purs als éssers 
humans».442 La postil·la va dirigida, amb àcida ironia, directament contra la filosofia 
idealista. 

 L’autor continua el seu al·legat en favor de l’equitat religiosa, aquella «drecera 
de l’eternitat» que va més enllà de qualsevol pretensió d’equitat humana,443 insistint per 
activa i passiva en la qüestió que la vertadera equitat s’ha de radicar prèviament en la 
interioritat si vol ser més que igualitarisme superficial o incentivar una caritat 
condescendent: «Puix que aquell dóna de menjar al pobre, però no venç sobre la seva 
ment de tal manera que anomena el menjar un banquet, no veu en el pobre i l’inferior 
més que el pobre i l’inferior, i qui dóna “el banquet” veu en el pobre el proïsme, per 
molt ridícul que això pugui semblar als ulls del món.»444  

Al final d’aquesta tercera subsecció, Kierkegaard ens deixa una tercera definició 
del proïsme a mode de sumari: «El proïsme és la marca de l’eternitat (Evighedens 
Maerke) en cada ésser humà.»445 Tenim aquí una perfecta explicitació del salt a la 
relació derivada. En el proïsme hi ha una nova forma d’(auto)relació en què l’individu 
assoleix un valor infinit perquè és contemplat amb el segell de pertinença a l’eternitat. 
Cada persona pot ser estimada així sota una determinació transcendent que expandeix 
l’amor més enllà de les fronteres de la condicionalitat. 

Darrere tot aquest moviment de proïsmització, hi ha una altra manera de 
contemplar la metamorfosi de la primera a la segona fenomenologia. Ens l’ofereix el 
paràgraf que clou tota la subsecció quan compara la transformació teològica del jo com 
una mutació d’aquest en tuïtat. El jo s’eleva exponencialment en dignitat quan comprèn 
que el fet de ser jo no significa res mentre no es converteix en el tu al qual l’eternitat 
parla dient-li: «tu has de».446 Aquesta és la màxima maduresa del si mateix, aquella en 
què el jo es reconeix més radicalment en la interpel·lació com a tu. Al final del procés 
ipsògen, hom és més jo quan més tu és.  

 
 
  
 

                                                 
440 Cf. S.V. 12, 71. 
441 «L’amor cristià és dialèctic, per això el cristianisme pot ensenyar a estimar aquell amor a l’enemic que 
no seria possible de manera immediata. L’enemic no pot ser estimat més que per la intermediació de Déu; 
immediatament, l’enemic sempre és odiat. És per l’amor a l’enemic que hom pot dir vertaderament que 
estima Déu, més encara “solament així Déu pot ser estimat”» (Pap. IX A 306).  
442 S.V. 12, p. 73. 
443 Coincidim amb Adorno quan diu que «una doctrina de l’amor que es consideri propera a la realitat és 
inseparable de la comprensió de la societat» (ADORNO, O. C., p. 203), però no estam d’acord en la 
segona part de l’afirmació. Kierkegaard no es tanca, com diu Adorno, a aquesta comprensió social, la 
seva crítica a les desigualtats socials és fèrria i radical, però procedeix cercant un fonament metasocial de 
la igualtat. En qualsevol cas, és cert que el discurs kierkegaardià haurà de ser completat per una 
corresponent filosofia (i teologia) política que es nota a faltar en el pensament del danès. 
444 S.V. 12, p. 85. 
445 S.V. 12, p. 90. 
446 S.V. 12, p. 92. 
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2.1.3. L’amor al proïsme passa immediatament a l’acció 
 
La tercera secció de Kjerlighedens Gjerninger és una apressant exhortació a la 

pràctica de l’amor al proïsme, a aprehendre l’amor totalment immersos en la vida 
pràctica de l’amor. La farisaica pregunta per la identitat del proïsme447 no és més que 
una forma d’excusa o justificació, una evasió del deure d’estimar. L’amor es realitza 
quan no es posterga l’obra d’estimar, això és exactament el que significa l’expressió 
paulina «l’amor és la plenitud de la llei».448 L’amor és tot ell activitat, no hi ha 
predisposicions o potències, és acte pur. En això s’assembla al que passa entre 
l’enteniment i la fe. El primer calcula i torna a calcular, però no assoleix mai la certesa 
que posseeix la fe. Igualment la llei determina i torna a determinar, però no assoleix la 
suma, la plenitud, que és una obra de l’amor. Sota el domini de la llei tots són gemecs i 
exigències interminables, l’amor és l’abundància que ve a assaciar la fam que aquella 
provoca. 

Kierkegaard insisteix que la comprensió humana de l’amor es basa en la idea 
que l’amor és una relació binòmica, mentre que, des de la perspectiva cristiana, la 
relació sempre és trinòmica, perquè és «la relació entre l’ésser humà-Déu-ésser 
humà».449 Estam davant una altra manera de dir que si la relació intra i interhumana no 
es desabsolutitza (o desimmediatitza) es va desvirtuant. Un ésser humà no pot pertànyer 
a un altre ésser humà com si aquest ho fos tot per ell, això mistificaria la relació 
amatòria i la destruiria. L’eventualitat d’aquest engany se supera gràcies a la 
intermediació de Déu que recondueix a ell tota relació.450 Aquesta intermediació de Déu 
és consubstancial a tota relació, inclosa la que hom té amb els éssers més estimats. En el 
moment de la relació d’amor amb l’estimat o amb l’amic, cadascú ha de relacionar-se 
coetàniament amb Déu, perquè en ometre aquesta relació vertical la determinació 
merament humana de l’amor és la que s’imposa, determinant la qualitat de l’amor que 
passa a dependre d’allò que els amants es vulguin exigir un a l’altre. Solament Déu 
mateix pot ensenyar a estimar amb el magisteri de la desmesura, desfinititzant l’amor 
gràcies a una exigència que desborda les proporcions d’allò que genèricament es 
considera digne de rebre aquest nom.  

Kierkegaard reconeix que hi ha un conflicte entre allò que el món i Déu entenen 
per amor.451 Allò que humanament és la pauta de l’amor òptim, en la perspectiva 
religiosa no ha superat encara el pur amor de si: «Allò que el món honra i estima sota el 
nom d’amor és la unió en l’amor de si. La unió també exigeix sacrifici i devoció [...] 
exigeix [a l’amant] que sacrifiqui una part del propi amor de si per mantenir-se unit en 
el reunit amor de si.»452 A sensu contrario, l’amor de proïsme és un amor que «ho 
sacrifica tot», un amor que no és reserva ni el sacrifici suprem que implica l’acceptació 

                                                 
447 Cf. Lc 10,29 
448 Rm 13, 10. 
449 S.V. 12, p. 107. 
450 Una dècada abans (1837), Kierkegaard ja havia escrit al seu diari que «tot amor vertader consisteix a 
estimar-se en un tercer, des del nivell més baix de l’amor de parella, fins l’amor cristià, on el tercer és 
Crist» (Pap. II A 24). 
451 En un text del diari corresponent a 1848 hi ha una curiosa «escala de l’amor»: 1) estimar algú perquè 
et fa feliç (egoisme); 2) estimar sense més motiu és un nivell més alt; 3) el nivell més alt: estimar aquell 
que, per amor, m’ha fet infeliç (Cf. Pap. VIII A 680). 
452 S.V. 12, p. 119. 
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que ningú no entengui el propi amor, perquè el sacrifici que els altres comprenen ja 
disposa almenys de la recompensa del reconeixement. 

Novament és possible establir un parangó entre el salt de la mida humana de 
l’amor a la divina i la descripció anticlimaquiana del salt de la consciència de la culpa a 
la del pecat. En el primer estudi hem vist com Anticlimacus assumeix l’herència de 
Climacus. Veritat i subjectivitat s’identifiquen mentre ambdues estan en l’esfera ètica 
general, però quan l’individu vol assumir l’exigència de la religiositat B se’n tem que la 
subjectivitat no hi pot penetrar més que en i pel reconeixement de la seva estructural no-
veritat. Doncs bé, en la dinàmica de l’amor hi ha un moment en què l’amor, que 
humanament hom pensava digne de ser considerat altruisme i abnegació, quan vol saltar 
a la nova determinació de l’amor al proïsme ha de reconèixer que allò anterior no era en 
realitat més que una forma perfeccionada o expandida d’amor sui. Segons Kierkegaard 
aquesta primera forma d’amor ha vehiculat parcialment el sacrifici i la devoció propis 
de tot amant, però ha de ser substituida i magnificada per la incondicionalitat que 
postula l’amor al proïsme. Entre el sacrifici «d’una part de l’amor de si» i el sacrifici 
complet hi ha l’abisme que separa l’esfera ètica de la cristiana, i com sempre 
Kierkegaard adverteix a qui en veritat vulgui salvar aquesta distància que no sols serà 
objecte d’escarni, com ho és també l’amor humà noble i magnànim, a més molt 
probablement serà objecte de rebuig i haurà de viure en la condició abrahàmica de 
«solitari davant Déu».453 

En síntesi, la concepció humana de l’amor no avança més enllà de la 
reciprocitat, «l’amant és l’amat i l’amat és l’amant», l’amor graduat humanament 
absorbeix l’altre en la identitat de l’amor de si. L’amor al proïsme, fent intervenir la 
intermediació de Déu, en canvi, aconsegueix reunir els amants en l’acte d’amor alhora 
que salvaguarda que s’estimin en la diferència: «A una relació amorosa li’n pertanyen 
tres: l’amant, l’amat i l’amor; i l’amor és Déu. Per això estimar un altre ésser humà 
significa ajudar-lo que estimi Déu i ser estimat significa que hom és ajudat.»454 Així, en 
tot acte vertader d’amor, cristianament entès, hom es relaciona sempre amb Déu, i 
només ell ens pot dir quines característiques ha de tenir el propi amor perquè deixi de 
ser una projecció de l’amor de si; de tal manera que és possible que hom hagi d’estimar 
l’altre d’una manera diferent a la manera com aquest li agradaria ser estimat. D’aquí 
l’advertiment de Kierkegaard: més important que ser tingut per un bon amant és estimar 
de veritat els altres. Precisament aquí rau un dels principals malentesos de l’amor, 
l’error d’acceptar ser còmplice del fals amor dels altres per la comoditat i els beneficis 
que suposa seguir el judici humà en aquesta matèria. Segurament la més dura prova 
d’un vertader amant és saber que l’altre pot prendre l’amor autèntic per desamor quan 
no s’ajusta a les expectatives que l’amat s’havia fet del do de l’altre; i tot i així haver 
d’anteposar l’autenticitat del seu amor a la correspondència o el reconeixement de 
l’amat. Això és el que Kierkegaard anomena l’«exigència d’interioritat», i significa que 
l’amor no pot estar condicionat per la representació que en tingui l’amat, de manera que 
l’amant no només no ha de cercar cap recompensa en l’amor —com tampoc no la cerca 
l’amor humà madur—, sinó que ha d’estar disposat a encaixar l’odi i el rebuig que 
poden suscitar el seu amor. La ubicació interior de l’amor és aquí completa. L’amor és, 
en tot i per tot, una pura exigència de la interioritat que no espera res de l’amat, ni 
aquell mínimum dispensat per la comprensió que, amb tot, representa una certa 
retribució. Kierkegaard està decidit a no posar límits a l’amor d’abnegació, perquè en 
tant que el sacrifici de l’amor continuï conservant l’esperança del reconeixement no 
s’ha assolit la capacitat oblativa de l’amor cristià. Quan l’amant ha ascendit, amb un 
                                                 
453 S.V. 12, p. 123. 
454 S.V. 12, p. 120. 
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extenuant esforç, a les més altes cotes del sacrifici, i un cop allà dalt, en aquell paratge 
agrest de l’abnegació, no hi troba més que rebuig i menyspreu, aleshores comença a 
aprendre què és estimar cristianament. 

Però no basta amb l’exigència d’interioritat, cal endemés «una exigència de 
persistència» que faci de l’abnegació un exercici sostingut en el temps. No es tracta de 
tenir un «instant solemne d’abnegació», sinó de conservar el ritme de l’abnegació 
indefalliblament, evitant pensar que hom ja ha estimat a bastament i que sempre arriba 
el moment d’exigir la reciprocitat de l’altre. Kierkegaard admet que la intensitat de 
l’abnegació multiplicada pel factor de la persistència dóna com a resultat una exigència 
infinita que sembla que supera les forces humanes. En aquest punt del seu discurs i 
durant una interminable plana desfilen un seguici de metàfores agòniques que il·lustren 
la magnitud del requeriment cristià, i que van apuntalant fermament la convicció que tal 
grau d’exigència «seria el sofriment més pesat si relacionar-se amb Déu no fos la 
suprema benaurança!»455  

  
 
 

     2.1.4  Un amor que transforma tota relació en una relació de consciència 
 
En aquesta quarta secció, estructurada en realitat com una segona part de 

l’anterior secció, Kierkegaard reflexiona sobre la manca de distintius externs de l’amor 
cristià. Aquest s’assembla, punt per punt, a la manera humana d’estimar, tanmateix ha 
fet el «canvi de la infinitud en l’intern», ha reconduït i connectat totes les relacions amb 
la relació divina, de manera que aquesta darrera relació és la consciència 
(Samvittighed456) mateixa, i tot, fins el més ínfim detall, quan és transformat en un 
assumpte de consciència, adopta una magnitud infinita.  

El més rellevant en la caracterització de l’amor com un assumpte de consciència 
és, tanmateix, el fet que l’amor assoleix un nivell de llibertat i fidelitat impensables 
d’una altra forma. Res no és tan lliure, declara Kierkegaard, com un cor que decideix 
lliurar-se incondicionalment. Tinguérem ocasió de veure al primer estudi com cap 
relació relativa no pot promoure la plena llibertat d’un home. Solament Déu pot 
deslligar l’home dels fermalls finits amb el lligam infinit de la seva absoluta llibertat. 
Posar-se davant Déu és, paradoxalment, obligar-se a la llibertat, val a dir, adoptar un 
actiu i permanent estat de cautela davant tot allò que pugui desencadenar la pèrdua de la 
pròpia llibertat. Per mor d’això Kierkegaard observa que el vertader discurs sobre la 
llibertat ha de pressuposar un «cor lligat» amb un «lligam infinit» (uendelige 
Bundethed).457 Com menys disposat està l’amant a posar límits al seu amor, o dit com 
Kierkegaard, com més fortament s’obligui amb un lligam infinit a estimar, més 
incondicional esdevé el seu amor. De bell nou, l’amant que estima in Deo assoleix les 
màximes cotes d’amor. 

Això que s’esdevé en el pla de la llibertat, també passa en el de la fidelitat. El 
principal requisit de la fidelitat és l’autoconeixement, atès que «aquell que no es coneix 
a si mateix és incapaç de prometre l’amor que procedeixi d’una fe sincera».458 Però en 
tant que la sinceritat de l’amor interhumà postula el prerequisit del sincerament amb un 

                                                 
455 S.V. 12, p. 130. 
456 La llengua danesa distingeix entre «Samvittighed», que és la consciència en sentit moral, i 
«Bevidsthed» que ho és en un sentit merament psicològic i epistemològic. En tot aquest discurs, 
Kierkegaard usa la primera accepció.  
457 S.V. 12, p. 145. 
458 S.V. 12, p. 148. 
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mateix, hi ha d’haver un marc d’absoluta intimitat que el faci possible, on l’engany i 
l’autoengany no siguin dos actes distints, l’àmbit de la suprema confidencialitat. El 
«tercer» que novament s’interposa en tota relació és qui dóna «l’assentiment a la 
confiança dels amants», perquè «mai no ha estimat un ésser humà amb fe sincera sense 
aquesta separació de la confiança amb Déu».459 

 
 
2.1.5. El proïsme no és un ideal, és l`ésser humà que veiem 
 
Després d’haver radicat l’amor al proïsme en les entranyes de l’home, 

Kierkegaard es proposa confutar la idea del proïsme com un ésser genèric. Estimar 
sempre és un acte concret i individualitzat, i no cal cercar un altre per estimar, s’ha de 
fer estimable l’altre que hi ha al costat. S’acostuma a parlar de les qualitats que ha de 
tenir una persona per a ser amable, quan en realitat la comesa de l’amor consisteix a 
«trobar amable l’objecte donat o elegit, i fer que hom pugui seguir trobant-lo amable, 
canviï el que canviï».460  

Tot comença estimant Déu, allà hi ha la norma de l’amor, però l’amor de 
l’invisible seria una quimera, quelcom fals i irreal, si no estigués corroborat per l’amor a 
l’altre que veiem.461 La inspiració joànica de tot aquest passatge és palmària. L’ésser 
humà aprèn de Déu què significa estimar, però el seu amor a l’altre concret és el que 
n’autentifica l’amor. L’amor a Déu és perfectament inclusiu, tant que no admet que es 
malbarati ni un instant considerant qui és digne de ser estimat. Estimar Déu és renunciar 
a l’idealisme que fa de l’altre un objecte imaginari de recerca amorosa que, si no es 
troba, converteix l’amant en un desgraciat, quan en realitat l’hauria de convertir en 
culpable per no haver reconegut ningú digne d’amabilitat. Estimar en Déu és posar els 
peus en el món de la realitat i convertir els éssers imperfectes i dèbils que tenim al 
davant en éssers amables. Kierkegaard fa ús del seu habitual procediment adversatiu 
dient que la realitat s’ha d’anar a trobar amb els ulls clucs, perquè només així la 
imperfecció i la debilitat de l’altre poden ser ignorades. Hi ha una forma d’exquisitat 
que treballa, segons ell, en contra de l’amor, impedint a l’amant que estimi allò que 
veu.462 Els defectes poden fer més íntima una relació, quan, sense reafirmar-s’hi, sinó 
per superar-los, estimes l’ésser humà real.  

Aquesta inclinació de l’amor al proïsme a estimar l’ésser humà que veiem és un 
coadjuvant per expandir els límits de l’amor, atès que aquest amor, que sempre ha 
d’anar dirigit per la individualitat concreta, amb la suma de virtuts i defectes reals, 
podrà ser invariable per molts de canvis que experimenti l’objecte amat. Quan algú 
canvia, i l’amant, fixant-se en la indignitat i la imperfecció de l’amat que ha canviat, 
decideix no estimar-lo per aquest canvi desagradable, està demostrant que no el veu a 
                                                 
459 S.V. 12, p. 149. 
460 S.V 12, p. 155. 
461 Una pàgina del diari recull la perfecta correspondència entre l’amor de Déu i l’amor del proïsme: 
«L’amor de Déu i del proïsme són com dues portes que simultàniament s’obren; impossible obrir-ne una 
sense obrir també l’altra» (Pap. II A 462). 
462 Scheler nega que l’amor encegui l’amant. Precisament l’amant és capaç de veure més coses en l’amat 
que el fred espectador extern, i en aquest sentit es pot afirmar que aguditza la seva vista gràcies a l’amor. 
Cf. M. SCHELER, Esencia y formas de la simpatía, p. 224-225. J. Pieper fa una esplèndida dissertació 
sobre com l’amor dóna comprensibilitat a l’escàpola existència de l’altre. Estimar és fer una declaració 
d’intencions que reafirma l’existència de l’estimat i que és comparable amb un acte creador. Cf. J: 
PIEPER, Las virtudes fundamentales, p. 442-443. Ortega ha formulat aquesta funció existencialitazadora 
de l’amor dient que «estimar una cosa és estar entestat que existeixi; no admetre en allò que depèn d’un 
mateix la possibilitat d’un univers on aquell objecte sigui absent» (ORTEGA I GASSET, Estudios sobre 
el amor, p. 20-21). 
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ell en tota la seva realitat, sinó que en mira només la imperfecció, i per altra part està 
demostrant alhora que abans no l’estimava a ell com era, sinó els seus mèrits i 
perfeccions.  

Kierkegaard es nega a rebaixar el rigor de l’exigència cristiana i ho demostren 
aquestes paraules que fan de colofó de tota la secció: «Per això si vols ser perfecte en 
l’amor, esforça’t a dur a plenitud aquest deure de, estimant, estimar l’ésser humà que 
hom veu; estimar-lo tal com el veus, amb totes les seves imperfeccions i debilitats; 
estimar-lo com el veus, quan ha canviat completament, quan ja no t’estima, i potser 
indiferent et gira l’esquena, o es gira cap a un altre costat per estimar-ne un altre; 
estimar-lo com el veus, quan et traeix i renega de tu.»463 

 
 
2.1.6. Estimar el proïsme és eixamplar indefinidament els límits del propi amor 
 
La darrera secció de la primera part de Kjerlighedens Gjerninger es podria 

contemplar a l’ensems com la corona i el corol·lari de tota la dissertació 
kierkegaardiana. Estimar és contraure «un deute infinit» amb l’amat. Sobre aquest 
principi d’inspiració paulina464 s’aixeca la sòlida construcció de l’amor kierkegaardià. 
Però tot d’una compareix l’alter ego de Kierkegaard, el filòsof dialèctic, a escorcollar 
de dalt a baix cada un dels punts adversatius que hi ha en l’afirmació inicial.  

 La idea que l’amor cristià exigeix «romandre en deute» d’amor és el 
reconeixement que l’amant tindrà sempre un deute insaldable que el farà etern deutor de 
l’amat. Un altre cop, la desmesura de la il·limitació és l’única mesura escaient per a 
l’amor. L’amant no ha de tenir por a la infinitud de l’amor que li és exigit, el seu únic 
temor ha de ser «que ho pogués fer tot de tal manera que sortís del deute».465  

Kierkegaard justifica aquesta incommensurabilitat en què s’ha de moure l’amor 
en el fet que la infinitud és «l’element» que permet conservar viu l’amor, l’atmosfera 
vital que ve a renovar l’aire enrarit i oxigenar el cor de l’amant cansat d’estimar. 
Aquesta afirmació bé podria figurar al frontispici del present estudi perquè hi conflueix 
tot allò que voldríem haver estat capaços de comunicar al lector que ha seguit 
pacientment cada un dels moviments que componen la reflexió de Kierkegaard. 
Emplaçam el lector a un examen més exhaustiu d’aquest requeriment d’infinitud 
mitjançant l’estudi d’alguns textos selectes. Avancem, de moment, que la infinitud 
actua com un factor de negació de la comparació. L’amor que pretén realitzar-se 
comparativament «perd l’instant», i un instant perdut trenca la cadena de l’eternitat. 
L’amor comparatiu se centra sobre si mateix, i això genera una «demora» (en Dvaelen), 
frena l’ímpetu de l’acció amatòria, ralentitzant l’estat d’activitat del qual es 
retroalimenta l’amor. Deixem-ho provisionalment aquí.  

Indiquem finalment que Kierkegaard dedica unes darreres pàgines molt crítiques 
amb la presentació apologètica del cristianisme que fan els seus contemporanis, així 
com la burla barroera en què ha degenerat l’actitud dels seus detractors. Quan el 
cristianisme deixa d’escandalitzar, inserit en el relax de la cristiandat,466 es transforma 

                                                 
463 S.V. 12, p. 169. 
464 Cf Rm 13,8. 
465 S.V. 12, 173. 
466 La crítica a la cristiandat establerta es tornà ferotge durant els tres darrers anys de la vida de 
Kierkegaard. Nogensmenys, aquests pàgines de Kjerlighedens Gjerninger foren el preludi de les tensions 
que durien Kierkegaard a rompre obertament amb la jerarquia eclesiàstica danesa. Alguns anotacions dels 
papirer trasllueixen la impressió de disgust que suscitaren les esmolades reflexions de Kjerlighedens 
Gjerninger. Cf. Pap. VIII A 390. 
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en el «beuratge endormissador de l’apologètica» i el seu agulló afilat enlloc de servir 
d’esperó és contemplat còmicament com una exageració que «solament pot fer 
rialles».467 

 
 
2..2. LA PRAXI DE L’AMOR AL PROÏSME: UNA LECTURA DE LA 

SEGONA PART DE KJERLIGHEDENS GJERNINGER EN CONSTANT 
REFERÈNCIA A AL PRIMERA 

 
 Atès que una immersió exhaustiva en la segona part de Kjerlighedens 

Gjerninger ens dispersaria del nostre objectiu, ens limitarem a destacar algunes 
reflexions que poden servir per projectar més llum sobre la fenomenologia del si mateix 
teològic esbossada en la primera part. 

 
2.2.1.  La primera fita del nostre recorregut la tenim just al començament de les 

deu seccions que componen la segona part. Es tracta d’una meditació sobre el sentit 
edificant de l’amor. Si l’amor pot edificar l’home en sentit espiritual és a causa que 
l’amor està en els fonaments de la construcció humana, val a dir, l’amor pot alçar-se468 a 
les grans altures de l’esperit gràcies que s’erigeix sobre els profunds fonaments de 
l’amor sensible-anímic.469 En paraules de Kierkegaard: «L’amor és el progenitor de tot 
i, entès en sentit espiritual, l’amor és el fonament més profund de la vida de l’esperit. En 
tot ésser humà en què hi hagi amor, han estat posats, en sentit espiritual, els 
fonaments.»470 Aquestes apreciacions permeten aventurar que l’amor és, de les tres 
grans categories que estudiam, la que presenta més continuïtat d’una a l’altra 
fenomenologia.  

 
2.2.2. Resseguint el discurs, ens trobam amb una qüestió que ens afecta de 

manera tangencial: la relació entre l’amor i l’esperança.471 Per a Kierkegaard la prioritat 
la té sempre l’amor. Es més, en sentit estricte una espera que no estigui basada sobre 
l’amor és un succedani de l’esperança.  

La vertadera esperança ho ha d’esperar tot (o en sentit temporal, ha d’esperar 
sempre) o no és esperança en absolut. Però això requereix la decisió de voler estar a 
l’expectativa en relació amb la possibilitat del bé. En efecte, esperar el mal és 
impossible, això és purament i simplement desesperació. Per tant, fixem-nos que 
l’actitud desesperada es venç amb la voluntat amatent d’esperar el bé, amb la disposició 
a mantenir oberta sempre la possibilitat del bé. 

                                                 
467 S.V. 12, p. 194. 
468 En danès «edificar» (opbygge), es construeix amb la partícula «op» que significa «per amunt». Se’n 
serveix Kierkegaard per a il·lustrar el sentit de l’edificant com allò que «indica altura que és inversa a la 
profunditat». 
469 Subscrivim la següent interpretació de G. Massi: «L’amore è insieme principio e pressuposto di ogni 
edificazione spirituale umana, giacché esso esprime l’azione de tutto l’uomo per l’uomo, azione 
esplicantesi in totalità nel senso dell’elevazione dell’amore stesso dalla sua significazione esclusiva, 
meramente sensible, al significato spirituale inclusivo, in Dio, di tutta l’umanità» (G. MASSI, «Il 
significato cristiano dell’amore in Kierkegaard», p. 217). Kierkegaard parla també d’una sublimació de la 
sensibilitat per la incorporació d’aquesta a l’esfera de l’esperit. Quan això succeeix, tenim «la victòria de 
l’amor en l’home [...] la sensibilitat ha quedat transfigurada i així dissipada l’angoixa» (S.V. 6, p. 169). 
470 S.V. 12, p. 209. 
471 Per a un aprofundiment del tema de l’esperança, podeu consultar la tercera secció. 
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 En la temporalitat, la possibilitat és l’epifania de l’etern;472 aquella operació per 
la qual l’etern s’atansa a l’home en una relació que està feta de proximitat i distància a 
parts iguals. En la possibilitat, observa Kierkegaard, «l’eternitat atreu i educa l’ésser 
humà en el cas que ell elegeixi esperar»473. L’esperança és l’alè d’aire fresc que 
desallotja l’atmosfera tòxica de la rutina, la indiferència i l’apatia, aquella «bava viscosa 
(seig Slim) diversament condimentada de la que anomenen saviesa de vida; però de la 
qual no es podrà treure mai cap possibilitat».474 Però sense l’acció contínua de l’amor 
que renova les vies d’accés a l’esperança, aquesta no podria insuflar l’aire fresc de la 
possibilitat als individus. 

 
2.2.3. La secció titulada «L’amor no cerca allò que és seu» presenta l’amor al 

proïsme com la forma més profundament revolucionària de l’amor, una revolució que 
ha instaurat la vivificadora confusió entre el «meu» i el «teu». Estam davant una altra 
aportació a la qüestió de l’equilibri instaurat per l’amor al proïsme a la dialèctica entre 
identitat i diferència en la relació amorosa. Valent-se del símil de la revolta social, 
Kierkegaard observa que l’amor és comparable a una revolució que instaura la confusió 
entre els pronoms possessius. L’amor difumina la diferència entre allò que és propi i 
allò que és de l’altre, ja que per als revoltats amants no hi ha un meu ni un teu, i com 
més complet sigui l’avalot, major serà la barreja entre ells.  

Ara bé, la confusió o el trastocament d’identitats entre el «meu» i el teu 
comporta la determinació «nostre», que significa el mateix per a la comunitat que el jo 
per a l’individu. El «nostre» és una mena d’«amor de si ennoblit i ampliat» en què s’ha 
operat l’intercanvi del jo i tu, però no s’ha suprimit profundament la diferència entre 
allò meu i allò teu; hi ha hagut una permuta en què allò que era teu és ara meu i 
viceversa, però no s’ha produït un canvi substancial.  

Per a Kierkegaard el pervenir de l’amor no pot ser la constitució d’un espai 
intermedi entre el tu i el jo, perquè això continua fermant la diferència personal a la 
lògica de la identitat de l’amor de si. La supressió de la dialèctica del «meu» i el «teu» 
haurà de venir, doncs, de l’eliminació d’una de les distincions dialèctiques —la 
distinció «meu»— de manera que la relació d’oposició, per la qual el «meu» i el «teu» 
subsisteixen un al costat de l’altre, desaparegui. Suprimit el «meu» s’extingeix la 
determinació «teu», amb un curiós efecte: tot esdevé un «vostre»475; és a dir, allò que a 
causa que no és ni meu ni teu comença a ser vertaderament de tots dos. El «vostre» no 
és la confusa intersecció entre el meu i el teu, és allò que per no ser propi és de l’altre i 
per no ser de l’altre és propi. Quan el que és meu se sacrifica al teu, se suprimeix la 
diferència, o inversament, apareix una totalitat que redueix a l’absurd la determinació 
«teu» que solament té validesa en una relació de contraris. I aquí és quan es produeix, 
segons Kierkegaard, «el prodigi» de l’amor abnegat: quan allò que era propi s’ha fet de 
l’altre, quan l’abnegat ha convertit tot el seu en teu, dissolent-se qualsevol resta de 
«meu», per aquesta profunda mutació del meu en seu, tot torna al si mateix com el 
«seu» d’ell (Alt bliver hans) sense deixar de ser el «seu» de l’altre.476 Quan l’amor del 
proïsme té el coratge de no posseir absolutament cap «meu», en el punt extrem de la 
identitat entre els dos primers pronoms possessius, el si mateix que s’havia abandonat i 

                                                 
472 Una vegada més ens hem de remetre al capítol tercer de Begrebet Angest. 
473 S.V. 12, p. 243. 
474 S.V. 12, p. 241. 
475 Citació velada de 1 Cor 3, 21: «Perquè tot és vostre.» 
476 Kierkegaard pot fer intervenir les dues formes daneses del «seu» per a enriquir el discurs: «hans» i 
«sit». Així diu que en l’amor cristià tot esdevé seu (han bliver hans) i que l’abnegació convertí tot allò 
que era seu (alt Sit) en teu (Dit). Cf. S.V. 12, p. 258. 
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perdut a si mateix es recupera a si mateix. Quan no hi ha res a perdre, perquè el jo s’ha 
lliurat enterament a l’altre, quan el «meu» ho ha convertit tot en «teu», el jo guanya 
aquest tot, que és Déu mateix. Arrabassant de si mateix la idea de «meu» el jo entra en 
la nova dimensió del «seu» que li proporciona una comprensió nova de si mateix, un jo 
que «s’entén a si mateix en oferir-se», és a dir, un jo s’ha redescobert com un si mateix-
per-l’altre,477 radicalment transformat per l’efecte de l’oblació. El si mateix ha adquirit 
una nova identitat teològica.  

En aquesta mateixa secció, Kierkegaard insisteix en un aspecte que ha passat per 
alt a alguns dels seus crítics: «Solament l’amor vertader estima cada ésser humà segons 
la peculiaritat d’aquest.»478 L’«amor vertader» al qual es refereix el filòsof és novament 
l’amor en Déu que és la font i l’origen de tota peculiaritat. Déu estima amb una perfecta 
equitat diferenciada, com testimonia la bellesa de la natura, que es reparteix 
equànimement entre tots els éssers vius, però amb una varietat infinita de formes, colors 
i talles. Estimant en Déu porta a la superació de tots els límits de l’amor, ja que la passió 
amorosa i l’amistat poden renunciar a tot per la peculiaritat de l’altre, excepte a si 
mateixos, mentre que l’amor teològic és capaç de fer el suprem sacrifici de negar-se, per 
amor, a si mateix en el moment en què veu que la seva relació amb l’amat pot 
comportar la seva ruïna i pot fer trontollar la seva peculiaritat: «Suposa que l’amant 
veiés, ple de goig, que era estimat; però que alhora veiés que això resultava 
extremadament perniciós per la peculiaritat de l’estimat, que anava a deformar-lo, per 
molt que aquell ho pogués desitjar. Es clar, llavors la passió amorosa com a tal, no seria 
capaç de fer el sacrifici exigit.»479 

 
2.2.4. Al final de Kjerlighedens Gjerninger, Kierkegaard tanca el circuit del seu 

pensament tornant sobre la idea del «lige for lige» (igual per igual), enunciada al primer 
capítol com la base del coneixement del Déu i l’autèntica vivència de l’amor. Déu és 
«infinita reduplicació» (uendelig Fordoblelse) com li agrada dir a Kierkegaard.480 O 
usant una altra formulació més assequible, Déu és «pura subjectivitat transparent».481 
                                                 
477 Notem que en la concepció kierkegaardiana de l’amor és la relació amb Déu la que defineix la relació 
amb els altres, separant-se així de la visió del hegelianisme. En la Fenomenologia de l’Esperit apareix 
clarament definida la relació amb un mateix a partir de la relació amb els altres. El jo hegelià és un jo 
eminentment social i la seva individualitat s’expressa solament a través de la relació intersubjectiva, que 
és en darrer terme la relació absoluta. Hom podria dir que l’amor mateix és l’absolut hegelià, val a dir, 
Déu no és amor, sinó que l’amor és Déu. Així ho ha vist M. Taylor quan declara: «In the teological 
language Hegel is attempting to conceptualitza, spirit is God, and God is love. If we invert the subject and 
predicate of the last clause, we recognize that for Hegel, love is divine. It is the power of reconciliation 
that overcomes estrangement by “harmonizing all things, even abosulte opposition”» (M. TAYLOR, 
«Love and forms of spirit: Kierkegaard versus Hegel», a Kierkegaardiana 10 (1977), p. 103). L’estudi de 
Taylor posa de manifest la influència de Hölderlin sobre Hegel, però apunta la negativa del darrer 
d’admetre un fonament de la unitat entre el jo i els altres. Diu Taylor: «Hegel’s effort to reconcile self and 
other involvers neither the attempt to deduce one from the other (as with Fichte) nor to join self and other 
by grounding both in an antecedent third (as with Hölderlin).Hegel insists that teh source of unity 
between self and other is the internal relationship between the two» (O.C., p. 102). En Kierkegaard, és la 
fe, entesa com a relació individual del si mateix amb Déu, la condició de possibilitat del vertader amor als 
altres i a un mateix. El jo kierkegaardià no s’entén a si mateix directament davant els altres com el 
hegelià, sinó en la intermediació divina. Kierkegaard no es cansa d’afirmar que l’amor no és 
exclusivament una relació de dos sinó de tres, en què els dos es relacionen cadascú individualment amb 
l’amor (Déu).  
478 S.V. 12, p. 259. Aquesta és una de les objeccions principals d’Adorno: «El manament cristià de l’amor 
es dirigeix simplement, segons l’exegesi de Kierkegaard, a l’home sense consideració de la seva condició 
específica (…)» (ADORNO, Construcción de lo estètico, p. 197). 
479 S.V. 12, p. 262.  
480 Cf. Pap. XI A 97. 
481 Pap.XI 2 A 133. 
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L’àmbit de la realització de l’«apoteosi» humana s’emmarca sempre entre les 
coordenades de la subjectivitat, val a dir, dins les coordenades de l’apropiació 
existencial. El conreu del terreny de la interioritat humana per acció de l’amor és el que 
fa que aquest es transformi en un territori sagrat, de manera que totes les vivències 
humanes van perdent llur caràcter profà en el marc d’una renovada interioritat. Aquest 
és el sentit de la «reduplicació» de l’amor de la qual parla Kierkegaard. Parafrasejant 
l’endevinalla del llibre dels Jutges, això s’expressa dient que «el menjar procedeix del 
comensal»;482 una reduplicació que consisteix en el fet que «allò que l’amant fa és això 
que l’amant arriba a ser; allò que dóna, això és el que té, o més ben dit, això obté».483  

Al final de Kjerlighedens Gjerninger, Kierkegaard ens ha situat davant una 
ipsitat inquieta que descobreix en el «lige for lige» de l’amor pròdig i actiu aquella 
dialèctica «cognitio per modum connaturalitatis» que crea les condicions subjectives per 
a la transformació teològica.  

Com a compendi del seu assaig sobre l’amor ens poden servir aquestes paraules 
que es troben entre les darreres del llibre: «El cristianisme ha suprimit el jueu igual per 
igual de l’ull per ull i dent per dent; però ha situat al seu lloc el cristià igual per igual de 
l’eternitat. El cristianisme desvia completament l’atenció d’allò extern envers allò 
intern, i converteix qualsevol relació teva amb els altres éssers humans en una relació 
amb Déu, de manera que tant en un com en un altre sentit obtinguis igual per igual. 
Entès cristianament, un ésser humà, al cap i la fi, en totes les coses se les ha de veure 
amb Déu, tot i que hagi de romandre en el món i en les circumstàncies de la vida que li 
han estat assignades..., [això] és alhora el consol suprem i el màxim esforç, la suavitat i 
la severitat màximes.»484  
 
 
 

2.3. LA TEOLOGITZACIÓ DEL SI MATEIX, PER L’AMOR, COM A 
TRANSMUTACIÓ DEL JO EN TU: UNA ÚLTIMA EXPLICACIÓ A TRAVÉS 
D’ALGUNS FRAGMENTS DE KJERLIGHEDENS GJERNINGER 

 
 
Dins l’esfera teològica el jo no hi pot entrar com a jo. Es veu obligat a mudar 

d’identitat, a penetrar en la crisàlide de l’amor de proïsme que el transformarà en tu. El 
si mateix teològic és un jo que s’ha despullat de la seva egoicitat, i ha adoptat el mode 
de ser de la segona persona. El nou jo ha comprès que Déu no és el seu tu, sinó que ell 
mateix és el tu de Déu. Tot un canvi de paradigma en què el jo no és la instància 
primera en la determinació de la relació religiosa. El jo deixa de ser el centre del sistema 
de referència, acceptant la revolució copernicana de la subjectivitat que el duu a prendre 
consciència que el recorregut de l’existència té més sentit quan se sap orbitant entorn 
del seu fonament. Aquesta transmutació del jo en tu pot servir de compendi de tot el 
dinamisme de teologització del jo per l’amor. La descripció més exacta de tal 
transformació ens l’ofereixen alguns textos que tot seguit comentarem. 

 
 

                                                 
482 Jut 14, 14  
483S.V.12, p. 270. Hi ha qui aprecia reminiscències neoplatòniques en la doctrina kierkegaardiana de 
l’amor com a reduplicació provinents de la mística alemanya. D’aquesta opinió és D. KANGAS, «Like 
for like. The metaphysical problematic of Kierkegaard’s Works of love», p. 127-128.  
484 S.V. 12, p. 358-359.  
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2.3.1.  El jo decidit a ser el tu de Déu 
 
 
Llegim al capítol III, secció 3 de Kjerlighedens Gjerniger:  
 
 
La senya de la infantesa és a dir: per a mi, a mi, a mi; la senya de la joventut és dir: jo i 

jo i jo; la senya de la maduresa i de la consagració d’allò etern consisteix en el fet que hom 
vulgui comprendre que aquest jo no significa res mentre no es converteixi en el tu al qual 
l’eternitat parla sens fi, dient-li: tu has de, tu has de, tu has de. La joventut pretén ser l’únic jo 
del món sencer; la maduresa consisteix a comprendre aquest tu sobre un mateix (at forstaae 
dette Du om sig selv), malgrat que no hagi estat dit a cap altre ésser humà.485 

 
 
Kierkegaard descriu en aquest fragment d’una manera gràfica els tres estadis o 

esferes existencials, posant-los en relació amb les tres edats de l’home: la infantesa, la 
joventut i la maduresa. L’egoisme del «per a mi» pertany a la infantesa humana, al jo 
immadur o estètic que encara és incapaç de dir jo, i es limita a dir «meu» (mig); un jo 
inconscient de ser un si mateix. En el segon grau hi ha el jo juvenil, que ha après a dir 
jo, i ha conformat una determinada identitat ípsica, però que se situa egòticament en 
relació amb els altres tus. Un si mateix que encara no ha suprimit la desigualtat entre el 
«tu» de l’altre i el «tu» propi, perquè tem que esborrant la diferència es dissipi la seva 
identitat. En darrer terme hi ha el jo madur que accepta perdre la identitat relativa que li 
confereixen els altres tus per obtenir-ne un altre d’absoluta, i es decideix a fer-se 
receptiu a aquella personalitzadora interpel·lació com a «tu» que ve del seu fonament. 
El jo madur és el teològic, que s’ha assabentat que ser el tu de Déu és la forma més alta 
i singular de ser un mateix.  

Aquest és l’itinerari del jo. Però el seu sentit definitiu ens és donat per 
l’antagonisme que Kierkegaard instaura al final del text entre la voluntat de ser l’únic jo 
al món i el fet que la maduresa consisteixi a comprendre el tu d’un mateix. La voluntat, 
per part del jo, de ser singular exclusivament en qualitat de jo, és una pretensió 
impossible i desesperada. El jo no es pot donar a si mateix la perfecta singularitat que 
desitja dins els paràmetres de comparativitat humana. El jo ha de rebre aquesta 
singularitat, l’ha de reconèixer en la consciència de ser el tu de Déu per la qual se sap 
més pròpiament ell mateix. Interpel·lat per aquell que coneix el propi jo més íntimament 
que un mateix, el jo està en condicions de reconèixer-se plenament singular. Ho pot fer 
«encara que això no hagi estat dit a cap altre ésser humà», puix que és al marge de tota 
comparació finita, en la solitud de la relació absoluta, on el jo esdevé infinitament 
singular.  

 
 
 

 
 
 
 

                                                 
485 S.V. 12, p. 92. 
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2.3.2. Estimar al proïsme és estimar «l’altre tu», la perfecta equitat de l’amor i el 

respecte a la particularitat de l’amat 
 
 
Llegim al capítol II, secció 1 de Kjerlighedens Gjerninger: 
 
El concepte de proïsme és, en rigor, la reduplicació del propi si mateix [...], però allò 

que l’egoisme no pot tolerar de cap manera és la reduplicació, i precisament les paraules «com a 
tu mateix» del manament constitueixen la reduplicació. 

  
I continuam llegint al capítol II, secció 2:  
 
Car, en l’estimat i l’amic no s’estima certament el proïsme, sinó a l’altre jo (andet Jeg), 

o s’estima una vegada més i en major grau encara, al primer jo [...], però l’estimat que ell estima 
com a si mateix no és el proïsme, l’estimat és l’altre jo. Ja sia que parlem del primer jo, com de 
l’altre jo, no ens haurem acostat ni una passa al proïsme; car el proïsme és el primer tu.  

 
 
Hem triat aquests dos fragments del capítol II de Kjerlighedens Gjerninger per 

tal de veure com el jo que davant Déu s’ha transformat en un tu, pot eludir l’amor sui i 
entrar en el dinamisme de l’amor al proïsme.  

El punt de partida és la primera definició de proïsme que hi ha al primer text: 
«El proïsme és la reduplicació del teu propi si mateix» que s’esclareix per mitjà de la 
segona definició del segon text: el proïsme no és un altre jo, sinó «el primer tu». Si 
sumam les dues definicions, obtenim una tercera definició: el proïsme és l’altre tu. 
Anem per parts.  

El proïsme no pot ser estimat més que com un tu, perquè en cas contrari seria 
estimat com un «alter ego», una versió ampliada de l’amor sui, i deixaria de ser estimat 
com a proïsme. Però, perquè el tu del proïsme pugui trobar reduplicació en el jo, aquest 
es veu comminat a transmutar-se en tu —això ho aconsegueix gràcies a la seva 
disposició teològica a posar-se com el tu de Déu. Així, el si mateix, desegoïtzat per la 
recentment adquirida condició de tu davant Déu, es relaciona amb els tus amb la 
perfecta equitat de ser un altre tu com ells (la relació jo-tu adopta ara l’estructura tu-tu). 
L’amor queda alliberat, d’aquesta manera, de la lògica preponderant del jo i queda 
potenciada absolutament la diferència de l’altre, ja que cadascú conserva sempre 
l’alteritat inherent a la condició de «tu» en tota relació amb els altres.  

Nogensmenys, un cop consumada la segona fenomenologia en què el jo ha 
adoptat la lògica del tu, hem de girar la vista enrere i pensar què seria del si mateix 
teològic sense «un primer jo» a estimar posteriorment davant Déu com un tu. L’amor 
humà, no ho oblidem, funda l’amor cristià,486 la primera fenomenologia és la primera 
aliança amb el jo teològic, una vella aliança mai revocada, això és el que hem volgut 
mostrar al lector al llarg d’aquest segon estudi.  
 

                                                 
486 Com observa Dal Vecchio, «Kierkegaard ritiene che l’amore per se sia fondante di quello cristiano, 
perché atraverso di esso il singolo discopre in se stesso un altro tu al quale rivolgere l’amore divino» (M. 
DAL VECCHIO, «L’amore di Dio secondo Kierkegaard», a I. ADINOLFI (ed.), Il religioso in 
Kierkegaard, Brescia 2002, p. 412. 
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TERCERA SECCIÓ 

 
EXISTIR DAVANT LA MORT PER A 
 REEXISTIR DAVANT L’ETERN: 

EL VALOR DEFINITIU DEL TEMPS 
 

 
 

La immortalitat temporal de l’ànima de l’home,  
això és, el seu etern viure després de la mort, 
no solament no està garantida de cap manera 
 sinó que, sobretot, tal supòsit no procura allò 

que sempre es volgué assolir-hi. 
 Per ventura es resol  

 un enigma perquè jo sobrevisqui eternament? 
No és, doncs, aquesta vida eterna, aleshores, tan  

enigmàtica com la present?  
La solució de l’enigma de la vida en l’espai 
i el temps resideix fora de l’espai i el temps. 

 
Wittgenstein 

Tractatus 6.4312 
 
 
 
 

Senyor, dóna a cadascú la seva pròpia mort 
El morir que brosta de la seva vida, perquè tingui 

Amor, sentit i urgència [...] allò que fa estrany i difícil 
el morir és que no és la nostra mort; una mort  

que ens arrabassa a la fi solament per no haver madurat 
cap mort en nosaltres; per això ve una tempesta,  

Per a despullar-nos de tot. 
 

Rainer Maria Rilke 
El llibre de les hores. 
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«El pensament de la mort és una hàbil (flink) companya de ball, la meva companya de 

ball, tot home m’és massa pesat.»487 
 
 
Aquest és l’últim pensament del prefaci de Philosophiske Smuler. El pensament 

de la mort no és quelcom que vingui a paralitzar la vida, ans al contrari, li dóna la 
gracilitat488 de la ballarina, que, ajustada a la pròpia cintura, et convida a moure’t al 
compàs de la realitat i t’anostra en l’art de fer dansar veraçment la pròpia existència. 
Sobre aquesta idea es desplegarà la comprensió tanatològica de Kierkegaard. La mort és 
una instància ipsògena de primer ordre i una potent palanca en la transformació 
teològica del si mateix. Novament ens tornarem a trobar amb la duplicitat de 
fenomenologies, però en aquesta ocasió no disposam d’uns textos mare que les 
concentrin com en els dos estudis precedents. Hom podria dir que el tema de la mort té 
un tractament més transversal que el de la culpa i l’amor, amb la consegüent 
difuminació de la temàtica i de la distinció fenomenològica en el complex d’escrits 
pseudònims i homònims.  

Aquesta menor organicitat del tema es justifica fàcilment per la mateixa 
peremptorietat de la qüestió. Kierkegaard urgeix la substitució del pensament sobre la 
mort per l’acte de pensar en la mort. Els diaris estan saturats de citacions en aquest 
sentit que probablement provocarien una sobredosi al lector si es volguessin reunir en 
una dissertació ad hoc.489 Això explica la brevetat de la seva tanatologia. Més encara 
que la culpa i l’amor, la mort és absolutament refractària a l’abstracció. Kierkegaard 
està convençut que la proliferació del pensament teorètic sobre la mort i la immortalitat 
és el causant del declivi del pensament practicoexistencial en la pròpia mort. Pensar la 
mort especulativament és la forma més ràpida de mantenir-la enfora de l’existència. Per 
això Kierkegaard reiterarà fins a l’extenuació que el pensament de la mort —i de la 
immortalitat, com l’anvers de l’anterior— és una «acció»490 de la subjectivitat 
autorealitzant-se. Pensar la mort no és explicar-la, és interioritzar-la. Una mort 
explicada és una mort que perd la seva càrrega d’interpel·lació existencial, ergo, la mort 
ha de conservar la seva condició radicalment enigmàtica si ha de continuar sent 
significativa per a l’individu. Explicant la mort se’n desactiva la funció ipsògena i es 
perd un gran aliat en el procés d’autoconstrucció personal. 

                                                 
487 S.V. 6, p. 11. 
488 Kierkegaard empra el polisèmic adjectiu «flink» per definir la capacitat d’aquesta curiosa ballarina que 
és el pensament de la mort. La darrera versió castellana directa del danès tradueix, amb molt bon criteri, 
«infatigable ballarina», però el mot a més d’indicar una predisposició permanent, un estar sempre a punt, 
connota la idea de ser bona en allò que fa, tenir bones capacitats o ser hàbil. Així queda establert que el 
pensament de la mort és alliçonador. 
489 Com a mostra en reunim algunes citacions per ordre cronològic: VII A 145 (1843); VII A 232 (1845); 
IX A 492 (1848); X 1 A 233 (1849); X 2 A 257 (1849); X 3 A 47 (1850); X 3 A 250 (1850); X 3 A 710 
(1851); X 3 A 289 (1854); XI 1 A 479 (1854); XI 2 A 426 (1855). 
490 Cf. S.V. 9, p. 147. Es molt significatiu en aquest sentit el títol de la primera obra de Kierkegaard, 
anterior a l’estratègia pseudonímica, que corrobora la seva obsessió per la mort. L’obra en qüestió, 
publicada el 1838, és Af levendes Papirer (‘Dels papers d’un home encara viu’). En els diaris són legió 
els vaticinis d’una mort prematura, que s’han d’entendre motivats per la tragèdia familiar, atès que 
Kierkegaard hagué d’assistir des de molt petit a la mort de pràcticament tots els germans, la mare i el 
pare; només el seu germà Peter, pastor i bisbe luterà, el sobrevisqué.  
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Però la dispersió de la reflexió tanatològica de Kierkegaard no impedeix 
constatar la nítida presència de la duplicitat fenomenològica també dins aquella. Grosso 
modo, aquestes són les dues fenomenologies. La primera es construeix davant la pròpia 
mort. Se n’ocupa fonamentalment el discurs que contextualitza aquest tercer estudi, 
«Ved en Grav», i el Postscriptum. Les altres referències en són un complement 
important, però no aporten continguts qualitativament distints. Aquí Kierkegaard 
insisteix a posar el pronom possessiu de primera persona davant el fenomen de la mort. 
Si aquesta no és la «meva mort», la mort perd la seva capacitat d’influir 
retroactivament491 sobre la vida. Això no significa que la mort dels altres no pugui tenir 
un impacte psicològic sobre el subjecte major fins i tot que el de la pròpia mort, però 
l’interès de Kierkegaard és situar el problema al nivell de l’impacte eticoexistencial. 
Mentre el problema sigui la mort de l’altre, el qüestionament de la mort continua 
plantejant-se en termes d’«estat d’ànim».492 Kierkegaard no remet a la pròpia mortalitat 
perquè aquesta sigui més tràgica i, per tant, objectivament més informativa, ens hi remet 
perquè ens assegurem que el tema de la mort tracti de la pròpia vida. Un viure sense 
destacar el propi final és, i restarà sempre, un viure en l’abstracció. Tan sols aquell que 
ha existit pot morir i viceversa, va repetint una i altra vegada el filòsof. Per això 
solament la pròpia mort pot produir un viure personalitzat. Molt pitjor que una malaltia 
mortal és, segons declaracions d’Anticlimacus, la malaltia d’aquell que no pot morir 
perquè no ha viscut mai en primera persona, la més terrible manifestació d’una 
existència patològicament anònima. 
 

Si un jo que no pot morir és un jo que no ha existit, tothora la pròpia mort ve a 
informar el subjecte que té una subjectivitat a realitzar, un si mateix a construir. Un 
efecte completament oposat al de la interrogació in genere sobre la mort; perquè mentre 
el subjecte la formula, ha perdut un valuosíssim temps que podria haver dedicat a 
pensar-se a si mateix davant la mort. L’interrogador objectiu, operant amb el pensament 
genèric de la mort, va transformant la reflexió tanatològica en un divertimento, una 
distracció intel·lectual, que manté la idea de la mort en la distància del pensament en 
què hom fàcilment s’oblida de si mateix i del propi morir. 

Posada aquesta premissa, Kierkegaard va molt més enfora. El pensament de la 
mort, cooperant en la generació d’una ipsitat definida i singular, capacita l’individu per 
a adonar-se’n del valor etern d’allò que ell mateix ha esdevingut. Confrontant-se amb la 
pròpia finitud, l’existent ha constituït un jo que es va revelant perdurable. El jo finit, en 
l’acte d’existir autènticament davant la mort, ha obtingut una plusvàlua infinita. 

Kierkegaard no dedica ni un instant a especular sobre les condicions 
ontològiques d’aquesta infinita transfiguració subjectiva, que serien la resposta a la 
pregunta especulativa de la manera com pot esdevenir etern allò que és mortal. O en la 
versió de Lessing: com pot tenir un fonament temporal la felicitat eterna? Kierkegaard 
—que pressuposa apodícticament l’eternitat de l’ésser humà— es limita a indicar la 
inutilitat de posar el problema de la immortalitat objectivament. La dificultat no rau, per 
a ell, a discutir sobre l’eternitat o no de l’home, inventant subtils arguments a favor o en 
contra, sinó a apropiar-se d’aquesta condició eterna, perquè sense aquesta assimilació, 
de facto, no hi ha eternitat.  

Gràficament, el filòsof ho expressa dient que espiritualment és impossible 
l’assassinat, per a l’esperit només pot ser destructiu el suïcidi.493 És a dir, el problema 

                                                 
491 Quan kierkegaard parla de la «força retroactiva» (tilbagevirkende Kraft) de la mort es refereix al fet 
que la mort ha d’esdevenir una «realitat en la vida» (Cf. S.V. 6, p. 319). 
492 Cf. S.V. 6, p. 300. 
493 Cf. S.V. 12. p. 319. 
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no està en la justificació metafísica de la immortalitat, sinó en la recepció o sufocació 
existencial d’aquesta dimensió. Quin tipus d’immortalitat seria aquella en què el jo no 
tingués cap identitat ípsica? O dit amb la fina ironia de Kierkegaard: com pot ser etern 
aquell que no ha estat capaç de ser ell mateix durant quinze dies seguits?494 És clar, per 
tant, el paper decisiu que juga el temps en l’adjudicació d’un valor definitiu al jo humà, 
atès que l’autoconsciència eterna solament és desenvolupable a partir de 
l’autoconsciència d’un final temporal; o dit com Levinas, ser-per-a-la mort és també 
ser-contra-la-mort.495 L’esperit que ha de mediar en l’estructura dicotòmica humana, en 
tensar-la del costat de la finitud, sent més fortament la rèplica de la infinitud. Així es 
desperta la consciència eterna en el temps.496 Diguem, en passar, tot i que serà objecte 
d’una més extensa comparativa, que el pensament de Kierkegaard se separa de Sein und 
Zeit en aquest punt. Mentre que, per al primer Heidegger, la realitat per antonomàsia del 
Dasein és la finitud, per a Kierkegaard, la mort és la didascàlia de l’existència que posa 
les condicions de possibilitat d’una reexistència davant Déu. 

En la segona fenomenologia no és la mort la pedagoga principal sinó el respecte 
a la possibilitat d’allò etern descoberta dins el si mateix. El temor que suscita la 
consciència d’una eventual eternitat del jo és superior, segons Kierkegaard, al mateix 
temor de la mort. Ser un si mateix etern comporta una responsabilitat davant el propi jo 
incomparablement més alta de la que venia del pensament de la mort. Hi ha quelcom 
més seriós que la «primera mort»,497 la seriositat d’un destí immortal que em reclama 
viure constantment a l’altura d’aquesta immortalitat. 

 Kierkegaard no oculta l’extrema dificultat que suscita aquesta consciència 
d’eternitat, ans la remarca hiperbòlicament. A posta reclama del subjecte una 
transformació teològica en la direcció de la religiositat B que posi la referència 
metasubjectiva per a iniciar en el temps una existència que ha d’esdevenir eterna. El 
Postscriptum ens concreta aquesta transformació teològica mitjançant la següent 
inversió: no es tracta de fundar la relació amb una felicitat eterna sobre el propi existir 
—això seria la primera fenomenologia—, sinó que la relació amb la felicitat eterna 
fundi la formació de l’existència —aquesta és la segona fenomenologia. Una inversió en 
la qual la subjectivitat decideix reexistir en la relació amb «l’etern que ha entrat en el 
temps», que li fa de paradigma d’una nova existència que es fa conscient que va 
adquirint un patrimoni etern. Els escrits edificants, especialment els que són 
explícitament cristians, contribuiran a il·luminar tot aquest procés. 

Després d’aquests línies introductòries haurem de passar a analitzar per separat 
cada una de les dues fenomenologies, veient l’específica contribució ipsogenètica de la 
mort en cada cas. Pels motius adduïts, aquest tercer estudi haurà de ser 
considerablement més breu que els dos anteriors, i en aquesta ocasió el discurs 
contextual «ved en Grav»498 perdrà el seu habitual caràcter iniciàtic per a constituir-se 

                                                 
494 Kierkegaard és molt dur amb aquells que parlen de ser immortals i no poden ser ni un instant ells 
mateixos: «Sens dubte la immortalitat seria una metamorfosi bastant estranya si pogués transformar tots 
aquests inhumans centpeus (ummeneskeligt Tusindbeen) en aquella eterna identitat amb si mateixos que 
és ser el mateix» (S.V. 9, p. 146-147). 
495 «Ser temporal és ser alhora per a la mort i tenir encara un temps, ser contra la mort» (E. LEVINAS, 
Totalidad e infinito, Salamanca 2006, p. 248). La comprensió de Levinas es formula kierkegaardianament 
en la dialèctica entre certesa i incertesa de la mort que analitzarem posteriorment.  
496 Aquesta tensió es manifesta com sabem per una exasperació de l’autocontradicció humana. El 
fenomen psicològic associat és la desesperació «conscient de ser-ho» i que pot comportar la renúncia a 
allò etern dins l’home. Cf. S.V. 15, p. 103ss. 
497 La distinció entre «primera mort» i «segona mort» és paulina. La primera és la mort física, la mort 
temporal, la segona és l’espiritual, la mort a l’eternitat.  
498 Cf. el tercer discurs “Al costat d’una tomba”. 
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en la nostra principal font d’intel·lecció de la primera fenomenologia. Aquest text serà 
l’eix de coordenades estable que ens permetrà ubicar les diverses reflexions 
tanatològiques de Kierkegaard, ja que es tracta de l’escrit més extens i complet sobre 
aquesta temàtica, seguit en importància pel Postscriptum. A partir d’aquest centre 
literari anirem recollint les diverses aportacions dels altres textos complementaris. 

Per a l’estudi de la segona fenomenologia, molt més reduït, haurem d’acudir als 
diversos discursos edificants, especialment les reflexions de la tercera part de 
Christelige Taler (‘Discursos cristians’).  
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1. EXISTIR DAVANT LA MORT: LA PRIMERA 

FENOMENOLOGIA EN PERSPECTIVA TANATOLÒGICA 
 
 
 
Com s’ha dit, el present estudi girarà entorn de «Ved en Grav», motiu pel qual 

hem prescindit de les notes de comentari que tenen els altres dos discursos en favor 
d’una hermenèutica més sistemàtica del text en aquest primer capítol. Sense porgar 
gaire el text es desprenen cinc grans centres d’atenció que van perfilant la participació 
activa de la mort en la conformació del si mateix. Per ordre d’aparició, són els següents: 

 
 
1) La crítica de la comprensió abstracta de la mort que menysprea el seu poder 

nihilificant. 
 
2) La personalització de la mort que va personalitzant el viure.  
 
3) El pensament de la mort com una acció: «la decisió de la mort». 
 
4) La indeterminabilitat de la mort: la dialèctica de la certesa i la incertesa com a 

principi bàsic de la seva hermèutica existencial. 
 
5) La incomprensibilitat de la mort que salvaguarda la seva força retroactiva. 
 
 
Emprenem, així, l’anàlisi d’aquests cinc aspectes del nostre discurs amb 

l’imprescindible complement dels altres escrits, per tal d’escatir com la mort va exercint 
la seva peculiar funció ipsogènica.  
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1.1. «TOT S’HA ACABAT»: L’ANUNCI PROCEDENT DEL NON PLUS 

ULTRA DE LA MORT 
 
 
Així de lacònic i categòric és l’inici de «Ved en Grav»: «Tot s’ha acabat» (er det 

da forbi).499 Fins a tres cops en menys de tres planes, Kierkegaard ho reiterarà, la mort 
irromp en la vida com el seu final definitiu. Entre la vida i la mort no hi ha cap 
continuïtat, la mort ve a posar una separació,500 a marcar un abans i un després absoluts. 
La mort no és un simple transitus del ser viu al ser mort, com si vida i mort fossin parts 
d’un continuum.501 És inevitable preguntar-se el perquè de tanta vehemència. Per què és 
mostra Kierkegaard tan concloent amb la idea de final implicada en el morir? 

La raó no pot ser més que aquesta: donar seriositat al fet de la mort. La mort no 
és un fenomen anàleg als altres de la vida. Hom no pot fer de la mort un fenomen 
natural equiparable als altres fenòmens que formen part del viure de l’home. Però 
tampoc hom no pot pensar que no afecta la vida quan ve a destruir-la tal com la 
coneixem i experimentam. És impossible adoptar un posat indiferent davant l’amenaça 
de la mort que ve a reduir al no-res tot allò que hom estima i valora. La clàssica posició 
d’Epicur, citada pel mateix Kierkegaard,502 segons la qual la mort no ens afecta perquè 
quan nosaltres hi som ella no hi és i quan ella arriba nosaltres ja no hi som, només es 
pot mantenir quan la mort és concebuda en termes purament abstractes. Però el 
pensament de la mort reclama la contundent concreció del «tot s’ha acabat» que ve a 
posar un punt d’acabament ineluctable, a portar un missatge inequívoc de nihilificació 
existencial.  

El primer que cal fer per situar el problema de la mort en les coordenades de la 
realitat és, segons Kierkegaard, evitar tenir del termini de la vida una noció fantasiosa i 
idealista. Vet aquí perquè el nostre filòsof posa un gruixut mur de separació entre el 
territori dels vius i dels morts. Els morts no tenen record dels vius i el viu no sap què ha 
succeït amb el mort. Per altra part, hi ha el poder devastador de l’oblit que regna en la 
vida circumdant,503 on els morts desapareixen de la memòria, i els vius, quan ha passat 
el temps del dolor, durant el qual és impossible oblidar-los, senten que el record dels 
absents es converteix en una nova i penosa obligació.504  

Aquesta insistència en el record (Erindring) no és accidental. Sabem que 
Kierkegaard simultaniejava la composició d’aquest discurs amb la redacció de Stadier 
paa livets Vei, on hi ha una extensa meditació sobre la «memòria» i «el record» al 
començament del primer llibre. Tot i que ens hi hem referit en més d’una ocasió, cal 
veure ara la idea de la desaparició de la memòria tal com es presenta a «Ved en Grav» 
com un reforçament literari de la definitivitat de la mort expressada en el categòric «tot 

                                                 
499 S.V. 6, p. 296. 
500 Els Christelige Taler ho expressen així: «La immortalitat no és una vida contínua i sens final, sinó la 
separació eterna entre els justs i els injusts» (S.V. 13, p. 194). 
501 Cf. G. HALE, Kierkegaard and the end of language, Minessota 2002, p. 87. 
502 Kierkegaard no diu que sigui Epicur, però se sobreentén per la citació. Cf. S. V. 6, p. 298. Aquesta 
posició té una versió actual en el pensament, per exemple, de A. Comte-Sponville, que escriu aquestes 
línies sobre la mort: «La mort no em robarà el futur i el passat que no tenen existència. Però el present i 
l’eternitat (el present, ergo l’eternitat) estan fora del seu abast. Solament m’arrabassaren el mi mateix. Per 
això em desposseirà de tot i no em desposseirà de res (...)» (A. COMTE-SPONVILLE, El alma del 
ateísmo, Barcelona 2006, p. 194). 
503 La noció és kierkegaardiana: «Omgivelsens Liv». Es tracta de la vida de l’exterioritat. 
504 Cf. S.V. 6. p. 297. 
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s’ha acabat». Una volta ho hàgim fet, passarem a analitzar en quin sentit el «tot s’ha 
acabat» és conditio de la retroactivitat de la mort, o sigui, de quina manera el final 
definitiu de la condició vital engendra la possibilitat, en virtut d’aquesta nihilitat 
completa, d’una lectura existencial de la mort. Ho intentarem dilucidar ajudant-nos de la 
correlació entre el «tot s’ha acabat» (er det da forbi) de Kierkegaard i «el tenir caràcter 
de no-existir-més» (Nichtmehrdasein) del n. 48 de Sein und Zeit que, participant d’una 
perspectiva semblant, s’esclareixen un a l’altre. Comencem pel primer punt. 

 
 
1.1.1. A la tomba no hi ha «record» (Erindring) 
 
Aquest epígraf recull les paraules inicials del segon paràgraf de «Ved en Grav». 

El que aquí ens interessa és veure com la negació del record és una emfatització de la 
realitat terminal de la mort, precisament perquè la memòria (Erindring) és, per a 
Kierkegaard, la realitat més decisiva en la configuració de la identitat humana.505 Per a 
precisar l’argument, cal fer prèviament unes apreciacions lèxiques. Kierkegaard treballa 
amb dos mots danesos que, com en altres llengües germàniques, matisen subtilment el 
sentit de l’acte de recordar. Són els verbs «at erindre» i «at huske». No és fàcil saber 
quina és la versió que hem de donar de cada un dels quals. Optam per les formes 
«record», en el primer cas, i «memòria» en el segon, entenent el record com un acte 
selectiu de la interioritat i la memòria com la realitat nemotècnica que hom comparteix 
amb els altres. Curiosament, el mot usat a «Ved en Grav» sempre és «erindring» 
(primer sentit) i no es parla en cap moment de «Hukommelse» (segon sentit). Passem al 
text d’«In vino veritas» que desenvolupa la qüestió. 

Kierkegaard enceta la discussió dient que s’ha diferenciar radicalment entre 
l’acte de «recordar» (at erindre) i el de «tenir memòria» (at huske). Per posar de 
manifest aquesta distinció basta observar els extrems de l’existència humana, el temps 
primer de la joventut i l’època final de la vellesa. Durant el període juvenil hom té molta 
memòria i pocs records. Per contra, l’ancià està ple de records mentre que la seva 
memòria sol ser defectuosa. Les ulleres de l’ancià estan fetes per veure-hi de prop, les 
del jove per veure-hi a distància.506 El record és imprecís en els detalls, però molt intens 
en l’evocació. En tot cas, la confusió entre una i altra forma de recuperar el passat és 
indicatiu de la diferència en el grau de maduresa d’una persona. El record entranya una 
idealitat i responsabilitat que la indiferent memòria desconeix. Per això Kierkegaard 
col·legeix que «el record vol mantenir l’eterna continuïtat en la vida de l’home, 
assegurant-li una existència temporal que discorri uno tenore, en un sol alè i expressable 
en una unitat.»507 Una tal continuïtat és, ni més ni menys, per a Kierkegaard, que «la 
condició de la immortalitat».  

Quan únicament hi ha coses a la memòria, que no s’han configurat en un corrent 
coherent de records, la vida humana està desposseïda d’una identitat que doni sentit a la 
possibilitat d’esdevenir perdurable. Quan només hi ha memòria són possibles tota casta 
de metamorfosis vitals,508 però el gran llibre del record no pot ser un llibre d’esborranys 

                                                 
505 A Frygt og Baeven, Johannes de Silentio parla del desconhort i la buidor de l’existència si «un etern 
oblit (evig Glemsel) sempre voraç fes que tot fos la seva presa i no existís cap poder capaç d’arrabassar-li 
el botí» (S.V. 5, p. 17). 
506 Cf. S.V. 7, p. 16 
507 Ídem. 
508 En la línia del diagnòstic kierkegaardià s’ha posicionat recentment el sociòleg Z. Bauman, que parla de 
la contemporaneïtat com «la modernitat líquida». Baum observa que en l’actualitat es contempla molt 
positivament la possibilitat de transformar-se en un altre, de tenir un esquelet invertebrat que s’adapti als 
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on caben tot tipus de burots, com el dels estudiants malfeiners; en realitat solament pot 
ser objecte de «record» allò que té categoria d’«essencial» (Vaesentlige), car la 
determinació de l’essencialitat no es fa exclusivament en funció del contingut sinó 
també en relació de l’interès subjectiu.509 La realitat essencial no es determina 
externament, de manera que ni els esdeveniments més sensacionals o cridaners podrien, 
de motu propi, destriar l’essencial de l’inessencial.  

Per altra banda, l’objecte de record (Erindring), per molt que es vulgui apartar, 
fa com el martell de Thor, sempre retorna al subjecte, indicant que és el propi record el 
que, en realitat, ha incubat el seu objecte. I cap ocell no sap covar tan bé els seus ous 
com ho fa el record amb el seu objecte, tant, que el més mínim contacte amb un estrany 
genera la mateixa reacció que l’ocell, la d’abandonar-lo immediatament.510 Kierkegaard 
insisteix en aquest punt: no hi ha records comuns, la comunitat de records és 
contradictòria.511 Respecte a l’ús de la memòria, hom es pot recolzar sempre en la 
memòria compartida amb altres, el record, en canvi, és íntim i privat, l’expressió més 
determinant de la singularitat humana. 

Aquí s’acaba la digressió sobre la memòria d’«In vino veritas». Un text que hem 
volgut evocar en aquest context per la claredat que projecta sobre el nostre discurs. 
Quan Kierkegaard afirma pertinaçment que no hem d’esperar el record de part d’un 
difunt no pot dir de manera més solemne que la mort és el final de tot allò que 
representa el viure en el món. Per pensar correctament el sentit de la mort, no podem 
maquillar-ne la duresa del rostre, ni adulterar-la amb qualificatius atenuants o 
suavitzants. La mort sempre acaba capturant l’ésser humà i detenint la seva vida, fent 
allò que ni el temps pot fer, perquè ella és superior al temps. Sense aquesta premissa, les 
conclusions que hom pot inferir del fet de la mort no poden ser més que idealistes. Si la 
mort té alguna cosa a dir-nos ha de ser en la seva llengua vernacla, la llengua de la 
nihilitat, el seu lèxic no coneix els mots de conhort ni les paraules blanes o fingides. 
Això sí, tot d’una que deixam que ens parli amb l’idioma de la definitivitat, la gramàtica 
del viure comença a comprendre el seu vocabulari i s’afanya a interpretar-ne el 
comunicat essencial. Heidegger també ho ha vist, i les seves intuïcions, inspirades o no 
en Kierkegaard,512 poden ajudar a dilucidar les del nostre filòsof, ho veurem tot seguit. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
canvis de la modernitat tardana. Cf. Z. BAUM, Els reptes de l’educació en la modernitat líquida, 
Barcelona 2007, p. 15ss.  
509 S.V. 7, p. 17. 
510 S.V. 7, p. 18 
511 S. V. 7, p. 19 
512 Es molt difícil conèixer el grau d’influència que la tanatologia kierkegaardiana ha tingut sobre 
Heidegger, perquè aquest no el cita ni una sola vegada en tot el capítol de Sein und Zeit dedicat al tema 
(n. 46-53); simplement trobam en una nota del n. 48 la següent afirmació genèrica: «L’antropologia 
elaborada en la teologia cristiana —des de Sant Pau fins a la meditatio futurae vitae de Calví— ha tingut 
sempre molt present la mort en la interpretació de la vida» (Ser y tiempo, p. 269 nota). L’afinitat de 
pensament entre ambdós filòsofs ha estat destacada, entre d’altres, amb molta fermesa per A. Fabris: 
«Certo, le affinità di questo breve testo (Accanto a una tomba) con la trattazione dell’essere-per-la-morte 
in Esser e tempo sono davvero impressionanti» (A. FABRIS, «La filosofia, la malalttia, la morte. A 
proposito della Malaltia per la morte di S. Kierkegaard», a Notabene. Quaderni di studi kierkegaardiani 3 
[2003], p. 141-142). 
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1.1.2. El «Er det da forbi» de Kierkegaard i el «Nichtmehrdasein» heideggerià  
 
El n. 48 de Sein und Zeit està dedicat a l’anàlisi del sentit existencial que 

descolla de la idea del final del dasein que proclama la mort. Heidegger puntualitza que 
l’arribada al final d’allò que sempre és en el mode de no-haver-arribat-encara-al-final té 
el caràcter d’un «no-existir-més» (Nichtmehrdasein). Aquesta tesi és decisiva. L’encara-
no del dasein, com a mode propi d’existir, no té com a resultat cap realització, sinó que 
desemboca en un «no ser més». Heidegger es permet aquí una metàfora explicativa. 
Així com a la lluna que li falta el darrer quart per estar plena, el seu encara-no-plena es 
va reduint amb el pas del temps. El no-encara de la lluna no significa per a la lluna el 
no-estar encara juntes les parts, sinó que només és un encara-no per l’aprehensió del 
perceptor. La lluna com a tal està sempre allà com un tot. Distint és l’encara-no del 
dasein, que no és solament provisional sinó que no és encara real absolutament. En 
altres termes, el dasein ha d’esdevenir, ha d’arribar a ser ell mateix allò que encara no 
és. Com en la maduració de la fruita, on l’encara-no de la immaduresa no significa la 
falta d’alguna cosa externa, sinó que es refereix al seu mode específic de ser, «el dasein 
és ja sempre, mentre esta sent, el seu encara no».513 La no-integritat del dasein no és una 
resta pendent, és allò que ha d’anar sent cada vegada.514  

Però el final que posa la mort sobre el dasein no és un final de consumació, com 
seria el del procés de maduració esmentat. La major part de les vegades l’acabament de 
la mort és un inacabament o un desgastament. Aquest mode de definir l’acabament no 
és el tipus d’acabament que posa la mort. En la mort, el dasein no està consumat ni està 
simplement desaparegut, i molt menys conclòs. D’aquí Heidegger col·legeix que 
l’acabar a què es refereix la mort no significa un haver-arribat-a-fi sinó un estar girat 
envers la fi, això és, la mort és «una manera de ser» del dasein, com si tot just arribàs a 
la vida ja fos prou vell per a morir.515 

Del text de Heidegger es desprenen algunes consideracions d’excepcional 
importància. El final de la mort no es el final d’un procés, no és una consumació vital 
que deixa en pau la vida amb ella mateixa. La mort tot ho capgira, transforma l’ésser 
humà en «moriturus», el fa ser en vida contínuament aquell que ha de morir. La vida de 
l’home està conformada per la consciència de no s’és mai massa jove per poder morir. 
La realitat de la mort no s’adapta al moviment del vivent, venint quan se la necessita per 
posar el segell de la consumació en el moment precís. No, La mort és la majoria de les 
vegades inoportuna i extemporània. compareix. Però no compareix fent desaparèixer 
abruptament l’individu, perquè des del començament de la vida hi ha la certesa de la 
seva futura desaparició. Ni la mort es pot comprendre o fer derivar naturalment del 
procés vital, ni ve com una total estrangera a posar-ne el punt final des de l’exterior.516 
Més tost s’ha de pensar com aquella realitat que afecta l’existència amb un omniabsent 
influx i que actua d’intèrpret autoritzat del viure temporal, l’únic del qual s’ocupa el 

                                                 
513 M. HEIDEGGER, Ser y tiempo, p. 264. 
514 Cf. Ibíd, p. 265. 
515 Cf. Ibíd, p. 266. 
516 Aquesta estrangereïtat de la mort és una de les peces principals de la tanatologia de Sartre. Per a aquest 
pensador la mort no és mai la «meva mort», sinó l’enemic de la personalitat que no revela més que 
l’absurditat de tota espera. La mort resta sempre fora del subjecte i no pot ser captada més que com la 
«nihilització de totes les possibilitats, nihilització que no forma part ja de les meves possibilitats» (J. P. 
SARTRE, El ser y la nada, p. 726). Hi aprofundirem al pròxim apartat.  
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primer Heidegger. En aquesta cruïlla se separarien els camins dels dos filòsofs. Però la 
coincidència fins aquí és notable. El «tot s’ha acabat» de Kierkegaard es correspon, punt 
per punt, amb el «no-existir-més» de Heidegger. Ambdós posen de manifest que sense 
l’anunci d’un punt final definitiu de l’existència en el món, aquesta desconeixeria una 
de les seves principals condicions estructurals per a poder realitzar-se. 

 
  
 
1.2. PERSONALITZAR LA MORT PER A PERSONALITZAR 

L’EXISTÈNCIA 
 
 
1.2.1. El pensament de la «meva mort» 
 
Un altre element de rellevància de la tanatologia de «Ved en Grav» és 

l’accentuació de l’aspecte personal i interior de la mort sobre l’esdeveniment exterior. 
Per a Kierkegaard, la mort ens ensenya a mirar la seriositat de la vida no ad extra 
(udvortes) sinó ad intra (indvortes), la mort com a realitat externa no pot ser realment 
informativa, el no-res de la mort res no ens pot dir objectivament. Però la mort ens 
ensenya que la seriositat està en l’interior, en el pensament.517 En altes paraules, no es 
tracta de pensar la mort en general o de pensar sobre la mort, allò en què cal pensar és 
en la pròpia mort (egen Död). Si hom vol prescindir de la interiorització en el 
pensament de la mort, aquesta emmudeix totalment, fent-nos creure dolosament que no 
té res a veure amb la vida, com si mai no ens afectàs, perquè mentre hom viu no pot ser 
aglapit per la mort.518 Tanmateix, és en aquest sostingut «no arribar» com es fa 
permanent presència i es deixa sentir en la interioritat de l’home; aquí hi ha la seva 
seriositat, molt diversa de la seriositat de la vida, perquè no consisteix en la praxi 
exterior sinó en la «impressió rebuda».519  

Kierkegaard insisteix que no serveix de res el testimoni del morir aliè perquè la 
seriositat consisteix a pensar-se mort en primera persona. El mestratge de la mort no 
s’ha de confondre amb l’afectació psicològica. No és l’aflicció provocada pel fet 
d’haver d’assistir a la mort d’altri on s’ha d’anar a cercar el magisteri ètic de la mort; el 
dolor més gran pot ser tan mal ensenyant com la indiferència. La mort no interioritzada 
pot ser molt colpidora però no deixa de ser un «estat d’ànim» mentre resti sense 
personalitzar. Kierkegaard ofereix una rica col·lecció de descripcions aquest stemning 
que procedeix de l’exterioritat de la mort: «melancolia», «nostàlgia de l’etern», «calor 
febril», «freda cangrena», «consumpció de l’esperit» i «dolors de part de l’esperança 
immortal». Més d’una pàgina del seu breu discurs dedicada a la descripció de les fortes 
sacsades sobre l’esperit que produeix la mort dels éssers estimats, a ressaltar la 
profundissima erosió psicològica que crea la mort aliena, i tanmateix Kierkegaard es 
ratifica en la seva posició de partida: tot això és simplement «estat d’ànim». La 
seriositat de la mort és una altra cosa, no pertany al factum de la mort sinó al moriturus. 
                                                 
517 Cf. S.V. 6, p. 298. 
518 Una idea semblant es troba a sant Agustí: «Si hom viu encara, encara no existeix la mort, perquè això 
té lloc abans de la mort, no en la mort; si hom ja ha deixat de viure ja no existeix, car això té lloc després 
de la mort, no en la mort. Però si no hi ha mort ni abans ni després, quin sentit té dir abans de la mort o 
després de la mort? Això seria dir coses buides si no existís la mort. Tant de bo haguéssim aconseguit, 
vivint bé al paradís, que en realitat no existís la mort. Però al present no sols existeix, sinó que és tan 
enutjosa que ni es pot explicar amb paraules ni hom la pot evitar amb raonaments» (De Civitate Dei XIII, 
11. Citam de SANT AGUSTÍ, La ciudad de Dios, Madrid 2007, p. 348-349). 
519 Cf. S.V. 6, p. 299. 
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El discurs de la mort no parla dels morts sinó dels vius, perquè «saber morir és la més 
alta saviesa de la vida».520  

La posició de Kierkegaard ha quedat definida. La resta de «Ved en Grav» estarà 
dedicada a l’exposició de la manera en què la mort, entesa en primera persona del 
singular, va desabstractitzant el jo i concretant el si mateix. Allà obtindrem les claus del 
procedir fenomenològic del pensament de la mort. De tota forma, la intencionalitat 
transcendental de Kierkegaard hi és present des del principi i el segon horitzó 
fenomenològic s’entrelluca en la distància. Si hom vol plantejar el tema de la 
immortalitat personal, el primer que s’ha de fer és singularitzar la mort,521 i això és 
exactament el que ha intentat fer Kierkegaard. Una mort in genere no pot produir més 
que una afirmació de la immortalitat del mateix tipus. Si el que viu després de la mort 
no és l’individu que acaba de morir, aleshores no té sentit parlar ni de la realitat de la 
mort ni de la immortalitat i entram en el camp de la més completa i fantàstica de les 
abstraccions. Abandonem, de moment, el tema de la immortalitat i tornem al nostre 
argument actual. 

Climacus ha homologat completament la personalització del viure i del morir.522 
Si hom ha d’esdevenir subjectiu, si aquesta és la responsabilitat de cada home, el 
pensament genèric de la mort no és més que un destorb per a poder dirigir l’atenció 
envers el centre d’un mateix i posar mans a l’obra en el procés d’autoconstitució. 
Evocant el Sr. Soldin, un llibrer de Copenhaguen que s’havia fet famós pel seu tarannà 
distret i oblidadís, diu sarcàsticament Kierkegaard, que ens podria succeir que un matí 
volguéssim aixecar-nos i no sabéssim que érem morts.523  

Un cop més no podem passar per alt el complement i la clarificació de 
Heidegger a la funció personalitzadora de la mort enunciada per Kierkegaard. El n. 51 
de Sein und Zeit està consagrat íntegrament a la qüestió. Per a Heidegger, la 
quotidianitat de la mort pot atenuar la notorietat que aquesta hauria de tenir per a 
l’existent i por fer que la mort sigui un esdeveniment que, per ser de tots, no afecta 
ningú. Un incident que fereix l’existent, però del qual ningú no s’apropia 
individualment. El «tothom mor» del parlar quotidià esvaeix la consciència singular que 

                                                 
520 S.V. 6, p. 301. 
521 Podríem evocar aquí una anotació nocturna del diari de Quidam: «Tot dorm. Solament els morts surten 
de les tombes i reviuen. I jo no ho puc fer, perquè, no sent mort, no puc reviure; i si fos mort tampoc no 
podria perquè mai no he viscut» (S.V. 8, p. 33). En idèntic sentit declara Johannes Climacus al 
Postscriptum: «En el procés de la història universal els morts no són retornats a la vida, sinó solament a 
una vida fantàstica-objectiva (phantastisk-objektivt Liv) (...)» (S.V. 9, p. 130). 
522 Anticlimacus instaura una correspondència directa entre el viure despersonalitzat entre la multitud i 
l’atenuació del temor de la mort. (Cf. S.V. 15, p. 19). Una idea que ha estat secundada per Heidegger: 
«L’encobriment que tracta d’esquivar la mort domina tan tenaçment la quotidianitat que, sovint, en 
conviure, les persones pròximes s’esforcen per persuadir el moribund que no es morirà i que en un breu 
lapse de temps tornarà a la plàcida quotidianitat de món de les ocupacions» (HEIDEGGER, Ser y tiempo, 
p. 273-274). 
523 S.V. 9, p. 139. Scheler també ha evidenciat la tonalitat «catastròfica» amb què irromp la mort al final 
quan la destarram de l’existència. Aleshores ve com una desconeguda a desfer, sobtadament, els 
processos vitals de l’home. Aquesta foranitat de la mort s’emmotlla perfectament a una concepció 
mecanicista de la humanitat i la fomenta. Aquesta catàstrofe de la mort, resultant de la seva expulsió de la 
vida, consisteix en darrera instància en el fet que «hom no pot viure la seva mort» (SCHELER, Muerte y 
supervivencia, p. 40). El problema que ens suscita la posició de Scheler és que el seu excessiu interès a 
naturalitzar la mort, amb una lloable intenció d’integrar-la en la vida, podria acabar domesticant-ne la 
força comminatòria. Poca cosa podria dir-nos la mort si fos un fenomen massa «natural». La diferència 
més notòria entre l’apel·lació de Scheler a la personalització de la mort i la de Kierkegaard (i Heidegger) 
és que el primer vol familiaritzar la vida amb la mort per poder després personalitzar-la, mentre que tant 
Kierkegaard com Heidegger parteixen de la personalització de la mort com a motor de la personalització 
del viure. 
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és un mateix el que ha de morir. Per això Heidegger declara: «El morir, que és per 
essència insubstituïblement el meu, es converteix en un esdeveniment públic que esdevé 
per a l’hom [...], el dasein s’exposa a perdre’s en l’hom per allò que afecta el seu 
especialíssim poder-ser [...] L’hom justifica i fa més gran la temptació d’encobrir el més 
propi estar girat envers la mort.»524 Per a Heidegger, doncs, l’assistència impersonal a la 
mort dels altres no sols no ajuda a pensar en la mort pròpia, sinó que a més pot agreujar 
l’estat d’indiferència en relació amb la mortalitat personal. És com si la mort aliena ens 
fes sentir encara més intensament que un mateix encara continua en vida, aportant-nos 
una dosi extra de seguretat que ve a dipositar un nou vel sobre la pròpia condició 
mortal; de manera que mirant la mort dels altres no fem més que girar-li l’esquena: «El 
quotidià estar girat envers la mort és, en tant que cadent, un continu fugir-ne.»525 

Les apreciacions de Heidegger aporten múscul especulatiu a les rònegues 
reflexions de «Ved en Grav». Però la reflexió d’aquest apartat restaria incompleta si no 
ens confrontàssim amb les posicions d’alguns pensadors que tracen llur tanatologia en 
contra de la idea de la subjectivació de la mort. Escollim dues veus que representen, si 
bé en sentit contrari, aquesta mateixa orientació: G. Marcel i J. P. Sartre. 

 
 
1.2.2. El solipsisme de pensar en la pròpia mort (Marcel) i els morts com a 

«presa dels vius» (Sartre): dos contrapunts a la tanatologia de Kierkegaard 
 
Tant Marcel com Sartre representen posicions antagòniques a la de Kierkegaard 

(i Heidegger). Els dos pensadors francesos argüiran la inconsistència de pensar la mort 
en clau subjectiva, però ho faran a través de dues epistemologies de la mort radicalment 
distintes.  

Marcel opina que la pretensió de fer del subjecte el centre del pensament de la 
mort duu a caure en un solipsisme infructuós que ignora l’essència intersubjectiva del 
jo. El jo sempre és un jo-amb-l’altre i així també s’ha de comprendre la mort. Sartre, per 
la seva part, creu que la mort és incapaç d’inhabitar el jo per singularitzar-lo, i la prova 
més palpable d’aquesta estructural heterogeneïtat de la mort està en el fet que els difunts 
acaben sent presa dels vius. La mort comporta l’expropiació de la pròpia vida en 
benefici dels que continuen vivint. Aquests són sumàriament els punts de vista 
d’ambdós autors, mirem de precisar-los un poc més. 

Marcel es resisteix a acceptar l’antropologia heideggeriana del ser-per-a-la mort 
perquè la considera un «solipsisme existencial». A més, segons Marcel, Heidegger 
tracta la mort de l’altre com un esdeveniment al qual hom assisteix com a espectador i 
que àdhuc quan ens concerneix personalment no aconsegueix interpel·lar-nos vitalment. 
Marcel al·lega dues raons en contra d’aquesta visió. La primera és que no és veritat que, 
com a subjectivitat, hom es reconegui «naturalment» destinat a la mort. Això es dóna 
exclusivament en relació amb el propi cos en tant que objecte, «en tant que el desllig 
dels misteriosos lligams amb el subjecte que sóc jo».526 Marcel reconeix en tot ésser 
humà una joïtat profunda, més enllà de la dimensió física, que hom no sent directament 
com a moridora i que es distingeix nítidament de la materialitat corporal. La segona raó 
discorre pels terrenys de la relació amb els altres. La idea no és, ni molt menys, nova, ja 
la trobam a la filosofia agustiniana. El bisbe d’Hipona relata el terror mortis que 
s’apoderà d’ell arran de la pèrdua d’un ésser molt estimat, perquè temia que si ell moria 

                                                 
524 HEIDEGGER, Ser y tiempo, p. 273. 
525 Ibíd, p. 274. 
526 G. MARCEL, Homo viator, Salamanca 2005, p. 307. 



 165 16

s’esvairia definitivament tot record del seu estimat.527 Marcel se situa en aquesta línia 
de pensament quan parla de «la inhabitació del ser viu pel traspassat». La comunió 
establerta entre el difunt i el supervivent ve a irrigar contínuament el darrer amb un 
corrent d’esperança que ens fa adonar-nos que «som sobreviscuts per tots aquells als 
quals creiem sobreviure.»528 Segons ell, la mort pròpia és més o menys narcotitzable, no 
així la de l’altre, perquè l’aplicació de l’anestèsia al record de l’estimat comporta una 
impressió de traïció que ve a reforçar el dolor enlloc d’alleugerir-lo. Però al capdavall, 
el vincle amorós, que la mort física no pot interrompre, ve al nostre socors amb un 
anunci esperançador. 

Sartre també reivindica el paper protagonista dels altres en l’epistemologia de la 
mort, però resol la problemàtica amb un argument que se situa a les antípodes de 
Marcel: els altres són la confirmació que la mort no porta cap missatge de sentit al 
vivent. L’argumentació de Sartre, que extraiem de l’apartat titulat «La meva mort» de 
L’Etre et le neant, transcorre en un clima explícitament antiheideggerià. La crítica de 
Sartre, que podríem entendre també dirigida al mateix Kierkegaard —i per això la 
traiem a col·lació— és que la tanatologia heideggeriana cau en una petitio principii 
quan afirma que la mort posseeix alhora individualitat i capacitat de conferir 
individualitat. Segons el francès, és un joc de prestidigitació començar parlant de la 
«pròpia» mort sense haver demostrat a bastament aquest caràcter singular que 
manifesta, per després projectar sobre l’individu un poder ipsogen que es dóna per 
suposat. Sartre nega la major de Heidegger, qüestionant la possibilitat de parlar d’una 
mort que sigui pròpia quan aquesta sempre ve a traïció. L’argument heideggerià seria 
vàlid si la mort no afectàs més que als encians que han viscut una llarga i plena vida, 
però esperar la mort s’assembla més a l’acte d’un condemnat a la pena capital que 
espera morir a la forca i acaba morint a la cel·la d’una pulmonia. Per tant, la mort no es 
pot esperar perquè és indeterminable.529 Un projecte envers «una mort» és comprensible 
(suïcidi, martiri heroic), però no ho es envers la «meva mort» perquè aquest projecte 
seria la destrucció de tots els projectes. Així —conclou Sartre— «la mort no pot ser la 
meva possibilitat pròpia, ni tan sols pot ser una de les meves possibilitats».530 Però no es 
conforma amb això, passa després a reafirmar l’argument amb la idea que la mort 
suposa el triomf del punt de vista de l’altre sobre el propi. És aquest el punt que més ens 
interessa ara.  

El «per a si» que és l’home, mentre viu, està transcendint el seu passat envers el 
seu pervenir i el passat és allò que el per-a-si-ha-de-ser. Amb l’arribada de la mort, quan 
el per-a-si deixa de viure, aquest passat no és abolit i s’enfonsa en l’en-si. La vida 
sencera ha deixat de ser el seu aplaçament i no es pot canviar. La provisionalitat de 
l’existir ha passat accidentalment a la condició de definitivitat. De sobte, les 
explicacions que operaven sobre la vida de l’individu i que li donaven un sentit parcial 
en vistes a una nova direcció vital o un canvi d’orientació han quedat cristal·litzades 
davant l’altre, el supervivent. Com a resultat, assevera Sartre, la «vida morta» és una 
vida que passa a ser custodiada per l’altre. L’altre s’erigeix en únic hermeneuta de la 
vida del traspassat, i encara que la vida difunta pugui canviar en cert sentit al llarg de la 
història, no ho fa per ella mateixa, sinó que la modificació «es feta» pels supervivents. 
La situació del difunt és, així, la d’un ésser expropiat pels vivents: «La sola existència 
de la mort ens aliena integralment, en la nostra pròpia vida, en favor de l’altre. Ser mort 

                                                 
527 Cf. Confessions IV, 6. 
528 G. MARCEL, O.C., p. 310. 
529 Més tard veurem com Kierkegaard apel·la a l’argument de la indeterminabilitat de la mort precisament 
per donar-li influència sobre la vida.  
530 J.P. SARTRE, El ser y la nada, p. 730. 
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és ser presa dels vius.»531 La mort, així entesa, ve a ratificar la victòria final del punt de 
vista de l’altre, la victòria de l’exterioritat, i la validació definitiva de l’absurd 
existencial.  

 
Hem volgut exposar els contrapunts de Marcel i Sartre, per fer que els oposats 

s’esclareixen mútuament, com li agrada dir a Kierkegaard. Quan el problema de la mort 
es deixa en les mans de l’altre, quan els altres han de ser el que donin sentit al propi 
viure i morir, sigui per l’acció que el difunt exerceix sobre el viu (Marcel) o la que els 
vius exerceixen sobre el difunt (Sartre), obtenim poc rèdit existencial d’aquest 
plantejament. En el millor dels casos, aquesta orientació ens procura una etèria 
convicció afectiva —poca cosa més que un pium desiderium— del triomf final de 
l’amor entre els vivents;532 i en el pitjor, ve a posar la signatura que avala el senyoriu 
despòtic dels hereus sobre el finat.  

 
 
 
Excursus: El pensament sobre la mort que no s’inspira en la mort de l’altre sinó 

en l’altre mort 
 
Malgrat que sigui la pròpia mort la vertadera maièutica del jo, en la relació amb 

els difunts —Kierkegaard considera el record dels difunts una «obra d’amor»—, el 
pensament de la mort troba abundants elements per a l’anàlisi existenciativa. L’autor 
n’ofereix alguns al capítol IX de la segona part de Kjerlighedens Gjerninger, els 
resumim breument en aquests tres: 

 
  
1) El lloc dels finats és allà «on s’ajunten tots els camins» 
 
Enmig de l’estordiment que provoca el bullici de la vida, amb les seves 

múltiples possibilitats i el canvi incessant, on tot gira i torna a girar, al costat dels 
difunts hom pot tenir «l’arquetip més concís de la vida». Al lloc dels difunts s’apaguen 
les distincions i el parentesc ocult per les diferències de la vida es fa visible. Els difunts 
són la demostració de la superioritat de la fraternitat humana sobre totes les desigualtats. 
Allà hi ha un repartiment equitatiu, que no nega les diferències, però les redueix a mig 
colze de terra, una petita diferència que fa més fiable l’arquetip igualitari de la mort.533 
Amb la mort, la vida torna a l’edat infantil, on també hi ha grans diferències, una 
cabana, un arc o una simple flor, però resituades com un record de la irrellevància que 
realment tenien. 

 
 2) Si hom vol saber quant d’amor hi ha dins un mateix o dins un altre ésser 

humà, cal prestar atenció a la relació que té amb els difunts 
 
Quan dos éssers humans es relacionen en vida sempre hi ha alguna cosa que 

l’altre sostreu a l’altre. Quan algú es relaciona amb un difunt solament n’hi ha un en la 
relació, el viu no necessita fingir res, pot esdevenir totalment sincer, perquè el traspassat 
                                                 
531 J. P. SARTRE, O.C., p. 735. 
532 No volem restar valor a la convicció, tan arrelada en la interioritat humana, que l’amor és més fort que 
la mort, simplement volem dir que aquesta idea és més vàlida per l’argumentació metafisica, com ho fa 
Marcel, que per procurar un íter existencial efectiu.  
533 Cf. S.V. 12, p. 330. 
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no és més que una ocasió que posa al descobert allò que habita dins el viu que es 
relaciona amb ell.534.  

 
 3) L’amor al difunt és una obra d’amor desinteressada, lliure i fidel 
 
Els difunts són impossibles d’oblidar quan moren i tanmateix són gairebé 

impossibles de recordar amb el pas temps. Kierkegaard no es refereix naturalment a un 
record esporàdic, sinó a una memòria amant i compromesa amb el difunt. Si a pesar de 
tot, la relació d’amor continua, no hi ha dubte que és vertaderament desinteressat, 
perquè el difunt no recompensa en cap sentit el viu. Per molt dolentes que puguin ser les 
relacions entre els vius sempre s’albiren esperances de canvis que puguin servir per a 
recompensar els esforços, dels difunts no podem esperar canvis.535  

Per altra banda, ningú no pot constrènyer un altre a relacionar-se amb amb un 
difunt. Cap autoritat no es pot immiscir en els assumptes entre un viu i un mort. La 
relació depèn amb exclusivitat de la llibertat del supervivent, que fa palesa l’autenticitat 
de l’afecte.536 

La relació amb el difunt també judica el grau de fidelitat que hom té. Aquell que 
no canvia, que sempre és igual a la seva tomba, fa que el viu s’adoni de la pròpia 
inconstància, i no permet la justificació de pensar que els altres han canviat i que si no 
ho haguessin fet, hom seguiria sent fidel a la relació. 
 
 

 
1.3. LA MECÀNICA EXISTENCIALITZADORA DE LA CONFRONTACIÓ 

AMB LA PRÒPIA MORT 
 
 
Després d’haver disposat el tema en les seves justes coordenades, superant tota 

consideració abstracta i impersonal del morir, Kierkegaard passa a exposar el mode 
concret en què el pensament de la mort va operant efectivament i de manera duradora 
sobre el vivent, instruint-lo en la seriositat existencial i en l’art d’esdevenir subjectiu. 
L’autor organitza l’exposició en dos temps. Primer presentant la peremptorietat que la 
mort introdueix sobre l’existència. Després, assenyalant la «indeterminabilitat» de la 
mort com el factor instructiu per excel·lència del vivent. Aquests dos temps 
s’entrunyelleran en un tercer on la qüestió es resol entorn de la insuperable enigmaticitat 
de la mort. Aquest fet ineluctable impel·leix el vivent a donar a la mort una resposta 
pràctica, a transformar el pensament de la mort en una acció que afaiçona èticament el 
modum vivendi quotidià. Aquí finalitzarà l’aportació de «Ved en Grav», però obrirà la 
porta a les reflexions més substancials de Kierkegaard. Darrere la realització del si 
mateix procurada pel «pensament-acció» de la mort, despunta una pregunta indefugible 
sobre el valor etern d’aquesta subjectivitat gràvida d’eticitat i curulla d’esperit. En la 
passió de ser «un mateix» Kierkegaard ens descobreix el motiu practicoexistencial de 
l’eternitat humana. El qui apassionadament, i amb tot l’esforç ètic, s’ha fet un «selv» no 
pot deixar d’experimentar-lo com a substancial i durador, no pot deixar de sentir que 
«ha vençut el temps».537 Un cop traçada la ruta, iniciem el recorregut. 

                                                 
534 Cf. Ibíd., p. 331. 
535 Cf. Ibíd., p. 332-334. 
536 Cf. Ibíd, p. 338-340. 
537 Recordem que, segons el pseudònim B, fer-ser etern és equivalent a vèncer el temps. Això és el que ha 
fet la individualitat ètica representada per l’espòs: «[L’espòs] no ha lluitat amb lleons o monstres, sinó 
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1.3.1. La «decisió de la mort» 
 
Kierkegaard, com sempre, desmantella tota aproximació intel·lectualista que 

amb aire displicent vulgui fomentar una actitud de superioritat pel fet que hom medita 
nit i dia sobre la mort. L’home senzill, que només hi pot dedicar breus estones, però que 
ho fa amb implicació sincera, mereix més consideració que el pensador que disposa 
d’una jornada sencera. El llarg temps d’aquest darrer és temps dilapidat, temps perdut, 
mentre que el breu temps de primer és temps profitós, perquè «la seriositat de la mort 
hauria d’ensenyar que no hi ha temps a perdre».538 

Aquesta frisança539és la proclama fonamental que la mort fa a l’individu, urgint-
lo a la «decisió de la mort». Entenem que el sentit genitiu —«de la mort»—, emprat 
aquí ambiguament, és abordable en un doble sentit, causatiu i finalístic. Ens parla de la 
decisió motivada per la mort i de la decisió per la mort mateixa. Amb el seu poder sobre 
el temps, informant de la carestia de temps que hi ha en el viure, la mort ve a elevar el 
preu de la vida i actua provocativament sobre l’existent. Vet aquí el primer sentit. El 
segon, completa el precedent informant que la decisió «per la mort» és l’acte de decidir 
que hi ha un temps concret en què hom ha d’assumir la responsabilitat concreta i 
absoluta del propi viure, això és, reconèixer que hi ha un temps decisiu. 

 Un dels assaigs de la primera part d’Enten-Eller, que porta l’enigmàtic títol 
d’«El més desgraciat» (Den Ulikkeligste), ens parla de la tràgica existència d’una tomba 
buida que no contindrà mai els ossos d’aquell que mai no ha viscut. En la decisió de 
voler morir, que no és un morbós desig de posar fi a la pròpia vida, sinó una mirada 
lúcida i realista a la pròpia finitud, hi reposa la possibilitat de decidir-se amb seriositat 
pel temps present. La mort ve a invalidar l’actitud de difusa expectació que podria 
engendrar una indolència crònica respecte de l’ara de la vida i una vivència vàcua del 
passat que sense el present no pot cobrar realitat, una actitud definitòria de les 
personalitats desgraciades.540  

Es extraordinari aquest afecte de la mort, que acabant amb el vague sine die de 
les expectatives humanes, predisposa per a una vertadera espera ubicada realísticament 
en el present. Tallant les expectatives abstractes, la mort pot venir a fecundar la vida 
amb la llavor d’una esperança concreta. En paraules del pseudònim d’Enten Eller, 
l’individu que no es confronta seriosament amb el seu morir «rememora contínuament 
allò que hauria d’esperar [...] i allò que ha viscut, ho rememora, en lloc d’esperar-
ho».541 Sense la mort, l’individu té una incorrecta relació amb el temps, desubicant-se 
en la direcció del passat o el futur. Per tant, no és exagerat afirmar que la mort dóna 
consistència temporal a l’home, el treu de la vàcua atemporalitat i el disposa per a un 
vertader ser-en-el-temps.  

Les declaracions del pseudònim d’Enten Eller no poden ser més plàstiques quan 
compara el qui viu d’esquena a la mort amb Latona,542 l’eterna partera de la mitologia 

                                                                                                                                               
amb el més perillós dels enemics: el temps. Però l’eternitat no arriba després […], sinó que ha tingut 
l’eternitat en el temps, ha conservat l’eternitat en el temps. Solament ell, per tant, ha vençut el temps» 
(S.V. 3, p 132). 
538 S.V. 6, p. 302 
539 Heidegger l’anomena «imminència» (Devorstand), però puntualitzant que és una imminència distinta 
dels altres esdeveniment intramundans. En la mort, el dasein mateix és «imminent per a si mateix» (Cf. 
HEIDEGGER, Ser y tiempo, p. 270-271). 
540 Cf. S. V. 2, p. 205. 
541 S.V. 2, p. 206 
542 Hera havia prohibit a Leto, mare d’Apol·ló i Àrtemis, que donàs a llum.  



 169 16

grega, «sense cap temps present al qual vincular-se, sense cap precedent del qual tenir 
nostàlgia, car el seu precedent encara no ha vingut, sense cap posteritat en la qual poder 
confiar, perquè la seva posteritat és pretèrita [...] No pot envellir perquè no ha estat mai 
jove; no pot rejovenir perquè no ha estat vell; en certa manera no pot morir perquè no ha 
viscut, ni pot viure perquè ja és mort (...).»543  

Recuperant el discurs de «Ved en Grav», veiem que la concordança del tots els 
difunts, que diuen als vius en comparsa «feu silenci», fan de testimoni unànime de la 
inexorabilitat de la mort, que invariablement ve a posar-hi el seu punt final: «Fins aquí i 
ni una passa més, tot s’ha acabat, no es pot afegir ni una paraula.»544 La mort no és 
deixa enganyar ni enganya, és impassible i no discrimina a ningú, és impossible trobar-
li un punt feble. Per això cal prendre-la amb seriositat, deixant enrere la idea ingènua, la 
falsa seguretat de pensar que «encara hi ha temps».545 I això es complica més encara 
quan imperen la salut i la joventut. El pensament de la mort abat aquesta fictícia 
seguretat, i ens defensa contra la pitjor de les fal·làcies, pensar que tot és postergable.546 
La mort ve a alertar-nos que demà pot ser massa tard, ens informa que la seva visita no 
espera ningú ni espera un instant.  

Però és igualment enganyós el pensament que veu en la mort el descans, en 
oposició a l’eternitat, que seria una vigília inacabable que no pot fer més que produir un 
interminable neguit. L’engany consisteix en creure’s valent perquè hom ha vençut el 
temor a la mort quan en realitat ha suplantat aquest temor per una covardia més gran, el 
temor a la vida i als seus sofriments.547 L’engany de creure que hom està invocant la 
realitat de la mort quan el que vertaderament està fent és invocar el pensament 
narcotitzant que la mort és un son restaurador. No és el factum real que «tot s’ha 
acabat» allò que hom invoca d’aquesta manera, sinó la idea teorètica (Forestilling) del 
«tot s’ha acabat», convertint així la gravetat d’aquest esdeveniment en una distracció 
filosòfica.548  

Es imprescindible recalcar això darrer. Kierkegaard és perfectament conscient 
que la idea de la mort podria ser el més potent opiaci de l’existència i que sovint ho és. 
D’aquí que insisteixi en la diferència que hi ha entre jugar amb el pensament del final i 
interioritzar el final d’un mateix. A més la contradicció és flagrant perquè suposa 
l’antinòmia d’anhelar un estat que, realitzant-se, acaba amb tot estat.  

Kierkegaard es resisteix a mitigar el pensament de la mort amb circumloquis que 
amaguin l’ultimitat del morir i puguin ajudar a dissimular que la mort sempre ens està 
parlant d’«avui mateix». Aquesta és la manera en què la mort ve a inocular-nos la seva 
dosi d’energia i a revalorar totes les tasques humanes, fent que cap quefer ens pugui 
semblar massa insignificant, ni cap temps massa breu. Facem memòria de la tesi de 
Haufniensis. L’eternitat com a futur es projecta sobre el temps en la forma de 

                                                 
543 S.V. 2, p. 207. 
544 S.V. 6, p. 302-303. 
545 Aquesta idea es repeteix al primer dels dos discursos edificants de 1844, «At bevare sin Sjel i 
Taalmodighed» (‘Guardar l’esperit en la constància’). A causa del poder de persuasió del temps, hi ha la 
inclinació a pensar que «en tant que jo hi sóc, sempre hi ha temps» (S.V. 4, p. 171). 
546 S.V. 6, p. 303. 
547 S.V. 6, p. 305. 
548 S.V. 6, p. 306. Un exemple d’aquesta actitud podria ser el següent pensament de Cioran: «Sempre que 
pens en la mort em sembla que moriré menys, que no puc extingir-me sabent que he d’extingir-me, que 
no puc desaparèixer sabent que he de desaparèixer (...)» (E. M. CIORAN, El ocaso del pensamiento, 
Barcelona 2006, p. 51). També Nietzsche diu, en alguna ocasió, que es reconfortava amb el pensament 
del suïcidi.  
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l’instant.549 Es la mateixa idea continguda en l’«avui mateix» de «Ved en Grav», com a 
forma peremptòria que adopta la premanifestació de l’etern en l’home que, gràcies al 
pensament de la mort, ve a requalificar el temps amb una impronta de definitivitat. Més 
tard haurem de dedicar una atenció especial a aquest particular. Posem-hi punt a part 
momentàniament, per tal de cloure aquest apartat amb una referència al pacte 
d’amistat550 que Kierkegaard proposa instituir entre la vida i la mort. El pensament de la 
mort hauria d’esdevenir el més fidel aliat de la vida. Fins i tot quan aquest pensament, 
investint de seriositat l’home, pugui oferir els primers llambrecs d’un més enllà del «tot 
s’ha acabat», haurà de seguir sent fidel a la vida present si no vol allunyar l’home del 
seu «ara mateix» per un excés de seguretat en el futur.551  

  
 
1.3.2. El codi xifrat en la indeterminabilitat de la mort 
 
Accedim en aquest apartat a les entranyes de l’activitat ipsògena de la mort. 

Kierkegaard ens proposa el desxiframent del codi existenciador de la mort a través de 
l’anàlisi de la seva congènita indeterminabilitat. La mort es relaciona amb l’individu de 
manera ambivalent, es revela com la realitat més certa en la vida humana i alhora com 
la més incerta de totes. Sabem que la mort indefectiblement vindrà, sobre això la nostra 
seguretat és absoluta, tanmateix n’ignoram el moment concret, el dia i l’hora en què 
compareixerà, per tant, també estam davant una realitat absolutament incerta. Es 
aquesta dialèctica la que confereix a la mort tot el seu potencial existenciador, fent que 
la certesa i incertesa es conjuminin per tal d’oferir una mancomunada admonició al 
vivent. Kierkegaard ens ofereix a «Ved en Grav» i al Postscriptum una exegesi 
existencial de la dialèctica esmentada, precedida d’un exordi en què desarma les falses 
determinacions de la mort. Comencem per aquest darrer.  

Segons Kierkegaard, per dues vies distintes hom cerca infructuosament 
determinar la mort. La primera consisteix a pensar la mort com el destí comú que ve a 
suprimir tota diferència terrenal entre els homes. Des d’aquesta perspectiva la mort es 
determina com l’equitat essencial que acabarà amb totes les desigualtats i instaurarà un 
regne igualitari. El problema d’aquesta visió és que postula una igualtat que és ella 
mateixa indeterminable. La igualtat de la mort és una equitat en el no-res, que no ve 
simplement a suprimir les diferències, sinó que amb aquestes s’ho emporta tot, o com 
diu Kierkegaaard, el regne igualitari de la mort és un «regne mut»; i el consol que 
aporta a l’injustament tractat, al sofrent, al malalt, etc., és estat d’ànim i ressentiment 
contra la vida, una justificació per a poder lamentar-se de la pròpia situació fins al punt 
de no desitjar més que la desaparició de tot. A més, quan arribi la esperada igualtat, quin 
profit en traurà d’aquest anhel que mai podrà ser gaudir?552 El no-res en què es desfan 
totes les diferències no pot ser, doncs, invocat consolatòriament. Cal evitar caure en 
l’encanteri d’aquesta nihilitat que ens exhibeix, seductorament, la seva infinita força 

                                                 
549 Cf. S.V. 6, p. 176ss. També les paraules de Jesús al qui havia estat crucificat amb ell: «Avui mateix 
seràs amb mi al paradís», són interpretades en diversos ocasions per Kierkegaard com la 
commensurabilitat de la idea de l’avui i l’eternitat.  
550 L’autor usa el substantiu «Venskab» que no es simplement una relació contractual o un pacte, com 
suggereix algun traductor, sinó una vertadera relació d’amistat.  
551 Cf. S.V. 6, p. 308. 
552 Per a Kierkegaard la vertadera igualtat humana, la igualtat essencial, s’adquireix en el pla religiós. 
Aquest pensament el trobam sobretot a dues obres: Kjerlighedens Gjerninger i Synpunktet for min 
Forfatter-Virksomhed. La igualtat davant la mort és una igualtat terrible, destructora, la igualtat davant 
Déu és beatificant, per això el pensament de la mort ha d’esperonar l’individu en la recerca d’aquesta 
segona. 
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anorreadora, cal encarar-lo com és, més terrible que qualsevol diferència que puguem 
imaginar.553  

Per altra banda, hom pot cercar la determinació de la mort a través de la 
desigualtat. Es la il·lusió de voler determinar la mort pensant que es comportarà 
discriminatòriament, respectant l’edat, la salut o el moment idoni de cadascú. Però la 
mort no es determinable en funció de les desigualtats, ignora les diversitats i no fa 
accepció de persones. En suma, la mort no és determinable de cap manera: «És l’única 
cosa certa i l’única cosa en què no hi ha res cert ».554 Però és justament aquesta 
duplicitat, aquest joc enigmàtic de la certesa i la incertesa, allò que pot ser provocatiu 
per a l’home, desplaçant el pensament impersonal de la mort que causa un estat de 
consciència apàtic i indolent. Tal provocació és factible gràcies que la incertesa ve a 
reactivar contínuament el pensament de la certesa de la mort,555 impedint que aquesta 
certesa es transformi en un pensament purament general, en una voràgine de 
meditacions múltiples que mantenen la idea de la mort en situació d’«objectum» de 
reflexió. Com allò que posat externament al davant del subjecte retarda el moviment de 
la interiorització.556 

 
Kierkegaard usa un símil didàctic per explicar la relació entre la certesa i la 

incertesa, dient que si «la certesa és la seriositat de la mort», la incertesa és «la 
instrucció, l’exercitació de la seriositat».557 L’home seriós es, doncs, aquell que és 
educat per la incertesa en la seriositat en virtut de la certesa. Amb altres paraules, 
podríem dir que la mort ensenya el seriós contingut de la necessitat amb la pedagogia de 
la possibilitat. Per aquesta acció creuada de la necessitat i la possibilitat la mort deixa de 
ser purament possible o purament necessària i esdevé real a cada instant. Així és com el 
seriós contingut de la mort es fa realitat en la vida de cada home i l’home pot apropiar-

                                                 
553 Aquest extens passatge dedicat a la desmitificació del nihilisme s’ha de comprendre en el context de 
l’exaltació romàntica de la mort. Kierkegaard era un assidu lector, en especial, de la poesia de Novalis, 
Jean Paul Richter i Young, que feien de la mort un tema central dels seus escrits. L’atac de Kierkegaard 
va dirigit contra la tendència laudatòria de la mort que conformava una espècie de nova mística del no-
res, a la qual contribuïren, entre d’altres, els Himnes a la nit de Novalis o els Pensaments nocturns de 
Young. Kierkegaard posseïa una edició alemanya de 1826-28 de les obres completes de Richter en 
alemany (Cf. Auktionsprotokol n. 1777-99); una edició alemanya de 1826 de les obres completes de 
Novalis (Auktionsprotokol n. 1776); i una edició traduïda a l’alemany en tres volums de les obres de 
l’anglès E. Young de 1777 (Auktionsprotokol n. 1911).  
554 Det eneste Visse og det Eneste hvorom der Intet er vist (S.V. 6, p. 314). 
555 Heidegger fa unes reveladores apreciacions sobre la certesa de la mort: «La certesa inadequada manté 
l’encobriment en relació amb allò que hom considera cert... Hom diu la mort és certa, i d’aquesta manera 
s’introdueix en el Dasein l’aparença que ell estaria cert de la seva mort» (HEIDEGGER, Ser y tiempo, p. 
277).  
556 Heidegger coincideix amb Kierkegaard quan diu que «no dubtar» o saber de cert que hom ha de morir 
no alberga necessàriament en sí l’«estar cert» que correspon a la manera en què la mort ve a estar dins el 
dasein. En efecte, aquesta certesa quotidiona pot mitigar la mateixa certesa interior i anestesiar la 
consciència de ser-per-a-la-mort (Cf. Ser y tiempo, p. 275). 
557 S.V. 6, p. 316. Es molt difícil no pensar en una directa inspiració kierkegaardiana del n. 52 de Sein und 
Zeit. La reflexió de Heidegger descansa, com la de Kierkegaard, en la dialèctica entre certesa i 
indeterminació, i també la indeterminació és vista com la desencobridora de la certesa, que ve a acabar 
amb la idea que «la mort vindrà però de moment encara no». En aquest «però» la certesa de la mort resta 
en suspens i hom pot dedicar-se als quefers quotidians i tallar amb el pensament de la mort. Però la 
incertesa dispara contra la línia de flotació d’aquest «però», enfonsant el clima de seguretat en què es mou 
la certesa distant de la mort. Donant la paraula a Heidegger: «La quotidianitat ens urgeix a dedicar-nos als 
quefers apressants i a tallar els lligams de cansat i ociós pensament de la mort. La mort queda ajornada 
per un després, apel·lant, per cert, a l’anomenat «parer general». I d’aquesta manera l’hom encobreix allò 
més peculiar de la certesa de la mort: que és possible en qualsevol moment. Juntament amb la certesa de 
la mort ve també la indeterminació del seu quan» (Ser y tiempo, p. 278).  
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se vitalment del seu anunci: «La seriositat és viure cada dia com si fos el darrer i alhora 
com el primer d’una llarga vida.»558 En aquesta màxima hi ha destil·lada la quinta 
essència de l’ensenyament que la mort regala al vivent. La tensió dels dos termes és 
imprescindible i no es pot relaxar. Viure a expenses de l’últim dia ens impediria 
escometre cap projecte amb un marge de confiança i serenor.559 Per contra, la vida que 
s’instal·làs en el primer dia transcorreria lànguidament. Ni la desesperació de l’últim dia 
ni la seguretat del primer són bons mestres de vida, si no es combinen entre si amb el 
pensament actiu de la mort.560  

Aquests pensaments de «Ved en Grav» poden ser afinats encara més amb les 
reflexions del Postscriptum. Climacus ens deixa unes penetrants observacions sobre la 
incertesa de la mort. La primera contradicció que s’observa en les meditacions que 
s’acostumen a fer sobre la incertesa de la mort és que solen acabar amb la invitació a fer 
un propòsit a llarg termini, com si hom pogués fer de la incertesa un tema puntual sobre 
el qual ja no calgués tornar-hi en molt de temps. Això denota una incorrecta 
interiorització de la incertesa. Una incertesa «controlada» especulativament és una 
contradicció flagrant perquè en el moment en què el pensament la sotmet a si mateix ja 
no està tractant amb la incertesa sinó amb la certesa. Pensar la incertesa, in abstracto, 
vol dir, doncs, negar-la o posar-la en retirada de la vida. La incertesa no es pot vèncer 
d’una vegada per sempre, com s’imagina el pensador especulatiu, sinó que «jo la venç 
solament quan la venç a cada instant».561 Climacus confirma el principi rector de «Ved 
en Grav», segons el qual la incertesa és el mode en què la certesa es posa en relació amb 
el subjecte, però amb un esclaridor afegitó: la incertesa retorna com a problema una i 
altra vegada al subjecte precisament perquè no pot ser despatxada teorèticament. La 
incertesa és aquella instància impermeable al pensament que evita que el problema de la 
mort es desintegri en una teoria sobre la mort en general i conservi la punta existencial. 
En les sintetitzadores paraules de Climacus: «Si la incertesa de la mort és qualque cosa 
en general, aleshores el fet que jo mor també és qualque cosa en general.»562 La 
conseqüència principal de tot això és que la mort ens obliga a tenir-hi un tracte habitual 
i familiar. La mort no admet que se’n tracti, ans ens commina al tracte quotidià amb 
ella. A posta Climacus diu que pensar la mort és «una acció»,563 una praxi de vida, un 
mode de ser dinamitzat interiorment per la interacció amb la pròpia mort que recusa la 
relació passiva amb un mateix.  

Obtenim així el croquis tanatològic de la primera fenomenologia. Pensar la mort 
és una acció que s’identifica últimament amb la comesa d’esdevenir subjectiu i anar 
concretant una ipsitat. El pensament de la mort té la rara habilitat de fer-nos pensar en 

                                                 
558 S.V. 6, p. 317. 
559 No debades, Sèneca convida a viure cada hora com si fos «quasi última» i el seu De brevitate vitae és 
un bon manual sobre la manera de viure sota l’ègida d’aquesta pensament.  
560 El filòsof J. Pieper ha pensat la relació entre l’esperança i la mort sobre aquest mateix binomi. Si la 
certesa fos l’única determinació de la mort s’imposaria la desesperació, si ho fos la incertesa, s’imposaria 
la presumpció o seguretat. L’esperança és la suma vectorial d’ambdós moviments. Cf. J. PIEPPER, O.C., 
p. 399-404. També G. Simmel ha reflexionat sobre la dialèctica esmentada en idèntica direcció. Si l’home 
conegués el dia i l’hora de la mort, dins l’ordre objectiu, moltes coses deixarien de fer-se perquè l’home 
solament aconsegueix el seu major rendiment quan «emprèn més del que pot realitzar». Dins l’ordre 
subjectiu, la incertesa col·laborà igualment a dotar l’home d’un marge de moviment tolerable per a poder 
gaudir de la vida (Cf. G. SIMMEL, El problema religioso, Buenos Aires 2005, p.54-55).  
561 S.V. 9, p. 139. Heidegger ha recalcat aquesta estructuralitat d’estar girat envers la fi: «Estar girat 
envers la fi no es produeix en i com una actitud que sorgeix de tant en tant, sinó que pertany 
essencialment a la condició de llançat del dasein» (Ser y tiempo, p. 271). 
562 Ídem. 
563 S.V. 9, p. 141. Més tard veurem com el problema de la immortalitat s’ha d’ubicar dins l’àmbit de la 
praxi coherent amb aquesta immortalitat. 
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nosaltres mateixos com a individus singulars, éssers pertinaçment urgits a ser pel 
perseverant toc d’atenció del no-ser que se’ns obre al davant. 

Climacus, l’expert pseudònim en la subjectivitat, afegeix una distinció cabdal 
que es podria epigrafiar com segueix: es molt diferent pensar a cada instant a tenir cura, 
que tenir cura a cada instant. En el primer cas ens movem en un univers especulatiu 
sense efectes reals sobre l’existència. Hom pot pensar recurrentment, per exemple, en 
una reforma de la subjectivitat i aplaçar-la precisament per l’efecte sedant d’aquest 
pensament sobre l’acció real de reformar-se. Climacus ens avisa que no hi ha narcòtic 
més perillós que l’abstracció. Que un individu digui i repeteixi que pensa en la mort no 
basta per assegurar que ha fet d’aquest pensament una acció.564 Com pensar a tenir cura 
d’un mateix no implica eo ipso que hom en tingui realment. 

 
 

 
1.3.3. La inexplicabilitat de la mort: «l’última cosa a dir sobre allò que és 

l’última cosa» 
 
El text de «Ved en Grav» finalitza amb una dissertació sobre la natura 

inexplicable (uforklarig) de la mort que fa d’epíleg de tot el discurs.565 L’enigmaticitat 
de la mort és la clau de volta sobre la qual reposa tot el seu sentit per al vivent. La 
pretensió generalitzada d’opinar i teoritzar sobre la mort, més enllà de la frivolitat que 
pugui traslluir, indica que la mort desafia els individus amb el seu misteri, exercitant, 
altre cop, la seva característica força retroactiva (tilbagevirkende Kraft) en la vida.  

En la seva tesi doctoral sobre el concepte d’ironia,566 Kierkegaard ja havia 
abordat l’abstracció existencial en la qual s’agita la concepció metafísica (platònica) de 
la mort i com aquesta és reduïda a una simple transició entre la vida eterna i la temporal 
de l’ànima, desproveïda de tot significat essencial.567 Facem una breu estació en aquesta 
denúncia d’inanitat existencial que Kierkegaard dirigeix al tractament metafísic de la 
mort. Seguim l’argument de la quarta part del capítol I de Begrebet ironi, on es fa una 
interessant confrontació entre l’ànsia de morir de l’hel·lenisme i la concepció cristiana.  

El punctum saliens de l’anàlisi de Kierkegaard és mostrar que en els diàlegs 
platònics, i més concretament el Fedó, com a paradigma de la concepció metafísica 
grega,568 «l’existència resultant del procés de la mort, es concep de manera 
completament abstracta».569 Per al platonisme, la vida terrenal és una realitat que cal 
anar atenuant per a retornar a l’àmbit preexistent de les formes. El primat d’aquest món 
metafísic explica l’existència temporal d’una ànima que és anterior a la corporalitat. El 
problema és que l’explicació no explica res i ho pressuposa tot, perquè no s’explica en 

                                                 
564 Cf. Ídem. 
565 S.V. 6, p. 317-323. 
566 El títol complet de la tesi doctoral és Om Begrebet ironi med stadigt Hensyn til Socrates (‘Sobre el 
concepte d’ironia en constant referència a Sòcrates’). Kierkegaard va treballar en la tesi entre l’estiu de 
1838 i el gener de 1841. Encara que no suscità cap controvèrsia la vàlua de la dissertació, rebé algunes 
crítiques de part del tribunal per un excés de sàtira i una inclinació a la facècia que pot dur al mal gust. El 
text fou publicat dues setmanes després de la defensa oficial, el setembre de 1841 (Cf. La introducció de 
Escritos S. Kierkegaard 1, p. 71). 
567 Cf. S.V. 1, p. 117. Aquest és el punt de vista de Fedó, que veu la mort sempre com un «moment 
negatiu». 
568 Algunes expressions tècniques de l’idealisme alemany, intercalades per Kierkegaard sense to ni so al 
llarg del discurs en la llengua original, poden voler suggerir que la crítica del platonisme també va 
dirigida al corrent idealista. 
569 S.V. 1, p. 118. 
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quin sentit i com les idees existeixen amb anterioritat a les coses. La preexistència 
metafísica postula apriorísticament un prius de «representacions generals» que fa que 
l’ànima es perdi en una infinita abstracció. Kierkegaard apunta que l’activitat de l’ànima 
en la vida terrenal es comprèn, en la perspectiva metafísica, com un retrotreuere allò 
particular a allò general, però això no és «la relació d’allò particular amb l’universal tal 
com es dóna en i amb la individualitat».570 La conclusió que es deriva del platonisme és 
que l’ànima, en la seva existència anterior, «hagué d’estar volatilitzada per complet en 
el món de les idees», fet que és congruent amb la idea que l’ànima oblida aquestes idees 
quan passa a la vida sensible. Kierkegaard observa enginyosament que «aquest oblit no 
és sinó la nit que precedeix la consciència [...], el no-res a partir del qual allò universal 
es determina en direcció al particular». Així, la preexistència i la postexistència no són 
més que dos extrems d’una immensa abstracció entre els quals s’insereix una no menys 
etèria existència temporal.571 

Kierkegaard completa la seva crítica a l’abstracció platònica fent una 
contraposició entre l’anhel hel·lènic de morir i la comprensió cristiana. En la primera hi 
ha un desig intel·lectual de fusionar-se amb el regne immortal de la identitat, allà on hi 
ha una «quietud morta». Que el destí final sigui la vàcua identitat del ser o del no-res 
poc importa, els dos destins són desitjables segons el conegut discurs de Sòcrates a 
l’Apologia. Però en el fons d’aquesta concepció no es belluma una exaltació de la vida, 
més aviat s’entreveu un enuig vital, que no pot carregar amb l’absolut sinó en la forma 
del no-res (i Form af Intet). Adversativament s’ha de comprendre l’aspiració cristiana, 
on aquell anhel de mort fa germinar el brot d’allò diví, fent-hi emergir el Déu-home. Per 
tant, el cristianisme mai s’alegra en la mort sinó en la victòria, en la benaurança, en allò 
positiu.572  

 
Tornem a «Ved en Grav». Així, doncs, Kierkegaard refusa la pretensió d’envair 

amb raons metafísiques el regne misteriós de la mort, perquè de l’aparent victòria 
racional no se’n treu més que una desconfita existencial. La mort, després de fer onejar 
atractivament el seu enigma a l’home, demana ser hostatjada en el pensament com un 
arcà irresoluble, immune a la força explicativa de l’intel·lecte. Aquí hi ha el secret de la 
seva retroactivitat. Una mort explicada és una mort morta, perquè quan l’explicació ho 
diu tot d’ella d’una vegada per totes, li impedeix exercir el seu ministeri diari de 
seriositat. 

La inexplicabilitat de la mort pot semblar una gran felicitat o una gran desgràcia, 
segons que hom estigui més o menys aferrat a la vida, tanmateix no és així com la mort 
dispensa la seva força retroactiva. La seriositat de la mort ha de dissuadir de córrer a 
donar explicacions, tot això no amaga més que distracció i «absència d’esperit» 
(Aandsfravaerelse).573 L’última cosa que hom pot dir de la mort, doncs, és que és 
inexplicable. Respectant-ne el caràcter impenetrable, renunciant a veure-hi una invitació 
a resoldre enigmes, és com ella va impartint la seva assídua docència en l’art de 
viure.574 Però el magisteri de la mort no es limita a conferir seriositat al jo temporal del 

                                                 
570 S.V. 1, p. 123. 
571 Una anotació del diari de 1847 diu així: «Allò que tant preocupava els antics, la preexistència, ha 
esdevingut en el cristianisme la postexistència. Els primers recorrien a la preexistència per explicar 
l’existència, el cristianisme recorre a la postexistència» (Pap. VIII A 147). 
572 S.V. 1, p. 128. 
573 S.V. 6, p. 321. 
574 G. Banagiuso, en un instructiu article que relaciona la tanatologia de Kierkegaard i la de Rosenzweig, 
mostra com la mort, fent un escac al pensament, és «l’única absència capaç de provocar una obertura ex 
abrupto a una silent transcendència» (G. BONAGIUSO, «Dalla morte: il silenzio e la parola. Kierkegaard 
e Rosenzweig», a I. ADINOFI (ed.), Il religioso in Kierkegaard, Brescia 2002, p. 396).  
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vivent. D’aquest jo que ha aprofitat el magisteri ètic de la mort va emergint un si mateix 
que sent sobre si tot el pes d’una nova ipsitat amb vocació de ser-per-a-sempre. 
Contemplar, amb l’ajuda de Kierkegaard, com el procés d’esdevenir subjectiu va 
conferint eternitat a l’home, és el quefer que emprendrem en el pròxim apartat. 

 
 

 
1.4. FENT DEL JO MORTAL UN SI MATEIX ETERN 
 
En aquest nou sender del pensament kierkegaardià haurem de renunciar a les 

orientacions subsidiàries del primer Heidegger, segurament el millor exegeta del danès 
fins aquesta cruïlla que bifurca el pensament de la finitud de Sein und Zeit del religiós 
de Kierkegaard. La següent declaració de Heidegger delimita clarament l’horitzó de la 
seva ontologia existencial: «Quan es determina la mort com la fi del dasein, és a dir, de 
l’estar-en-el-món, no es pren amb això cap decisió òntica sobre si després de la mort 
sigui possible encara un altre ésser, superior o inferior, si el Dasein segueix vivint o si 
en sobreviure’s pugui ser immortal [...]. L’anàlisi de la mort es manté, tanmateix, 
purament en més aquí, en la mesura que la seva interpretació de fenomen solament mira 
la manera com la mort, en tant que possibilitat de ser cada Dasein, es fa present dins 
aquest».575  

Sartre fa una apreciació d’excepcional importància que hem de dur a col·lació si 
no volem fer que el pensament de la mort rellisqui envers un aut-aut entre finitud i 
immortalitat, com si haguéssim d’elegir entre dues referències contradictòries i 
incompatibles. Sartre diu que la teoria del Sein-zum-tode de Heidegger s’ha construït 
sobre la identificació rigorosa entre mort i finitud, tanmateix —prossegueix Sartre— la 
mort és un fet contingent que pertany a la factitcitat, mentre que la finitud és una 
estructura ontològica del per-a-si. Això significa que la realitat humana seguiria sent 
finita encara que fos immortal, perquè es fa finita en elegir-se humana.576  

Kierkegaard admetria de bon gust que elegir-se és fer-se finit, en el sentit de 
«de-finir-se», en aquest pla l’antropologia de Kierkegaard és simètrica a la del primer 
Heidegger i s’explica perfectament la coincidència d’ambdós filòsofs a fer de la 
mortalitat una de les instàncies fonamentals per dur a terme aquest acte autoelectiu. 
L’afirmació que la mort «reivindica el dasein en la seva singularitat»577 seria secundada 
plenament per Kierkegaard, igual que l’afirmació que la mort fa que l’existent «s’aïlli 
en si mateix», si entenem l’aïllament com una independització existencial en relació 
amb la vida de la multitud.578 Però tot això solament és el punt de partida per a 
Kierkegaard, al final579 el jo que s’ha elegit com a si mateix ha carregat, en virtut 
d’aquest seriós dinamisme d’edificació ètica, amb una plusvàlua eterna la seva 
existència. Caldrà argumentar aquest procés in extenso a partir de la pluriperspectiva 
dels polínoms. Ho seguirem fent sota l’ègida de Climacus. 

 
 
                                                 
575 Cf. HEIDEGGER, Ser y tiempo, p. 268. 
576 Cf. SARTRE, El ser y la nada, p. 738. 
577 HEIDEGGER, O.C., p. 283. 
578 Així sembla que cal interpretar la frase de Heidegger segons el traductor castellà J. Eduardo Rivera 
que assenyala que el verb «vereinzlen» i el substantiu «vereinzelung», «es refereixen en aquest context a 
l’acte de treure el dasein de la seva dependència de l’hom i girar-lo existentivament sobre si matei» (Ser y 
tiempo, nota de p. 283). 
579 Aquesta conclusivitat no és indicativa d’un procés que s’inaugura i es clou rígidament, sinó d’una 
dinàmica conformada per altibaixos i retrocessos constants com hem exposat al primer estudi. 
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1.4.1. La immortalitat d’una subjectivitat potenciada o quan l’eternitat és la 

concreció  
 
La concreció que es desprèn de la tanatologia de Kierkegaard determina una 

concreció idèntica en relació amb la pregunta sobre la immortalitat. Parlar d’una 
postexistència genèrica no té sentit quan s’aplica a una existència determinada. Més 
encara, pot ser un subterfugi del jo per fugir de si mateix, un «passa-temps», que 
malbarata l’oportunitat única que hi ha dins cada instant per fer-lo digne de ser 
perdurable. «Uns han vist en Hegel la immortalitat, d’altres no», sentencia Climacus, 
fent-se ressò de la candent controvèrsia entre la dreta i l’esquerra hegeliana que tant 
preocupava la intel·lectualitat danesa.580 Però això no té cap importància, perquè tant si 
l’afirmen com si la neguen, no estan més que afirmant o negant una immensa 
abstracció. El pensament sistemàtic, en contemplar-ho tot sub especie aeternitatis, és 
tautològic perquè està cercant la demostració que l’etern és immortal, quan la pregunta 
real ha d’interrogar-se sobre la immortalitat d’allò que és mortal: «La dificultat de la 
qüestió de la immortalitat consisteix precisament en el fet que és plantejada de manera 
simple i no com un professor associat discuteix la immortalitat de l’home, entenent-la 
abstractament, tractant de la immortalitat de l’home en general [...]. D’aquí en segueix 
que la resposta sigui molt fàcil perquè s’ha canviat la pregunta (...)».581 

La qüestió de la immortalitat no és essencialment una qüestió erudita, és una 
pregunta sobre com allò mortal esdevé immortal,582 o sia, és una pregunta sobre un 
                                                 
580 Un gran expositor de la controvèrsia sobre la immortalitat en l’idealisme alemany havia estat el 
professor i gran amic de Kierkegaard, Paul Möller, que havia publicat el 1837 Tanker over Muligheden of 
Beviser for Menneskets Udödeligheden, med Hynsen til den nyest derhen hörende Literatur (‘Pensaments 
sobre la possibilitat de les proves de la immortalitat de l’home, amb referència a la més recent literatura 
sobre aquest argument’). Kierkegaard diu d’aquest escrit que «du la clara empremta de la repugnància 
envers l’especulació moderna» (Cf. S.V. 9, p. 143). Per la influència sobre Kierkegaard de les discussions 
pro i antihegelianes dels intel·lectuals danesos P. Möller i Heiberg Cf. L. KJAELGAARD, «What it 
means to be immortal. Afterlife and Aesthetic comunication in Kierkegaard’s Concluding Unscientific 
Postscript», a AA.VV, Kierkegaard Studies. Yearbook 2005, p. 90-93.  
581 S.V. 6, p. 144. 
582 El filòsof i musicòleg francès V. Jankélévitch parla de l’eternitat de l’home com una eternitat que ha 
tingut un començament i que no admet confusions amb l’eternitat del Ser en general, dins la qual la mort 
no és més que una anècdota, un espai obert a la continuïtat del Ser en altres éssers. L’eternitat en general 
fa que la mort sigui una «tragèdia microscòpica» en l’esdevenir de les generacions, un «mecanisme de 
reemplaçament» dels éssers, que no afecta més que l’ordre i la disposició de les parts en el conjunt; la 
mort de l’individu és per a l’espècie allò que el son és per a l’individu mateix, quelcom que assegura 
l’alternança i oreja la vida. El francès veu molt poc consoladora tal consolació. L’eternitat impersonal no 
es pot dir que sigui realment una immortalitat, puix que és una eternitat que no ha hagut de vèncer la mort 
i el temps; és una eternitat que futilitza la tragèdia de la mort personal i que no respon al problema que 
aquesta planteja (com Kierkegaard irònicament indica al Postscriptum). La vida de l’home ha començat, 
podria no haver-ho fet, però és així, quin sentit tindria que ens fessin retornar aquest regal de la vida com 
si no fos més que un simple préstec provisional. Quelcom se subleva dins l’home quan pensa que ha de 
renunciar a aquest dret que li ha estar conferit, l’home accepta l’alfa de la vida i en rebutja l’omega. En 
això consisteix la vocació humana a la immortalitat, per a Jankelevitch, en què «un ésser immortal és un 
ésser que s’ha convertit en etern»; no és finit pels seus dos extrems sinó únicament en la direcció del 
futur» (V. JANKELEVITCH, La muerte, València 2009, p. 380). 
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mateix i no sobre el concepte d’immortalitat, ja que «la immortalitat és precisament el 
potenciament i el desenvolupament més alt de la subjectivitat ». Cada individu obtindrà, 
doncs, la resposta per si mateix en la decisió de fomentar la pròpia subjectivitat. Però si 
la resistència de la incertesa objectiva cedeix en favor de la certesa quan la qüestió es 
formula subjectivament, no és gràcies al fet que la subjectivitat ha incentivat una 
«convicció» subjectiva a base de reformular en primera persona la interrogació teòrica, 
sinó perquè la subjectivitat ha optat, ha decidit agafar el guant que la incertesa objectiva 
li ha tirat a la cara i s’ha posat a construir una subjectivitat a l’altura d’una eventual 
immortalitat. La certesa així adquirida no és, en absolut, una convicció teòrica, és una 
certesa que s’empara en la fortalesa d’una vida que s’ho ha arriscat tot en favor 
d’aquesta certesa.583  

Quan Climacus invoca repetitivament la passió de la interioritat no està invocant 
una passió teòrica, feta de vehements cops de mans o discursos fideistes, parla d’una 
passió que es manifesta en un al·luvió d’accions que delaten una transformació real del 
subjecte. Aquesta és la prova pràctica de la seva immortalitat, i només ho pot ser des de 
dintre del mateix subjecte que la realitza. La incertesa objectiva no es transforma 
màgicament en certesa subjectiva amb uns tocs teòrics d’apassionament interior, hi ha 
d’haver una transsubstanciació subjectiva d’índole pràctica.584 En aquesta direcció cal 
entendre la següent declaració de Climacus: «La immortalitat és l’interès més 
apassionat de la subjectivitat, precisament en l’interès hi ha la demostració.»585 Aquí 
tenim l’única prova realment vàlida i convincent de la immortalitat, aquella que 
consisteix a comprometre tota la vida en el «si» del condicional, «si existeix la 
immortalitat». Si existeix una immortalitat, aquesta s’ha de verificar o confutar amb el 
propi mode de viure.586 

El problema de la immortalitat no rau, per tant, a saber si l’ésser humà és o no 
immortal, sinó a saber si hom pot o no esdevenir immortal i com.587 La dificultat rau en 

                                                 
583 Són abundants les notes del diari que ironitzen sobre la devaluació del concepte d’immortalitat pensat 
abstractament. Una espipellada d’aquesta ironia són aquests dos mordaços comentaris de 1854: «La 
immortalitat era un temps el més alt objectiu de la humanitat i ara qualsevol poll és immortal» (Pap. XI 1 
A 463); «Què barata es paga ara la immortalitat» (Pap. XI 1 A 547). 
584 Remarquem que, per a Kierkegaard, la praxi és una acció de la interioritat que no és directament 
visible exteriorment. Un acte generós exteriorment no indica immediatament que hi hagi una generositat 
interior. El criteri últim i decisiu de l’ortopraxi està en la interioritat. 
585 S.V. 9, p. 145. Kierkegaard parla en diverses ocasions de la prova socràtica de la immortalitat que 
consisteix a haver disposat la vida en funció de la immortalitat. 
586 Cf. S.V. 9, p. 168. L’any 1850 Kierkegaard escriu al diari: «Sòcrates no cercava acumular proves 
sobre la immortalitat de l’ànima, la prova més certa és arriscar la vida per ella. És la vida de Sòcrates la 
prova de la immortalitat que no creia en les proves, sinó que la vida era la prova. Això s’anomena 
arriscar, i sense el risc la fe és impossible. Hom no creu en la immortalitat per les proves, sinó que, 
creient, entén la immortalitat» (Pap. X 2 A 406).  
La repercussions d’aquests pensaments sobre Unamuno són notables. Cf. especialment el capítol III d’El 
sentimiento tràgico de la vida. De tota manera, i sense voler restar valor a les seves declaracions, les 
reflexions del filòsof basc són més un clam en contra de la mortalitat que un projecte existencial a favor 
de la immortalitat. Un exemple: «Frente a este riesgo, y para suprimirlo, me dan raciocionios en prueba 
de lo absurda que es la creencia en la inmortalidad del alma; pero esos raciocinios no me hacen mella, 
pues son razones y nada más que razones, y no es de ellas de lo que se apacienta el corazón. No quiero 
morirme, no, no quiero ni quiero quererlo; quiero vivir siempre, siempre, siempre, y vivir yo este pobre 
yo que me soy y me siento ser ahora y aquí, y por esto me tortura el problema de la duración de mi alma, 
de la mía propia» (UNAMUNO, El sentimiento trágico de la vida, Madrid 1997, p. 85). 
587 S.V. 9, p. 145. La insistència de Kierkegaard a situar el problema de la immortalitat en el pla 
existencial i no en l’ontològic no pretén ser una refutació d’aquest darrer, sinó una reivindicació del 
primer en contra de l’idealisme teològic imperant. El filòsof era conscient de la tensió entre el punt de 
vista dogmàtic i l’existencial, i no podia ni volia donar-hi una solució intel·lectual. Així ho ha vist 
Malantschuk que diu: «Kierkegaard has not gieven us a contradictions-free solution of one of teh most 
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la manera com es comporta l’home quan parla de la seva immortalitat i com en pot 
parlar mantenint units el punt de vista finit i l’infinit. En altres paraules, com, existint, 
hom pot mantenir la consciència de la immortalitat de manera que la concepció 
metafísica no acabi engolint-se l’ètica. Els setanta anys de vida d’una persona, 
metafísicament poden significar no-res, però èticament tenen una importància infinita. I 
allò que mesura aquesta importància no està en si hom ha pensat en algun moment en la 
seva immortalitat, està en si ha mantingut ferma la consciència de la seva eventual 
immortalitat.588 

Climacus torna a exhibir tot el seu arsenal dialèctic en vistes a explanar la 
manera de preservar aquesta consciència. Si l’individu no pot relacionar-se directament 
amb la determinació de la immortalitat mentre dura la seva existència, ja que aquesta es 
regeix per la indeterminació, cal adoptar l’estratègia inversa, fent que la relació amb la 
determinació estigui mediada per una passió infinita per la indeterminació. Més 
simplement, això vol dir que hom ha de posar tota la passió possible a preservar el dubte 
en la pròpia immortalitat, de manera que l’autocomplaença no vingui a enterbolir la 
tendència envers el màxim desenvolupament eticoexistencial i actuï letalment sobre 
l’esperit. Es a dir, per a una individualitat existent, la consciència de la immortalitat 
madura a partir de la consciència de no estar mai segur de la pròpia immortalitat, un 
quefer, segons Climacus, que «certament pot abastar tota la vida, atès que abastarà tota 
l’eternitat».589 

El discurs de Climacus s’atura aquí. Són molt parques les indicacions sobre la 
manera precisa en què es va gestant la consciència de la immortalitat a través de l’acte 
d’autoconcreció individual. Hauran de ser els altres textos, sobretot els edificants, els 
que ens n’aportin més dades. Abans d’això, pot ser-nos d’utilitat una brillant reflexió de 
G. Simmel que pot fer de glossari de les idees de Kierkegaard. 

 
 
Per a G. Simmel una vida sense l’horitzó limitatiu de l’òbit «restaria sempre 

indiferenciadament fusionada amb els seus valors i continguts».590 Seria impossible 
distingir el que és del que podria haver estat, tot transitaria sobre el continuum d’una 
eterna identitat. Amb la mort, la vida pot ser experimentada com quelcom que podria 
haver estat d’una altra manera, o sia, com una realitat contingent, com una possibilitat 
concreta entre infinites possibilitats. En conseqüència és possible afirmar que el límit de 
la mort activa la voluntat i actua com el principal agent d’individuació.591  

                                                                                                                                               
difficult problems. Perhaps it cannot and will not be solved intellectually. Kierkegaard lets both lines of 
thought stand side by side» (G. MALANTSCHUK, Kierkegaard’s Way to the Truth, Montreal 1987, p. 
96). En els últims escrits kierkegaardians aquesta reivindicació adopta un to caricaturesc i una esmolada 
ironia. Es pot llegir, per exemple, L’instant n. 2 (4 de juny de 1855), titulat: «Allò confortable i la 
preocupació per la benaurança eterna». N’oferim una pinzellada en el següent fragment: «Rebeu les 
gràcies vosaltres, funcionaris i assessors de la Cancelleria, assessors jurídics, consellers d’Estat i 
consellers privats, rebeu les gràcies pel prodigiós paperam que heu hagut de fer per assegurar d’un mode 
barat i confortable a tots i a cada un dels súbdits de Sa Majestat, la benaurança eterna; rebeu les gràcies 
vosaltres, els mil funcionaris eclesiàstics, tot i que, per cert, no ho hagueu fet de franc [...], rebeu les 
gràcies tots vosaltres perquè solament ara sabem que els súbdits de Sa Majestat seran salvats i que un 
certificat de l’Estat ha deixat de ser la més desventurada recomanació per al més enllà, on allò que es jutja 
és si has format part del regne que a cap preu vol ser un regne d’aquest món» (S.V. 19, p. 110-111). 
588 Cf. S. V. 9, p. 146. 
589 S.V. 9, p. 147. 
590 G. SIMMEL, El problema religioso, p. 61. 
591 Hegel ja havia pensat en la mort com a principi d’individuació a La fenomenologia de l’Esperit 
tractant de la relació entre l’amo i el servent. La servitud és un producte de la por a la mort, però al mateix 
temps té un efecte ipsogen, ja que fa que el servent prengui la consciència de si mateix a través del treball 
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Precisament la idea de la vida com a concreció de la infinita potencialitat del jo 
és el guió que va dirigint l’epopeia envers la consciència eterna d’aquest mateix jo. 
Simmel destaca la impressió de incompletesa que acompanya les diverses realitzacions 
de la subjectivitat. Cada un dels continguts deixa darrere de si una resta de vida, com si 
el procés total transcendís els continguts particulars i deixàs la impressió de la 
immensitat de l’ànima.592 Ningú no ho pot ser tot i malgrat això «cadascú té possibilitats 
absolutament infinites». L’ànima humana té una il·limitada elasticitat, però en un sentit 
molt distint al d’una indefinida potencialitat esperant una actualització. Aquest repertori 
infinit no és genèric o abstracte, el conforma tota aquella munió de respostes al món que 
només cada ànima particular podria donar, és a dir, l’esperit humà és una potència 
personalitzada. I tanmateix, d’aquest estol incomptable de possibilitats, mai no se’n 
realitza més d’una, de manera que «ens transformam dins nosaltres mateixos en un 
regne d’ombres d’irredentes possibilitats de nosaltres mateixos, i malgrat que no els 
concedim la paraula, no es pot dir que no siguin res».593 La contingent realització 
d’aquest jo i no un altre, apunta a una resta pendent que és la condició de possibilitat, 
per a Simmel, de l’esperança ultraterrena: «El profund anhel de vèncer allò que és 
accidental, la coacció amb què la relació de l’ànima amb el seu món ambient ens porta 
per una direcció que no seria necessària partint d’aquella, sinó que també podria ser una 
altra, aquest anhel no es pot realitzar de manera més pura que amb aquesta idea mística 
del jo que sobreviu a tots els continguts singulars, acabant així amb el dualisme dels 
elements de l’existència, del qual prové allò contingent de la vida.»594 

És mal de saber si Kierkegaard donaria plena aquiescència a l’explicació de 
Simmel, però no es mostraria rebec a la idea de fer del misteri de la singularitat la via 
d’ingrés al misteri de la immortalitat. Haver d’elegir un jo entre una gran, una infinita, 
varietat de jos possibles, converteix obligadament la interioritat humana en sagrament 
de la infinitud ípsica, en un presagi de la sobreabundància que hi ha darrere tota 
concreció del si mateix que exclusivament per l’acte d’esdevenir subjectiu es pot 
entrellucar.595 Un jo inconcret pot aprehendre només abstractament consciència de ser 
                                                                                                                                               
que ha de realitzar per sobreviure. A. Kojeve, en la seva interpretació de Hegel, observa que el treball 
servil serveix a la individualització només en la mesura en què neix de l’angoixa per la mort, és així com 
el treball genera individus lliures i creadors (Cf. A. KOJEVE, La idea de la muerte en Hegel, Buenos 
Aires 2006, 87-89). Hegel insisteix, de tota manera, en la necessitat de mantenir els dos moments, el del 
temor i el del servei, perquè «sense la disciplina del servei i l’obediència, el temor es manté en allò formal 
i no és propaga a la realitat conscient de l’existència […], el temor resta mut i la consciència no esdevé 
per ella mateixa» (G. W. F. HEGEL, Fenomenología del Espíritu, p. 1-121). La influència de Hegel en la 
tanatologia contemporània està fora de tot dubte, però és imprecisable el grau de repercussió que hagi 
pogut tenir sobre Kierkegaard. 
592 Cf. G. SIMMEL, El problema religioso, p. 66. 
593 Ibíd., p. 67. 
594 Ibíd., p. 68. 
595 Jankélévitch ens deixa un pensament semblant en aquestes línies: «La mort, comptant-nos 
parsimoniosament els anys, impedeix la realització íntegra de la ipsitat, i aquesta ipsitat irrealitzada es 
queda a fora i més enllà de la mort sempre prematura» (JANKELEVITCH, La muerte, p. 422). Ningú no 
mor amb la consciència d’haver realitzat totes les seves possibilitats, de manera que quan el final s’acosta 
més patent és el caràcter «in-finit» —no complert— de l’home. Scheler invoca, per la seva part, 
l’argument de Goethe, que seria la versió estètica de l’argument kantià, segons el qual allò que determina 
la creença en la supervivència és la consciència de «l’excedent d’energia de l’esperit». El mateix Scheler 
aporta el següent text goethià: «Aquest pensament (de la mort) em deixa absolutament tranquil perquè 
tinc la persuasió ferma que el nostre esperit és una essència que té una natura absolutament indestructible, 
és quelcom que continua actuant per una eternitat d’eternitats, semblant al sol, que pareix pondre’s davant 
els nostres ulls terrestres, però que en realitat no es pon mai, sinó que continua brillant incessantment» 
(SCHELER, Muerte y supervivencia, p. 73-74). Si Scheler dóna més valor a l’argument de Goethe que al 
de la racionalitat pràctica del kantisme, és perquè tot deure ha d’estar fundat sobre un poder i aquesta 
consciència d’un poder per a quelcom més que la nostra vida terrestre aporta més seguretat intuïtiva. Més 
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infinit, necessita l’activitat ponderativa, el dolor de l’elecció, la lluita amb la necessitat, 
i tot allò que fa de gresol real d’aquella consciència.  

Si la concreció del si mateix és l’efecte d’un acte autoelectiu que requereix un 
ésser capaç de ser lliure, i aquest moviment és el resultat d’una confrontació seriosa 
amb la pròpia finitud, no podem evitar la interrogació sobre la relació que hi ha entre la 
llibertat i la finitud. Si no fóssim mortals seríem lliures? I si és la mortalitat que ens fa 
lliures, com ha d’entendre la consciència eterna de la pròpia llibertat? Aquesta és la 
interrogació que presideix el pròxim apartat. 
 

1.4.2. Llibertat i finitud 
 
Abans dèiem que Heidegger abandona Kierkegaard en la cruïlla de la finitud, és 

cert, però durant el primer tram del recorregut ambdós pensadors coincideixen a fer de 
la finitud el pràctic que orienta la llibertat humana en el seu intent de fondejar en el jo. 
En el ser-per-a-la-mort s’encén el ble de la voluntat electiva sobre la qual reposa la 
llibertat humana. Això durà a Heidegger a identificar purament i simplement el ser-per-
a-la-mort amb el ser-lliure del dasein. Estar girat envers la mort fa comprendre al dasein 
que davant si mateix i com a extrema possibilitat de l’existència es troba la de renunciar 
a si mateix, disposant així de la llibertat per a fer-ho. Aquesta anticipació trenca 
l’obstinació en l’existència ja assolida, fent que el dasein sigui lliure per a les 
possibilitats més pròpies i faci del seu existir un «poder-ser-sencer».596 Coincideix 
aquesta comprensió de la llibertat amb la que en té Kierkegaard? Creiem que la resposta 
és afirmativa i negativa alhora. El pensament no és nou, n’hem parlat al primer estudi, 
però es tracta de contextualitzar-lo ara en el marc de la present reflexió tanatològica. En 
l’activació d’allò que clàssicament s’anomena liberum arbitrium o llibertat 
d’indiferència, això és, en la capacitat d’elegir entre diverses possibilitats d’una manera 
neutra, no hi ha dubte que la finitud hi té una funció incentivadora d’enorme 
importància. Tanmateix, la capacitat d’elegir no determina per si mateixa cap orientació 
a l’elecció, i una llibertat desorientada no ennobleix la vida de l’individu,597 aleshores 
ens hem de demanar si és suficient la finitud per fer de l’ésser humà un ésser 
vertaderament lliure. Kierkegaard es decanta contundentment per la negació. Al màxim 
que la consciència de la finitud pot aspirar és a despertar el sentit més primigeni de la 
llibertat. La finitud destapa la caixa de Pandora de la qual comencen a sortir totes les 
contradiccions que habiten la interioritat humana, posant a disposició de l’home una 
llibertat indefinida que ve a enumerar els problemes més que a donar solucions, que 
escriu sobre l’home el veredicte sartrià de ser un condemnat a ser lliure. Però aquesta 
activitat propiciatòria de la finitud és molt necessària. Anticlimacus ha mostrat que 
sense un si mateix humà preparat per a l’elecció no hi pot haver un si mateix teològic 
decidit per allò etern. La decisió teològica del jo per al Tu descansa sobre una llibertat 
prèvia; a un jo solament el pot atreure un altre de manera vertadera per a una elecció.598 

                                                                                                                                               
interessant encara és la conclusió última de Scheler: «El naufragi d’aquesta creença representa per això, 
alhora, un testimoni del naufragi de la consciència de la nostra potència espiritual» (ibíd., p. 74).  
596 Cf. Ser y tiempo, p. 281-282. 
597 Així ho reflecteix Kierkegaard en una pàgina del diari: «Normalment la llibertat d’elegir es presenta 
com un bé extraordinari […], hom comet l’error de pensar que la llibertat en si mateixa és bona i 
ennobleix la vida de l’home […] Nominalment el sentit més vital de la llibertat és aquell que es relaciona 
decisivament amb una necessitat intrínseca que exclou una altra possibilitat. Llavors, la llibertat d’elegir o 
l’agonia d’elegir arriba al seu final» (Pap. X 4 A 177). 
598 Cf. S.V. 16, p. 155. Anticlimacus, el més cristià dels pseudònims, diu que «Crist exigeix, sobretot, de 
l’home que sigui si mateix mentre avança interiorment per poder atreure’l cap a ell. Ell vol, per atreure’l 
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La finitud proporciona al moriturus les condicions per al liberum arbitrium, però no per 
a la «libertas», una llibertat que, segons Kierkegaard, és d’ordre etern.599 

 
Esperem que aquest apartat hagi obert una escletxa de llum sobre una afirmació 

de Haufniensis que resumeix tot el que s’ha dit: «L’eternitat només es pot entendre de 
manera adequada si és entesa de manera absolutament concreta (andeles Concret)».600 
Una concreció que és precisament la interioritat i que el propi Haufniensis qualifica com 
«la determinació d’allò etern en l’home».601 Però si eternitzar-se és concretar-se i la 
mortalitat és la musa de tot aquest procés, com més s’interna el jo en el moviment 
d’esdevenir esperit més copsa la contradicció intrínseca a la seva mortalitat. Haufniensis 
ha dramatitzat a Begrebet Angest l’estat d’agitació interna que pateix l’esperit davant la 
imminència de la mort. Així com la planta o l’animal no senten l’espant de la mort, 
l’home sent una angoixa semblant a la del naixement. En el moment de la mort, quan es 
troba a l’àpex extrem de la síntesi, és com si l’esperit no hi pogués ser present, car 
l’esperit no pot morir. Això contrasta amb la visió suau i atractiva de la mort en 
l’antigor descrita per Lessing, com si la mort fos un geni pacífic i amistós que ve a 
apagar la torxa de la vida. La mort s’anuncia més espantosa allà on hi ha més maduresa 
i realització espiritual.602  

Quan dins l’individu s’ha obert a la consciència de la possibilitat de ser etern per 
mor de la greu confrontació amb la pròpia mortalitat, més fortament es deixa sentir el 
trontolleig del seu dilema interior —la coneguda «desesperació» d’Anticlimacus—; un 
debat interior en què l’individu tot sol no té autoritat suficient per a reconciliar les parts 
en conflicte. Encarant el seu destí mortal, l’autorelació humana s’ha anat apromptant 
per a la relació derivada. De la decisió d’esdevenir un si mateix teològic dependrà la 
resolució practicoexistencial del seu estat, però això ja pertany a l’àmbit de la segona 
fenomenologia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
vertaderament cap a ell, atreure’l solament en tant que és essència lliure, això és, a través d’una elecció» 
(ibíd., p. 156).  
599 En el tercer discurs edificant de 1844 «Ham bör det at voxe, mig at forringes» (‘Cal que jo minvi 
perquè ell creixi’) hi ha una precisa indicació sobre la llibertat que aporta la idea de la mort, alliberant 
l’home de pertànyer en actitud d’esclau a la terra. Cf. S.V. 4, p. 251. 
600 S.V. 6, p. 231. 
601 Ídem. 
602 Cf. S.V. 6, p. 180 nota 1. 
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2. ESDEVENIR ACTUAL A UN MATEIX RE-EXISTINT 

DAVANT L’ETERN 
 
Consumada la primera fenomenologia, la subjectivitat se’n tem que el jo no 

cotitza igual que abans de començar, i la plusvàlua ètica aconseguida pel si mateix 
diposita sobre el subjecte la immensa responsabilitat de poder ser una ipsitat eterna. Tal 
consciència de ser un jo-per-a-sempre no és una adquisició teòrica, no és un plus de 
coneixement antropològic proporcionat pel saber de la mort, és una nova consciència 
cisellada laboriosament per una praxi de vida que no pot ser abolida per la raó perquè 
no és la raó qui ha vingut a dictaminar-la. Per altra part, aquesta consciència no és 
desvetlla serenament, sinó que ho fa amb l’escorta d’ un temor superior al de la pròpia 
mort. Què pot ser més seriós que la mort sinó el fet d’haver de determinar una 
existència per tota l’eternitat? Dels Christelige Taler destacam aquesta declaració 
intempestiva dirigida a tots els que dubten si són o no immortals: «Estigues tranquil, pel 
que fa a aquest punt: tu ets immortal t’agradi o no».603 Kierkegaard reorienta tota la 
qüestió, començant allà on les proves metafísiques ens volen conduir. No s’ha de perdre 
ni un instant a examinar si existeix la immortalitat. Si hom no la reconeix en l’angoixa 
davant la pròpia immortalitat, totes les proves filosòfiques que se’n puguin adduir no 
faran més que seguir multiplicant les coartades del dubte. Res no és més cert —pregona 
el filòsof— que la immortalitat, «no t’has de preocupar de provar-la, no cal que hi 
perdis temps ni cal tampoc que t’excusis si no ho fas. El que has de fer és respectar-la, 
perquè és molt propera a tu; no has de dubtar de la teva immortalitat, però tremola 
davant ella, perquè ets immortal».604 

 Més enllà de la mort hi ha el que realment ens ha d’amoïnar, perquè l’entrada en 
la immortalitat ve a posar una separació definitiva entre allò que hom és i allò que 
hauria de ser, entre una existència conforme o no amb la pròpia immortalitat. Per això 
Kierkegaard dissuadeix el lector d’imaginar la immortalitat com una vida allargada ad 
infinitum, en una inacabable continuïtat. La immortalitat és una separació, o usant un 
concepte d’inspiració cristiana, és un «judici» (Dommen).605 Naturalment, aquesta idea 
del judici de la immortalitat s’ha d’entendre en el context del pensament kierkegaardià. 
Es refereix a aquell judici que dictamina sobre el grau de transparència del jo, això és, a 
un autojudici.606 El jo teològic és la determinació d’una nova forma de ser un mateix, 
que decideix deixar de comprendre’s exclusivament des si mateix, exposant-se amb 
màxima transluciditat a la llum del seu fonament per tal que les opacitats que projecta 
l’autorelació humana quan està vinclada sobre ella mateixa, es vagin esbandint. 

                                                 
603 S.V. 13, p. 201. 
604 S.V. 13, p. 193 
605 Cf. S.V. 13, p. 198. 
606 La teologia contemporània també parla del judici escatològic com un autojudici. Un dels més destacats 
teòlegs del segle XX, H. U. Von Balthasar, pensa que tot i i que la veritat de l’home no surt a la llum 
partint de la profunditat de l’home sinó de la profunditat de Déu, «aquesta veritat no emergeix partint de 
Déu com a quelcom estrany, que s’imposa tirànicament sobre l’home. La veritat de la nostra existència no 
trobarà lloc en una eternitat que no tingui res a veure amb el nostre temps viscut, sinó en una eternitat que 
s’ha introduït fins el més profund d’aquest temps i en el joc de la història» (H. U. VON BALTHASAR, 
Escatología en nuestro tiempo, Madrid 2008, p. 101-105). El sentit últim que es desprèn de les paraules 
de Von Balthasar és que Déu no actua com un jutge extern a l’home. 
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Podem comprendre ara molt millor aquelles declaracions de B que sostenien que 

la causa de la por de la mort és que «l’individu es nega a esdevenir transparent per a si 
mateix».607 El judici és la transparència de l’eternitat, i viure davant l’etern és una 
permanent autoclarificació.608 La concreció d’aquest acte d’automanifestació i de les 
disposicions que el fan possible donaran contingut a la segona fenomenologia en les 
pàgines que segueixen.  

 
 

 
2.1. EXISTIR DAVANT L’ETERN ÉS ESDEVENIR ACTUAL A UN 

MATEIX: LA PLENIFICACIÓ DE L’INSTANT 
 
La traducció temporal de la clarificació d’un mateix davant Déu és, enunciat 

austerament, l’actualització del si mateix. Desenvolupem més extensament aquesta idea. 
Hem vist al primer estudi com l’etern es relaciona amb la temporalitat a través de 
l’instant, però havíem prescindit d’una breu història de la metafísica que Haufniensis 
esbossa en una nota a peu de pàgina al principi del capítol tercer de Begrebet Angest. 
Aquest text és transcendental per a entendre el concepte d’instant i sobretot per a 
comprendre el sentit existencial que té la vivència de l’instant com a vivència de 
l’eternitat en el temps.  

La nota comença amb una significativa definició de l’instant: «el no-ser sota la 
determinació del temps».609 Haufniensis continua dient que la filosofia antiga s’ha 
ocupat més intensament del no-ser que la moderna. La preocupació dels grecs, com la 
dels moderns, gira entorn que el no-ser arribi a existir, perquè pensen que fer-lo 
desaparèixer és una cosa massa fàcil. Inversa és la visió cristiana del no-ser, que no té 
cap dificultat de veure’l per totes bandes, com el no-res del qual han sorgit totes les 
coses, com la sensibilitat allunyada de l’esperit, o la temporalitat oblidada de l’eternitat. 
Al cristianisme li interessa, comprensiblement, eliminar el no-ser perquè pugui 
aparèixer i subsistir el ser. Solament així s’entén amb rectitud històrica el concepte de 
redempció (Begrebet Forsoning), ja que, en la direcció contrària, això és, partint que el 
no-ser no té existència, tot el procés de la redempció s’evapora. 

Haufniensis creu que la filosofia moderna, basada fonamentalment en el 
platonisme, identifica l’instant amb allò que està en continua oscil·lació entre allò que 
serà i allò que ha estat, tractant-lo com una categoria de transició, com un «atopon» 
entre el moviment i el repòs, la qual cosa fa de l’instant una categoria abstracta, que 
després de ser aclarida acaba sent ignorada. Ni la metafísica antiga ni la moderna ha 
trobat un estatut per a l’instant, demostrant que el seu tractament pertany a una altra 
esfera: la històrica. Es aquí on la categoria pren rellevància i determina els límits entre 
el pensament metafísic i el cristianisme.  

Creiem que allò que Haufniensis intenta dir és que l’etern es viu en l’instant com 
una lluita contra el no-ser, com un combat per la plenificació de l’instant. Existir davant 
l’etern és combatre contra el caràcter efímer i nihilificant de l’instant —tant si aquest 
dura cinc breus segons com setanta llargs anys. L’instant pot estar buit d’eternitat o 
estar-ne ple, pot transparentar el ser o el no-res, tot depèn de la decisió de cada existent 

                                                 
607 S.V. 3, p. 232.  
608 Hom pot llegir a una pàgina del diari datada el 1851: «L’eternitat no és el país de les ombres, sinó de 
la claredat, de la transparència, per tant, com més es faci clar un individu i manifest per a si mateix, més 
es prepara per a l’eternitat» (Pap. X 3 A 711). 
609 Det Ikke-Vaerende under Tidens Bestemmelse (S.V. 6, p. 171). 
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de fer-s’hi més i més transparent, o dit en categories temporals, d’esdevenir més actual 
a si mateix. Actualitzar-se és —ara ja ho podem entendre— donar plenitud a l’instant, 
requalificar-lo existencialment amb una importància infinita, amb un valor definitiu.  

Tot això ens fa pensar que la vivència de l’eternitat en el temps no podrà ser una 
vivència victoriosa, serà una interminable milícia contra l’amenaça que plana sobre el 
ser, una recreació del temps a cada instant per posar-lo en fuita del no-res. Fer-se actual 
a un mateix és la plena inhabitació de l’instant, de manera que hom vagi colonitzant tots 
els espais del present perquè no hi pugui irrompre la presència destructiva del no-res 
que ve a omplir-ho tot d’impermanència i fugacitat. 

Això que Haufniensis ha exposat especulativament, té el seu correlat edificant en 
els discursos de Kierkegaard. Hi haurem d’acudir per obtenir les directrius específiques 
d’aquesta actualització existencial. 

 
 
 

 
2.2. LA VIVÈNCIA DE L’ETERNITAT EN EL TEMPS SEGONS ELS 

DISCURSOS EDIFICANTS 
 
Ni podem ni pretenem fer una exposició, ni que fos sumària, dels continguts 

edificants de Kierkegaard, que pertanyen a un altre ordre d’investigació. No obstant 
això, no podem deixar de fer una breu incursió en alguns textos que poden contribuir a 
donar faccions concretes a l’actualització de la qual venim parlant. Hi ha una obra 
especialment indicada per a això, en la qual Kierkegaard fa una de les més belles 
parènesis sobre la immersió en el temps present, en l’avui i l’ara, que va temporalitzant 
l’eternitat i eternitzant la temporalitat. El text en qüestió és un hàpax dins el corpus 
kierkegaardià que reflexona sobre la recomanació evangèlica de convertir els lliris i els 
ocells en models de vida i acció.610 
 

 
Començam pel final del text, on hi ha la punta del vector que assenyala 

l’orientació de tot el discurs: «Què és l’alegria? O què és estar alegre? L’alegria és ser 
de veritat actual a un mateix».611  

 
El més desconcertant per a aquell que estigui un poc familiaritzat amb els 

discursos de Kierkegaard és apreciar com aquest text carrega les tintes sobre l’alegria.612 
Això fa pensar tot d’una en la importància que té sobre el sentit de la vida el fet 

                                                 
610 Es l’únic text en què la natura fa de model de l’esperit, tot i que hi ha dues versions distintes de la 
mateixa temàtica. La primera és de 1847 i conforma el segon discurs de l’obra edificant Opbyggelige 
Taler i forskellig Aand (‘Discursos edificants en diversos esperits’). La segona és de 1849, que serà la 
nostra font principal, i du el títol precisament de Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen (‘El lliri en 
el camp i l’ocell sota el cel’). 
611 S.V. 14, p. 160. Traduïm l’adjectiu «naervaerende» per «actual» paral·lelament a la versió castellana 
de D. Rivero, però podria ser perfectament traduïble per «present», en tot cas no hi ha una modificació 
substancial del significat. 
612 Per a Kierkegaard no hi ha una incompatibilitat essencial entre alegria i sofriment. Aquest tema serà 
desenvolupat en el tercer dels Discursos edificants en diversos esperits, «L’evangeli dels sofriments». 
L’autor creu que un petit sofriment pot ser necessari per a encaminar l’individu a una felicitat definitiva. 
Cf. S.V. 11, p. 292-293. Anticlimacus insisteix igualment a Indövelse i Christendom que la veritat està 
destinada a sofrir en el món, perquè «allò que és vertader només venç a través del sofriment» (S.V. 16, p. 
184). 
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d’esdevenir actual. De fet, per a Kierkegaard, hi ha poques coses més que permetin que 
hom pugui assaborir el gust dolç de l’alegria de la vida. Quan hom se sent 
vertaderament al dia, perfectament arrelat en l’aquí i l’ara, sabent que hom és allò on ha 
de ser i que fa el que ha de fer, comença a fer experiència de l’eternitat en el temps. 
Com Déu, que diu eternament «avui» i és feliç, l’alegria i la felicitat de l’home és el 
temps present. 

 A l’hora de trobar un model adequat per a aquesta vivència que serveixi per a 
neutralitzar la dispersió i fragmentació característiques de l’existència en el temps, 
Kierkegaard rememora les paraules neotestamentaries que veuen en els lliris i els ocells 
un paradigma de l’actualització existencial. Els lliris i els ocells no senten el neguit del 
demà, viuen l’avui amb una absolutesa insuperable. Quina diferència amb l’existència 
humana, tothora preocupada per allò que menjarà demà i com pagarà allò que ahir va 
menjar. Però no és una ingenuïtat comparar-se amb els lliris i els ocells? No és impropi 
de Kierkegaard aquest arrapament místic que no sembla encaixar bé amb el filòsof del 
realisme existencial?  

Som de l’opinió que aquest segon Kierkegaard sosté el primer. Quan l’esquelet 
ètic del si mateix humà s’ha endurit, la flexibilitat mística del si mateix teològic és la 
que millor esmorteeix els embats de l’existència. En l’abandó existencial implícit en la 
segona fenomenologia hi ha el reforçament més gran de la primera. 

«No crec —continua dient Kierkegaard— que ningú ens vingui a interrompre, 
opinant seriosament que tot allò que alegra el lliri i l’ocell no significa res per a 
l’alegria.» I tot seguit, de la seva ploma comencen a desfilar un estol de motius senzills i 
profunds per a estar alegre: no és motiu d’alegria haver nascut, que hi vegis, que hi 
sentis, que puguis olorar i tocar? Que el sol brilli per a tu, que arribi l’hivern i la natura 
s’emmascari joguinera per a divertir-te? Que arribi la primavera amb els ulls per 
alegrar-te i creixi la vegetació per alegrar-te? Que a la tardor els ocells emigrin perquè 
no te’n cansis i el bosc oculti els seus ornaments per alegrar-te més endavant? Si tot 
això no és motiu d’alegria, aleshores, no n’hi ha cap.»613  

Kierkegaard torna a la contemplació dels lliris i els ocells per fer una distinció 
important. Ells no estan alegres, ells són l’alegria mateixa, i no tenen tanmateix de què 
alegrar-se. Perquè llur alegria no ve de la possessió sinó de l’abandó, d’haver dipositat 
tots els neguits en Déu.614 Això és el que dóna «concentració d’ànim» (Samling), 
suprimint el neguit existencial i afavorint l’alegria. Dels diversos discursos edificants es 
desprenen tres grans actituds —no són les úniques, però sí les més decisives— que 
fomenten aquesta actualització del si mateix: l’obediència, la paciència i la 
despossessió. De la primera se n’ocuparà quasi monogràficament el discurs sobre el 
motiu bíblic dels lliris i els ocells. Les altres dues, les haurem d’analitzar reunint el 
pensament de diverses obres. Totes tres actituds comparteixen el fet d’exigir a l’existent 
una vivència profunda de l’instant present, anticipant en el temps allò que no passarà 
mai, creant una instantània de l’eternitat dins allò que està de pas. L’obediència, la 
paciència i la despossessió són les tres formes temporals de relació amb l’etern, 
l’existencialització de la divina coincidència dels oposats, l’harmonització —sempre 
parcial i incompleta mentre dura el temps— de l’antinòmica vivència de l’absolut dins 
la relativitat.615 Més concretament, l’obediència és la reconciliació entre la llibertat i la 

                                                 
613Cf. S.V. 14, p. 161.  
614 Cf. S.V. 14, p. 163. 
615 El discurs «Forventningen af en evig Salighed» de 1844 homologa completament la vivència de 
l’eternitat amb l’acord amb un mateix i els altres: «Aquell que s’allunya d’allò temporal envers l’etern 
[...], aquest s’ha posat d’acord amb si mateix i s’ha posat d’acord amb tothom, car l’etern està sempre 
d’acord amb si mateix i el seu acord exclou solament allò que s’exclou a si mateix» (S.V. 4, p. 239). 



 186 18

independència; la paciència és mediadora entre l’espera i la nostàlgia; i la despossessió 
fa que es concertin la pèrdua i el guany. Ens ocupam de cadascuna de les quals per 
separat. 

 
 
 
a) Dependre de Déu és la màxima independència 
 
El primer dels dos discursos sobre els lliris del camp i els ocells del cel, datat el 

1847, ja havia fet una primera incursió en el tema. Dependre de Déu és l’antònim de la 
dependència de les altres coses finites. Davant la subjectivitat absoluta l’individu sent 
que ha de desfermar els nusos que el subjecten a les seves determinacions. Posar-se 
davant Déu és, per a Kierkegaard, la major victòria sobre la por a la llibertat. Si tot allò 
finit té alguna necessitat, Déu, l’infinit, el que no necessita res, tampoc de l’ésser humà, 
és l’únic que pot concedir a l’home la plena llibertat. Dependre de Déu és declarar la 
guerra a totes les formes d’esclavatge i servitud personals, és fer-se àgil, perquè en Déu 
no hi ha res de pesat.616  

Es lògic que ens demanem per què Kierkegaard no parla d’estimar Déu sinó 
d’obeir-lo. Ja hem donat una resposta en l’estudi sobre l’amor. El discurs sobre els lliris 
i els ocells de 1849 confirmarà la idea que l’amor a Déu no pot ser un amor més. Hom 
deixa d’estimar Déu quan vol compartir quantitativament el seu amor amb les altres 
coses, car l’amor a Déu és l’amor a la font de l’amor. Quan les altres realitats pretenen 
acaparar l’amor o posar-se al mateix nivell de la font, l’amor de la font s’estronca i 
l’amor s’estanca i àdhuc es corromp, transformant-se en el seu contrari Així hem 
d’interpretar la desconcertant afirmació de Kierkegaard al principi del discurs sobre 
l’obediència quan diu que si hom no obeeix Déu «incondicionalment en tot», llavors no 
l’estima.617  

El discurs prossegueix sota la inspiració dels lliris i els ocells com a mestres de 
l’obediència (Lydighed).618 Kierkegaard posa com a primera condició de la obediència 
el silenci. El silenci interior i exterior prepara l’escolta (audire) de Déu per 
l’«obediència» (ob-audire) de l’home que aquella reclama. D’aquesta actitud silent, els 
lliris i els ocells, tota la natura en general, constitueix el millor testimoni. Dins la natura 
tot obeeix Déu sense que es produeixi la més mínima resistència. En la natura hi ha una 
voluntat única que no exhala la més diminuta objecció. El xiuxiueig del vent, l’eco del 
bosc, el brunzir de les fulles o l’herba, cada so reprodueix aquesta obediència absoluta. 
Hi pots escoltar Déu en totes les coses. El flux i reflux de la marea, la puntual sortida i 
posta de Sol, el canvi sobtat del vent, «tot, tot, tot conjuntament és obediència»619. 
Aquest triple «tot» hiperbòlic de Kierkegaard reafirma la idea que res pot subsistir en la 
natura si es margina d’aquesta obediència. Si una sola realitat natural decidís seguir el 
seu camí autònomament deixaria d’existir en el precís instant en què ho fes. En aquesta 
perfecta sintonia cadascú pot trobar el seu lloc al món i alhora entendre que el lloc 
realment era indiferent.620  
                                                 
616 S.V. 11. p. 166. 
617 Cf. S.V. 14, p. 147. 
618 Kierkegaard era conscient que l’obediència completa a Déu pot comportar la desobediència a les 
institucions civils i religioses, i així ho visqué els últims anys de vida amb la dura polèmica que sostingué 
amb la jerarquia eclesiàstica luterana. Els ecos literaris d’aquest conflicte, com sabem, es troben als 
opuscles de 1855 publicats amb el títol de Öieblikket. Un presagi d’aquesta tempesta ja es troba en la 
crítica de la cristiandat (Crhistenhed) d’Indovelse i Christendom n. III, Secció V. 
619 S.V. 14, p. 149. 
620 Cf. S.V. 14, p. 151. 
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L’obediència és l’antídot contra la paràlisi que engendra l’ocàs de la vida. 
Situant plenament en el present, l’obediència posa tota la intenció a aprofitar l’instant, 
impedint que la idea de la mort, de la corrupció final de totes les coses, dugui la parèsia 
de la voluntat i l’acció. L’obediència insereix íntegrament en el moment actual.  

Kierkegaard s’anticipa a les eventuals rèpliques contra el seu discurs, dient que 
és cert que l’actitud d’obediència de la natura consisteix a fer de la necessitat virtut. Els 
éssers naturals obeeixen perquè no els queda altre remei que ser obedients. La 
desconcertant contrarèplica de Kierkegaard és l’acceptació de la rèplica. L’obediència 
autentica consisteix en que hom pugui arribar a dir algun dia que no té més remei que 
obrar d’una determinada manera.621 Aquest és el senyal d’haver esdevingut 
incondicionalment obedient. L’obediència extrema et fa saber que hom ja no és lliure de 
ser lliure, perquè ha cremat les naus que permetien a la llibertat batre’s en retirada. 

Kierkegaard associa l’obediència amb la senzillesa, entenent aquesta com la 
disposició a ser d’una sola peça, sense ambigüitats. Allà on apareixen les ambigüitats 
l’obediència falla. En darrer extrem, l’obediència consisteix a ser capaç de fer un ús 
radical de la pròpia llibertat, optant decididament i inequívocament per la llibertat 
mateixa. No hi pot haver un grau suprem de vertadera obediència —no cega o 
irreflexiva— sense un sublim exercici de llibertat en acte. Però d’això només en pot ser 
conscient aquell que reconeix el risc existencial que hi ha en la tebiesa de la llibertat.622 
En aquesta obediència hi ha el «dia etern» (Evighedens Dag). En ella hi ha un avui que 
no acaba, en el qual hom pot fer-se eternament actual a si mateix. No ens hem 
d’amoïnar per la desaparició a què estan destinades totes les coses, a l’home li ha estat 
concedit «el dia més llarg de tots» (den laengste Dag) si sap estar sempre al dia i ser 
actual a si mateix.623 

 
 
 

b) L’«avui» de la paciència (Taalmodighed): entre la nostàlgia de l’ahir i 
l’obsessió pel demà 

 
El primer dels dos discursos edificants de 1844 és una dissertació sobre la 

paciència inspirada en un text de l’evangeli de Lluc.624 El discurs ens interessa sobretot 
per la constant referència a la mort que hi trobam i com aquesta referència coopera en 
l’objectiu del text, que és explicar-nos com «guardar l’esperit» en el temps. Per a 
Kierkegaard, l’esperit es conserva en la perseverança, que és el contrincant directe de la 
impaciència, «un ídol que tot ho redueix al no-res».625 El més interessant és que aquesta 
impaciència (Utaalmodighed) pot tenir dues versions, una de prospectiva i una altra de 
retrospectiva. L’autor no empra aquesta conceptualització, però se’n sobreentén el doble 
sentit quan parla del record com aquell que «fereix per l’esquena» i de l’«importunador 
molest» o «l’hàbil impostor» que és l’esperança.626 És clar, doncs, que per a 

                                                 
621 Cf 1 Cor 9,16. 
622 Cf. S.V. 14, p. 157. 
623 Cf. S. V. 14, p. 165-166. 

624 El text bíblic és Lc 21, 19. El títol és «At bevare sin Sjel i Taalmodighed» (‘Guardar l’esperit en la 
perseverança’) i fou publicat conjuntament amb «Taalmod i Forventning» (‘La paciència en l’espera’). 
625 S.V 4, p. 178. 
626 En danès hi ha dos mots per a referir-se a l’esperança, «Habb» i «Forventning». Kierkegaard sol usar 
el primer per indicar l’esperança en aquesta vida, i el segon per l’esperança escatològica. Aquí s’ha 
d’entendre en la primera de les accepcions. 
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Kierkegaard hi ha dues classes d’impaciència. Una d’originada pel passat, que no et 
deixa tranquil perquè el seu fals conhort —un altre nom atorgat al record en aquest text 
és «inoportú consolador»— ve a importunar-nos amb l’agulló de la nostàlgia d’allò que 
ha estat perdut o a afeixugar-nos amb el pes dels records dolorosos. I una altra 
d’originada per la tensió envers el futur, que projecta l’home obsessivament cap a allò 
que encara no és, fent-lo un perpetu fugitiu del present. En tots dos casos, l’home és 
instat a sortir de si mateix, a fer-se inactual. Una situació que es correspon exactament 
amb la descrita per A a Enten-Eller quan parlant de la concepció estètica de la 
temporalitat afirma: «No disposa de temps, cap temps present, ni futur ni passat; no 
disposa de cap passió perquè al mateix instant en té una i la seva oposada; no té temps 
per a res no perquè estigui curull d’una altra cosa, sinó perquè no disposa en absolut de 
temps (...)».627 

La paciència té una paraula forta —continuam llegint al primer dels discursos 
sobre la paciència— una paraula de combat per a l’esperit angoixat, que és com un «tità 
poderós» que guarda les fronteres del regne i fa que quan l’alarma s’escampa i hom vol 
abandonar el si mateix, amb veu forta i coratjosa convida a tornar a casa: aquesta 
paraula és «avui mateix» (endnu i Dag).628 

Per a Kierkegaard la vertadera expectativa comença en el moment en què 
desapareix la probabilitat, que és l’expectativa limitada exclusivament en la 
temporalitat. Aquell que ha abandonat l’espera en el temps i ha posat tota l’expectativa 
en allò que no passa, no es decebrà si el compliment no es produeix o es produeix massa 
tard, perquè per a ell el compliment sempre està igual de prop. La seva preocupació no 
varia, cada dia és la mateixa, la seva vida íntima li resulta a cada instant igual 
d’important, i no s’esgota en la impaciència.629 

La paciència és, doncs, aquella actitud que fa d’estrateg del present. Planifica el 
combat de l’individu contra el passat i el futur que assetgen la plaça forta de l’avui, i 
cada una de les seves diàries victòries ho és també de la vivència de l’eternitat en el 
temps. 

 
 
 
c) Desposseir-se d’allò que passa per posseir allò que no passa 
 
El guany o l’adquisició del si mateix teològic és viu en el temps com una 

dinàmica, que s’ha d’actualitzar a cada instant, de despossessió dels elements 

                                                                                                                                               
 Per a Kierkegaard l’esperança sorgeix en la constància de manera que l’abandonament de la segona 
durant un període suficientment llarg té conseqüències sobre la primera. Aquesta pèrdua de l’esperança 
sol ser silenciosa i és molt distinta del crit del desesperat que rebelant-se està manifestant que continua 
conservant l’esperança. Cf. S.V. 13, p. 89. En la introducció de La malaltia mortal, Anticlimacus diu que 
en la mort hi ha més esperances que en allò que alguns homes anomenen vida. Cf. S.V. 15, p. 69. 
627 S.V. 2, p. 208. V. Jankélévitch també ha evidenciat l’efecte destructor de la voluntat 
d’autoconservació: «La nostra afecció a les coses i la nostra incapacitat de concebre quelcom que no 
siguin les coses, explica alhora la fòbia al no-res i el desig de sostreure’s a la mort, en aquesta vida, una 
zona reservada i protegida on l’enemic no hi pugui entrar; l’home tímid i ansiós, l’home conservador, 
avar del seu haver, rebutja l’eternitat d’allò que no existeix ni consisteix: per això posa sota pany i clau, 
mentre viu, el tresor d’una preciosa ànima immortal que creu posseir. La generositat i el valor ens 
suggeririen més aviat el contrari: és necessari no guardar res, perquè tot ens sigui retornat (…)» (V. 
JANKELEVITCH, O.C., p. 430). 
628 S.V. 4, p. 182. Aquest bíblic «avui» (semeron) remet a Heb 4, 7. També Lc 23,43.  
629 Cf. S.V. 4, p. 199. 
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inconsistents i efímers de la ipsitat humana.630 El si mateix teològic no és mai una 
realitat in actu, més tost és l’eco que té en l’eternitat la renúncia actual a allò que es 
transitori. L’eternitat es temporalitza en la forma de la despossessió de les realitats 
passatgeres que colonitzen l’existència en el temps.631 L’eternitat ressona en l’ara de 
l’instant amb la sonoritat del despreniment i desafecció de les coses que passen. Una de 
les millors exposicions d’aquesta dialèctica guany-pèrdua632 la trobam a la secció 
cinquena de la segona part de Christelige Taler. Seguirem les meditacions d’aquest 
discurs. 

La secció cinquena arranca amb la realista constatació de la dificultat de tenir un 
coneixement de l’eternitat que permeti comprendre que una pèrdua temporal és un 
guany en definitivitat.633 Això és a causa que l’eternitat s’entén com un horitzó distant i 
incert, i el repte rau a apropar l’eternitat. Vegem com és possible. 
 

L’argument de Kierkegaard es basa en el fet que només les coses temporals es 
poden perdre en el temps. La temporalitat com a tal no pot prendre allò que no pertany 
al seu domini. Si t’han pres algun bé —declara personalitzadorament Kierkegaard—, 
alhora «ja saps que es tracta d’un bé temporal».634 Però allò que és terrible és perdre 
eternament allò que és etern, perquè això és més que una pèrdua, és un perdre’s a si 
mateix. Així, doncs, per una part les coses temporals es poden perdre en el temps, i per 
l’altra, només allò que és etern pot guanyar-se eternament. Kierkegaard recalca que si 
en l’home no hi hagués res d’etern, tampoc no ho podria perdre. Dit inversament, si 
l’eternitat no es vol guanyar eternament, sinó temporalment, aleshores, hom perd 
l’eternitat temporalment. Mirem d’aclarir aquest embull amb dos exemples que aporta 
el text. El primer exemple és el de voler utilitzar l’eternitat per obtenir un avantatge 
temporal. Aquí és fa patent sense necessitat de gaire explicacions que la pèrdua de 
l’eternitat és causada per la relació espúria que hom hi estableix en el temps. El segon 
exemple és molt distint, però amb igual resultat. Es el cas de voler recuperar en 
l’eternitat un bé que hom ha perdut en el temps, i voler-lo recuperar «tal com estava en 

                                                 
630 Anticlimacus dirà que el guariment de la mort està precisament en el morir a tot allò que és fugaç i 
caduc: «(Amb la desesperació) passa com amb la mort, ja que aquesta en la concepció cristiana també 
significa la major misèria espiritual, i tanmateix, el guariment està precisament a morir, a morir a totes les 
coses terrenals» (S.V. 15, p. 68). La relació dialèctica entre les dues fenomenologies es manifesta aquí per 
la negació d’allò que hi ha de moridor en la primera. Una altra invitació a fer de la mort el camí de la 
vivificació la trobam en un text tardà, de 1851, Til sevlprövelse Samtiden anbefalet (‘Per a un examen de 
si mateixos recomanat als contemporanis’). Entre les seves pàgines llegim aquesta incisiva consigna: «Tu 
has de morir a tota esperança purament terrenal, a tota confiança purament humana, has de morir a 
l’egoisme perquè és solament per l’egoisme que el món té poder sobre tu» (S.V. 17, p. 115).  
631 Per a Kierkegaard, només hi ha una forma de possessió definitiva que no implica la renúncia: la 
possessió de si mateix. En el quart discurs de 1843 escriu: «Car quan l’home solament vol ser exterior, 
temporal, aleshores el món i la temporalitat són incondicionalment més poderosos que ell. Un home 
solament pot, per tant, posseir de veritat en tant que renuncia a allò, la qual cosa indica que no ho 
posseeix encara que ho posseeixi. Un home pot posseir allò perfecte en posseir-se, a més, a si mateix, 
sense que per això el seu posseir suposi una renúncia (…)» (S.V. 4. p. 150). 
632 Que el guany sigui temporalment pèrdua i aquesta sigui eternament guany sorgeix de la mateixa 
autocontradicció que és l’esperit humà. L’home viu la possessió com a adquisició i viceversa, perquè el 
seu esperit no és una possessió en repòs, sinó en el moviment contínuament autoapropiatiu. L’home és 
esperit en l’acte de voler-ho ser i de fer tot el possible per ser-ho. Per això si hom no «adquireix» (eie) la 
seva ànima no la «posseeix» (erhverve). I què és allò que dóna per poder adquirir-la? La resposta de 
Kierkegaard és que dóna tot allò que és transitori i temporal. En definitiva, la despossessió del món és la 
forma de no deixar-se posseir per ell. Cf. S. V. 4. p. 149. 
633 Cf. S.V. 13, p. 130. 
634 S. V. 13. p. 131. 
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la temporalitat».635 Aquí també hom vol guanyar l’eternitat de forma temporal i no 
guanyar eternament el que és etern. Kierkegaard recalca una idea fonamental: allò que 
és temporal no es pot recuperar eternament. L’eternitat no et pot retornar en les 
mateixes condicions de la temporalitat, car l’eternitat ignora allò que temporalment es 
considera un valor. Quan hom vol retrobar la temporalitat en el temps, en idèntiques 
condicions, és perquè s’hi ha aferrat temporalment.636 És com si hom volgués lligar 
eternament el propi esperit a la pèrdua soferta per guardar-ne eternament el record. 
L’eternitat no et pot retornar intacte allò que va encisar algú temporalment. Aleshores, 
és lògic demanar-se, on és el guany etern? Si l’eternitat no et retorna allò perdut com tu 
temporalment ho estimaves quina mena de guany has obtingut? Kierkegaard respondrà 
que el que perds temporalment ho guanyes en sentit etern, no en sentit temporal. Però 
això depèn del guanyador o perdedor. Si hom es lliga al bé temporal en qüestió com si 
es tractàs de quelcom etern, el problema rau en la persona que així ho fa i no en la 
realitat temporal. Si aquesta pèrdua et preocupa de manera absoluta, oblidant allò que és 
etern, aleshores no et preocupes de guanyar l’eternitat. 

Si, per exemple, hom ha vist com fracassava estrepitosament el seu projecte més 
estimat, i aquest ha estat perdut de forma temporal, aleshores «has sucumbit», mentre 
que si has cedit a abandonar allò que has perdut, llavors ho has guanyat eternament. En 
altres paraules, la desesperada obsessió per aferrar-se al triomf temporal fa que la 
desfeta temporal desemboqui en la desesperada convicció que tot està perdut.  

El problema rau a saber com s’ha d’entendre la recuperació eterna del que hom 
ha perdut en el temps. Kierkegaard assenyala que allò que hom ha perdut està constituït 
de temporalitat i d’eternitat, i mentre la temporalitat ha pres la seva part, la temporal, 
aquella que hom ha perdut del bé, l’altra, la part eterna, és la que hom retroba 
eternament. I així —col·legeix Kierkegaard— hom rep eternament el mateix que ha 
perdut temporalment. D’aquesta manera, la pèrdua temporal d’allò que és temporal està 
indicant no una pèrdua sinó un guany: «Perdre una cosa temporal de forma temporal és 
l’afirmació de l’eternitat que hi ha en el perdedor, el signe que l’eternitat ha triomfat en 
ell.»637 En suma, si hom en lloc d’obstinar-se a retrobar allò que ha perdut en la 
temporalitat, ho cedeix i abandona, llavors l’eternitat el visita (Evigheden besögt Dig), i 
la certesa d’allò etern redueix «fàcilment a un dia» l’espera més llarga que hom pugui 
imaginar.638 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

                                                 
635 S.V. 13. p. 134. 
636 En el primer dels Discursos edificants en diversos esperits, hi ha una meditació semblant sobre com 
l’individu que ha posat tot el cor en alguna cosa que passa, no pot deixar d’estimar-la quan ha passat, i 
aquesta és la seva angoixa. El problema rau a voler una cosa que no passa, de manera que estimant-la 
hom pugui conquerir la inalterabilitat. Cf. S.V. 11, p. 34-35. 
637 S.V. 13, p. 136. 
638 S.V. 13, p. 138. 
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CONCLUSIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llavors Natan digué a David: 
«Tu ets aquell home» 

 
2 Sam 12, 7  
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Certament no és l’investigador qui ha de dictaminar si els resultats de la pròpia 

recerca confirmen o desmenteixen la hipòtesi de partida, el convenciment que l’elevarà 
a teoria o frustrarà les seves pretensions és una acció reservada al poder persuasiu dels 
arguments. Si aquests són prou sòlids, és únicament el grau d’aquiescència del lector el 
que ho determinarà. En aquest sentit, les conclusions del recercador no poden fer més 
que posar ordre en els resultats perquè se’n pugui realitzar el judici amb més claredat i 
rigor. A tal fi proposam aquestes sintètiques orientacions de caràcter conclusiu que 
distribuïm en tres parts: 1) Una exposició comentada dels resultats obtinguts; 2) Un 
apunt sobre la interactivitat permanent de les fenomenologies; 3) Unes breus notes 
finals per a encetar una futura lectura de la temàtica kierkegaardiana en el context de la 
tardomodernitat. 

 
 
 
 
 
1. Exposició i comentari de la taula de resultats 
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Primera fenomenologia 
 
 

 
 

 
Categorials 
existencials i 
Determinacions 
principals de la 
primera 
fenomenologia  

 
 
Culpa (Skyld): 
 
— Innocència 
preespiritual 
— Consciència de 
la culpa (skyld) 
 

 
 
Amor (Elskov/Kjerlighed):  
 
— Seducció (Forförelse) 
— Primer amor 
(förste Kjerlighed) 

 
 
Mort  
(Död): 
 
— Mort en 
general 
— Pròpia mort 

 
 
Constitució de la  
subjectivitat 

 
 
— Jo immediat 
(jeg) 
 
— Si mateix  
(Selv) 

 
 
— Seductor (Forförer) 
 
  
— Amant ètic i religiós A  
(Elsker) 

 
— Ser un jo 
abstractament 
mortal o 
immortal  
 
— Ser un si 
mateix mortal  

 
 
Relacions de la  
Subjectivitat 

 
 
— Relació simple 
o immediata 
 
— Autorelació 
(Fordoblelse): 

 
 
— Desig (Attraaen) 
 
— Amor de si 
(Sevkjerlighed) 

 
 
— Oblit de la 
pròpia mort 
 
—Autorelació 
davant la mort 
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Pathos 
 

 
— Joia immediata 
(Glaede) 
 
— Sofriment 
(Lidelse) 

 
Ídem 

 
Ídem 

 
 
Esferes  
Existencials 

 
— Estètica 
(aesthetiske) 
 
— Ètica 
(ethiske) 
 
— Religiositat A 
(Religieusiteten 
A) 

 
 
Ídem 

 
 
Ídem 

 
 
Determinacions 
Dialèctiques 

— Absència de 
paradoxalitat 
 
— Paradoxa 
relativa (relativ 
Paradoks): 
la dialèctica entre 
veritat objectiva i 
apropiació 

— Absència de 
paradoxalitat 
 
— La dialèctica entre l’amor 
estètic i l’ètic 

— Absència de 
paradoxalitat 
 
— Dialèctica 
entre la 
temporalitat i 
l’eternitat 

 
 
Models 
Existencials 

 
 
— Faust 
 
— Cavaller de la 
resignació infinita 
— Agamenó 
 

 
 
— A, Seductor, Don Juan, 
jove 
 
— Espòs (B, Wilhem) 

 
 
— Ahasverus 
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Estats d’ànim 
 
 
 

 
— Angoixa 
(Angest) 
 
— Desesperació 
(Fortvivlelse) 

 
Ídem 

 
Ídem 

 
 
 
 
 
 
 
Polínoms 

— Victor Eremita 
— A 
— B 
— Constantin 
Constantius 
— Johannes de 
Silentio 
— Johannes 
Climacus 
— Vigilius 
Haufniensis 
— Nicolaus 
Notabene 
— Hilarius 
Bogbinder 
— William 
Afham 
— En AEgtemand 
— Frater 
Taciturnus 
— Inter et inter 
 

 
 
 
 
 
Ídem 

 
 
 
 
 
Ídem 

 
 
 
 
Confins 

 
 
 
 
— L’interessant  
(Det interessante) 

 
 
 
 
Ídem 

 
 
 
 
Ídem 
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Segona fenomenologia 
 
 
 
 
Categories 
existencials i 
determinacions 
principals de la 
segona 
fenomenologia 

Pecat  
(Synd) 
 
 
 

Amor d’abnegació 
(Selvfornaegtelse) 

 
  

Eternitat 
(Evighed) 

 
Constitució de la 
subjectivitat 
 
 

Si mateix 
teològic 
(theologiske 
Selv) 

 
 
Amant religiós B 

 
 
Si mateix etern 

 
 
 
Relacions de 
 la subjectivitat 
 
 

 
Autorelació amb 
relació derivada 

amb el seu 
fonament 

 
Amor a si mateix (i 
als altres) com a 

proïsme (Kjerlighed 
den til Naeste) 

 
 
 
Autorelació davant 
l’eternitat 

 
 
 
 
Pathos 
 
 
 
 

 
 

Patiment obert a 
una felicitat 
(salighed) 
última 

 
 

 
 
Ídem 

 
 
Ídem 

 
Esferes existencials 
 
 
 

 
 
Religiositat B 
(Religieusiteten 

B) 

 
 
Ídem 

 
 
Ídem 

 
Determinacions 
dialèctiques 
 
 
 
 

Paradoxa 
absoluta 
(absolut 
Paradoks): 

Reconeixement 
del si mateix 

humà com a no-
veritat 

 
Paradoxa absoluta: 
Que l’amor sigui un 

deure 

 
Paradoxa absoluta: 
Que allò mortal 

esdevingui immortal 
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Models existencials 
 
 
 

 
 
 
— Cavaller de 
la fe (Troens 
Ridder) 
 
— Abraham 
 
— Job 

 
 
 
— Quidam 

 
 
 
— La natura 
 
 
— 
Simparanekromenoi 

 
 
 
Estats d’ànim  

Desesperació 
vençuda 

puntualment per 
l’entusiasme de 

fe (Troens 
Begeinstring) 

 
 
Ídem 

 
 
Ídem 

 
 
Polínoms 
 
 

 
 
Anticlimacus 

  
 
Ídem 

 
 
Ídem 

 
 
Confins 
 
 

 
 
Humor 

 
 
Ídem 

 
 
Ídem 

 
 
 
 
 
 
Hem distribuït els resultats en vuit determinacions fonamentals per a cada 

fenomenologia, que defineixen respectivament: 1) El grau de desenvolupament de la 
subjectivitat; 2) El tipus de relació del subjecte amb si mateix; 3) El pathos dominant en 
cada esfera de la subjectivitat; 4) Les esferes existencials en què se situa la subjectivitat; 
5) El grau i tipus de dialèctica intrasubjectiva; 6) Els models existencials que 
representen els diversos modes de ser subjectiu; 7) Els «estats d’ànim» (Stemning) de 
cada mode existencial; 8) Les actituds que confinen entre les subjectivitats. 
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1.1. Lectura dels resultats de la primera fenomenologia 
 
 
 
1.1.1. Graus de la subjectivitat 
 
En la primera fenomenologia hi ha dos graus de la subjectivitat: la immediatesa i 

la ipsitat. El primer correspon a la subjectivitat preespiritual, anterior a l’autoelecció 
subjectiva que posa en moviment la conformació del si mateix. Dins l’àmbit de l’amor 
aquests dos graus són respectivament el de la «seducció», corresponent al subjecte 
preípsic, i «el primer amor», que inicia la decisió amatòria. En el tanatològic, el primer 
grau significa ser mortal o immortal d’un mode totalment abstracte. El segon és la 
constitució d’una ipsitat que es concreta amb la consciència de ser mortal. 

 
 
1.1.2. Relacions de la subjectivitat 
 
El jo immediat és un jo que encara no ha constituït l’autorelació, d’aquesta 

sorgeix l’esperit (Aand) com a relació que es relaciona amb si mateixa. Per l’amor, la 
relació simple o immediata és el desig (Attraen) i per a l’autorelació dins els límits de 
l’ètica o religiositat A és l’amor de si. La superació de l’oblit de la pròpia mortalitat és 
una de les condicions de possibilitat de la conformació en esperit. 
 

 
1.1.3. Pathos 
 
Abans de la constitució del si mateix, el jo experimenta la joia de la immediatesa 

que durant el creixement espiritual es desplaçada pel sofriment (Lidelse) de 
l’autorealització subjectiva. 

 
 
1.1.4. Esferes existencials 
 
Per a totes les categories, hi ha tres esferes existencials, tot i que la primera té un 

caràcter preexistencial: l’estètica, l’ètica i la religiosa. A voltes Kierkegaard les 
reagrupa en quatre, separant l’«ètica» de la «religiositat A». Estrictament parlant, la 
tercera esfera és l’esfera de la «religiositat B». En el nivell de la primera fenomenologia 
no s’ha assolit encara l’esfera de la segona religiositat. 

 
 
1.1.5. Determinacions dialèctiques 
 
Kierkegaard considera que hi ha una dialèctica associada a la subjectivitat que 

situa el subjecte davant la paradoxa. En el nivell primer, la paradoxalitat és absent i 
l’individu està lliure de l’experiència conflictiva que sorgeix amb la ipsitat i que dóna 
lloc a la paradoxa relativa. Precisament la necessitat d’haver de resoldre’s com a 
problema subjectiu és la que fa madurar la consciència espiritual. Per la categoria de la 
culpa, es pot parlar d’una dialèctica entre veritat objectiva i apropiació, és a dir, el 
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conflicte d’haver de relacionar la veritat amb la subjectivitat perquè aquella es manifesti 
com a tal. Per a la categoria de l’amor, la tensió dialèctica crea el conflicte entre l’amor 
romàntic i l’ètic, o com preservar l’estètica de l’amor dins l’ètica de la decisió. Per la 
categoria de la mort, el problema dialèctic es debat entre la temporalitat i l’eternitat, i és 
la mort mateixa que el suscita. 

 
 
1.1.6. Models existencials 
 
Els models esmentats no esgoten tots els existents, però són els més 

representatius. Faust és la figura dubitativa que correspon a la primera esfera. El 
«cavaller de la resignació infinita» ha superat el model estètic, però no ha assolit encara 
la tercera esfera. En el camp de l’amor, El Seductor i Don Juan, com el jove i A 
representen l’amor romàntic. L’espòs és la figura de l’amor èticament constituït. 
Ahasverus, per la seva part, és aquell personatge sobre el qual pesa una condemna a 
vagar eternament sense morir, representant la relació abstracta amb la mort.  

 
 
1.1.7. Estats d’ànim 
 
L’angoixa i la desesperació corresponen al primer moment de l’esdevenir 

subjectiu i a l’últim respectivament. La desesperació és l’angoixa quan el si mateix vol 
continuar sent solament des de si mateix o renuncia a ser-ho. 

 
 
1.1.8. Polínoms 
 
Els tretze polínoms de la primera fenomenologia tenen una desigual participació 

en el corpus kierkegaardià. Hi ha autors que firmen diverses obres, d’altres apareixen 
una sola vegada. N’hi ha que simplement firmen com a editors o compiladors. Entre els 
primers, el més important és J. Climacus que assumeix l’autoria de les dues obres més 
especulatives (Engrunes filosòfiques i Postscriptum) i també és l’autor de la incompleta 
De omnibus dubitandum.  

Johannes de Silentio i Vigilius Haufniensis reivindiquen l’escriptura 
respectivament de Temor i tremolor i El concepte de l’angoixa, però no tindran 
continuïtat.  

Alguns dels pseudònims reapareixen transfigurats en personatges ficticis d’altres 
escrits (Victor Eremita, el jove, Constantin Constantius, etc.). 

 El representant de l’esfera ètica és sempre el mateix amb noms diversos 
(l’espòs, B, l’assessor judicial Wilhem). 

 
F. Taciturnus i Victor Eremita signen també alguns articles. 
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1.1.9. Confins 
 
Entre l’esfera estètica i ètica hi ha l’actitud límit de «l’interessant». La 

personalitat fascinant de Sòcrates és un exemple d’aquesta actitud que desperta la 
inquietud ètica.  

 
 
 
 
1.2. Lectura dels resultats de la segona fenomenologia 
 
 
 
1.2.1. Graus de la subjectivitat 
 
El si mateix humà va esdevenint un si mateix teològic en el reconeixement de 

ser «no-veritat» en i per si mateix, disposant-se a il·luminar l’autorelació per l’ 
heterorelació amb el seu fonament.  

L’amant va desplaçant l’amor de si per l’amor abnegat.  
El moriturus pren consciència d’haver esdevingut un «hàpax» personal 

irrevocable que s’ha de definir davant la possibilitat de ser etern. 
 
 
1.2.2. Relacions de la subjectivitat 
 
L’autorelació s’ha obert a la relació derivada amb el seu fonament. 
El subjecte no s’estima en i per si, sinó que s’estima a si mateix i als altres com a 

proïsmes. 
L’autorelació «davant la mort» es transforma en una autorelació «davant 

l’etern». 
 
 
1.2.3. Pathos 
 
El pathos dominant en la segona fenomenologia és el patiment que es viu en la 

joia de pensar en una felicitat definitiva. 
 

 
1.2.4. Esferes existencials 
 
La segona fenomenologia dona accés a la «religiositat B», en què l’individu es 

relaciona en el temps, des de la fe, amb l’eternitat que ha entrat en el temps. 
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1.2.5. Determinacions dialèctiques 
 
En la segona fenomenologia la paradoxalitat és absoluta. Per a la categoria del 

pecat es manifesta en el reconeixement de la no-veritat del si mateix humà que disposa 
la victòria puntual sobre la desesperació.  

En el camp de l’amor, la dialèctica paradoxal és definida per la controvèrsia 
entre l’espontaneïtat de l’amor i el deure d’estimar sempre. 

Pel si mateix-davant-la-mort la paradoxa absoluta consisteix en el fet que allò 
mortal hagi «esdevingut» immortal en el temps. 

 
 
1.2.6. Models existencials 
 
Els tres grans models existencials de la religiositat B són el Cavaller de la fe de 

Temor i tremolor, Abraham i Job de La repetició.  
Quidam és el model de l’amant que es debat entre l’amor ètic i la renúncia 

implícita de l’amor religiós. 
Els Simparanekromenoi als qui van dirigits els textos d’«El reflex d’allò tràgic 

antic en allò tràgic modern» i «El més desgraciat» poden ser el model d’aquells que han 
mort a la immediatesa. Això és, almenys, el que fa pensar un text del diari en què 
apareix aquest qualificatiu, inspirat suposadament en Lucià, per a designar-ne «un que, 
com jo, és mort».639  

Els models naturals (lliris i ocells) són els símbols evangèlics preferits de 
Kierkegaard per a plasmar la vivència de l’eternitat en el temps. Naturalment el model 
absolut és Crist que, en el temps, ha de ser imitat640 en la seva condició kenòtica. 

 
 

1.2.7. Estats d’ànim 
 
La desesperació que plana sense descans sobre l’esperit humà ha de ser 

assíduament contrarestada per l’«entusiasme de la fe» (Troens Begeinstring), que seria 
una anticipació, en el temps, de la joia definitiva. 

 
 
1.2.8. Polínoms 
 
La segona fenomenologia consta d’un únic pseudònim, Anticlimacus, l’autor de 

les dues grans darreres obres: La malaltia mortal i L’exercitació del cristianisme. És el 
representant del cristià eminent. 
 

 
 

                                                 
639 Cf. Pap. II A 960. 
640 Anticlimacus diferencia entre «admirador» (Beundrer) i «seguidor» (Efterfölger). En l’admiració hom 
es distancia d’allò que s’admira, o es relaciona externament amb l’objecte de l’admiració. Per contra, la 
imitació exigeix un esforç de transformar-se en allò que s’admira. Humanament parlant, en la humil 
condició del Jesús històric no hi havia cap avantatge que pogués ser digne d’admiració. Cf.Indovelse i 
Christendom n. III, 6.(S.V. 16, p. 217ss). 
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1.2.9. Confins 
 
El confí que limita entre l’esfera ètica i la religiosa és l’«humor». Climacus 

reflexionarà llargament sobre aquest tarannà al Postscriptum, indicant que és 
imprescindible per a poder reconèixer l’absurditat que suposa el fet de mantenir una 
relació absoluta amb el que és relatiu i temporal. 

 
 
  
 
2. El «quiasme» de les fenomenologies 
 
 
 Hem assajat una aproximació als estadis641 existencials que pretenia descartar-

ne definitivament tota comprensió com a etapes o moments en el procés de la vida, per 
tal de fer patent que s’hi conjuga un doble moviment de creació i recreació de la ipsitat 
de l’home. Als dos ordres existencials s’hi accedeix per dues genealogies de l’esperit, a 
les quals hem assignat els sengles noms de «primera» i «segona» fenomenologia. Uns 
ordinals que no s’han d’entendre com la transcripció d’una dinàmica processual que 
pugui fer pensar en una evolució natural de l’esperit envers allò religiós. Els ordinals 
indiquen una gradació discontínua, assenyalen una distinció entre esferes 
qualitativament distintes, alhora que conjuguen la ulterioritat fenomenològica del si 
mateix teològic amb la citerioritat fenomenològica del si mateix humà que li fa de 
pressupòsit. O dit kierkegaardianament, tota edificació és una construcció que s’aixeca 
des dels fonaments.642 Allò teològic no és superposable sobre un jo fràgil i inconsistent, 
això seria tan contradictori com parlar d’edificar un castell volant. Una temptativa 
destinada al fracàs, perquè no es disposa de les parets mestres d’un jo existencialment 
sòlid. Tanmateix no s’ha de pensar en la remodelació teològica del si mateix com a 
simple afegit d’elements que es van incorporant a l’edifici de la ipsitat humana mentre 
se’n conserva intacta l’estructura primera. El si mateix teològic és una nova estructura 
ípsica, que ve a alleugir la primera i a flexibilitzar-la, imprimint verticalitat als murs que 
la primera fenomenologia aixecava feixugament.  

Haufniensis ja havia parlat a Begrebet Angest de la bidireccionalitat que hi ha 
entre les dues fenomenologies, i havia intuït que si la primera fenomenologia és la 
conditio sine quan non de la segona, aquesta s’ha d’acabar postulant com la condició 
última de possibilitat de la primera. Així ho anuncia en una nota a peu de pàgina en la 
introducció de Begrebet Angest que diu així: «Perquè hi ha dues possibilitats, o bé 
l’existència sencera queda interrompuda amb l’exigència de l’ètica, o bé s’obre pas a les 
condicions requerides per sortir d’aquest estancament, i així tota la vida i l’existència 
comença des del principi, no precisament en una línia de continuïtat immanent amb 
l’anterior —el que seria una contradicció—, sinó a través d’una autèntica 
transcendència».643 A la primera forma d’existència ètica, Haufniensis la defineix amb 
                                                 
641 Recordem que la paraula «estadi» només apareix a la publicació de l’editor pseudònim Hilarius 
Bogbinder, «Estadis en el camí de la vida». En altres textos apareixen altres nocions com «esfera» 
(Sphaere) i «concepció» (Opfattelse). 
642 Cf. S.V. 12, p. 203-205. 
643 S.V. 6. p. 116. 
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l’apel·latiu de «primera ètica», per distingir-la de la «segona ètica» (andet Ethik) ,644 
que seguiria l’anterior però començant, com ell diu, «des del principi» amb una direcció 
d’«autèntica transcendència». Anticlimacus ignorarà aquesta nomenclatura, i parlarà del 
«menneskelige Selv» i «theologiske Selv», però en el fons està fent la mateixa 
diferenciació que l’autor d’El concepte de l’angoixa. Denominacions a part, tots els 
textos coincideixen que hi ha una «perichoresis» de les dues fenomenologies. El que és 
antecedent es fa conseqüent i viceversa. La primera gènesi, tot i estar a la base de la 
segona, reconeix que és també un efecte d’aquesta última, car la segona s’insinua a la 
primera com un plus d’energia transcendent que ve a mobilitzar l’estancament que el 
«poder despòtic» (bindende Magt)645 de la pura ètica pugui provocar en l’existent. 

 
 
 

3. Persistència d’un pensament extemporani 
 
Quan hom observa els resultats de la dieta d’amagriment de la subjectivitat 

preconitzada per alguns teòrics de la postmodernitat,646 no es pot evitar pensar en la 
nul·la influència de Kierkegaard en la nostra oblidadissa modernitat tardana. Si quelcom 
s’ha afeblit perillosament, gairebé al punt de la inanició espiritual, és l’habitant del vell 
Occident. El «Singular» (Enkelt) que tant reivindicava Kierkegaard quan encara 
l’anonimat i la despersonalització de la cultura de masses no eren més que un llambrec 
en l’horitzó de l’entusiasme col·lectiu, demana una revitalització impostergable. Hom 
podrà al·legar que hi ha un dèficit de intersubjectivat en l’aposta kierkegaardiana per la 
subjectivitat, i l’emperò és admissible, sempre que no serveixi d’excusa per a fer oïdes 
sordes als imprescindibles accents del danès sobre la inalienable particularitat del 
subjecte. Amb J. Luc Nancy podem dir que cal «être singulier pluriel»,647 però res no 
justifica la sagnia de la subjectivitat contemporània.  

Els tres existencials kierkegaardians estudiats demostren que posseeixen un 
excel·lent potencial de personalització que no pot ser ignorat en els temps presents. 
Donar solidesa al subjecte i incentivar les condicions de possibilitat perquè aquest pugui 
contactar personalitzadament amb allò que el transcendeix, creiem que és una de les 
millors contribucions que el pensament filosòfic pot fer a l’ésser humà hodiern. Volem 
acabar amb unes consideracions genèriques, basades en cada un dels tres nuclis temàtics 
estudiats, que volen incitar una lectura del pensament kierkegaardià en el context de la 
nostra modernitat tardana. 

 
 

 

                                                 
644 «Andet» pot significar tant «segon» com «el que ve a continuació», així es parla, per exemple en 
danès, de «först bind» per referir-se al «primer volum» i «andet bind» per indicar que és el segon o 
següent volum. 
645 Cf. S.V. 6, p. 117, nota. 
646 Hem desenrotllat la qüestió en un estudi sobre algunes de les principals tendències del pensament 
tardomodern. Cf. J. C. CÀNOVAS, «El pensament postmodern. Notes per a una recepció teològica», a 
Comunicació n. 105-106 (2003), p. 219-239. La idea de fer passar el subjecte per una «cura 
d’amagriment» és del filòsof italià G. Vattimo. 
647 J. L. Nancy fa notar que «singuli» en llatí no es diu més que en plural, perquè «designa l’un de l’un per 
un. Allò singular és de cop cada un i, per tant, també cada “amb” i “entre” tots els altres» (J. L. NANCY, 
Ser singular plural, Madrid 2006, p.48). Esmentam aquest pensador pel seu novador intent de construir 
una ontologia que tematitzi l’«amb» com el tret essencial del Ser. Altres correctius podem trobar-los en el 
pensament de la intersubjectivitat del personalisme.  
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a) La responsabilitat anònima 
 
La modernitat ha incentivat els drets humans al mateix ritme en què ha vist 

difuminar-se el sentit de l’obligació individual. El subjecte actual és molt sensible als 
drets que tan dificultosament ha conquerit sobre les condicions d’injustícia i 
discriminació del passat, però dissortadament això no ha estat secundat per la 
consciència de la contrapartida d’obligacions que aquells duen assignats. El voraç 
consumidor de drets de la tardomodernitat ha sepultat la consciència de la culpa davall 
una muntanya de reivindicacions satisfetes i noves oportunitats de realització personal. 
Un sepeli amb nefastes conseqüències per a la singularitat, que ha acabat segrestada per 
les consignes culturals dominants i l’acció homogeneïtzadora del medi social. 
Entusiasmat per les múltiples (infinites) possibilitats al seu abast, el subjecte s’ha saturat 
d’una imaginària infinitud que l’ha anat allunyat de la possibilitat més pròpia, aquella a 
partir de la qual poder fer una real experiència de l’infinit.  

La crida a la responsabilitat de cadascú ressona en el desert de la humanitat 
globalitzada. Les magres parets de la subjectivitat tardomoderna semblen incapaces de 
donar-li eco interior, mentre l’angoixa continua visitant l’individu, sense que aquest en 
reconegui el seriós i transcendental anunci i li planti cara amb tot un arsenal d’artefactes 
ideats per neutralitzar-la. 

 
 
b) Superant Narcís 
 
El pensador francès G. Lipovetsky ha parlat del mític «Narcís» com el símbol 

cultural per excel·lència de la tardomodernitat. La subjectivitat ha perdut les referències 
i la unitat per un «excés d’atenció» i ha esdevingut un «conjunt imprecís», hom podria 
dir que ha mort per una sobredosi de joïtat. El jo viu una voràgine de transformacions 
que liqüen la identitat i evaporen la ipsitat de manera que l’autoestima que ha de 
reglamentar l’amor es dispersa i difumina en una indefinida heteroestima dirigida a un 
conglomerat de jos múltiples i escindits. Al final, la relació amatòria és una fantàstica 
abstracció. El «primer amor» s’escindeix en una indefinida iteració de «primers» que 
indefectiblement van esdevenint «segons». Narcís ha vingut a substituir en la 
contemporaneïtat l’amor del vertader amant, Eros, sobre el qual s’encarrila tota la 
consistència de l’àgape. Els símptomes del narcisisme són molt precisos, Lipovetsky els 
anomena «trastorns del caràcter», tots ells troben expressió en forma d’«un malestar 
difús que ho envaeix tot, un sentiment de buidor interior i d’absurditat de la vida, una 
incapacitat per sentir les coses i els éssers».648 En la superació d’aquest «perfil de 
Narcís», la filosofia de l’amor de Kierkegaard continua sent un referent imprescindible. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
648 G. LIPOVETSKY, La era del vacío, Barcelona 1986, p. 76. 
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c) El letal oblit de la pròpia mort 
 
Tots els estudis actuals649 sobre la mort coincideixen que la mort, com a 

fenomen personal, s’ha fet culturalment invisible. Sempre són els altres els qui es 
moren, diu V. Jankelevitch, i des d’aquesta anònima perspectiva s’interpreta el morir. 
Alguns opinen que la por a la mort ha estat desplaçada per la por a la malaltia i el dolor 
físic o psíquic, i quan això darrer se suprimeix la mort també desapareix com a 
problema de l’home.650 Una tendència al neoepicureisme s’ha tornat a imposar en la 
reflexió tanatològica actual, i actualment és parla de viure en una «feliç 
desesperança».651 S’ha d’estimar la vida tal com és, gaudint del que ens pot oferir, 
perquè la «decisió és o agafar-la o deixar-la, puix que no hi ha altra cosa».652 La 
proposta té un tarannà optimista i cal reconèixer els innegables valors vitalistes que 
aporta, però no podem evitar preguntar-nos si aquesta feliç desesperança que es 
desentén del pensament de la pròpia mort no es transformarà quiasmàticament en nova 
versió de la desesperació que S. Kierkegaard anunciava fa més d’una centúria i mitja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
649 Per a una bona panoràmica de la tanatologia contemporània Cf. E. ANRUBIA, «La muerte en las 
filosofías contemporáneas», a Diálogo filosófico n. 75 (2009), p. 396-428. Altres estudis recents sobre la 
mort: F. DASTUR, La mort. Essai sur la finitude, Paris 2007; O. GONZÁLEZ, Sobre la muerte, 
Salamanca 2003; M. FERNANDEZ, Antropologia de la muerte, Madrid 2007; P. ARIES, Historia de la 
muerte en occidente, Barcelona 2000. 
650 Cf. E. ANRUBIA, O.C., p. 400. 
651A. COMTE-SPONVILLE, La feliz desesperanza, Barcelona 1998. 
652 Ibíd., p. 24. 
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EL PRÒLEG PER EPÍLEG 
 
 
 
L’últim dels pseudònims de Kierkegaard és l’inefable Anticlimacus. Ell és el 

cristià eminent, sobre el qual recau la representació de l’encara-no en què sempre ha de 
discórrer l’existència teològica. Anticlimacus va adoptant un nom propi a mesura que es 
desplaça el genèric Climacus, genèric que hi ha dins cada individualitat. Cada nou espai 
interior usurpat a l’anonimat, la indiferència, la falsa seguretat, la irresponsabilitat, el 
desamor i la desesperació conformen el futur hàbitat que l’allotjarà. Una única cosa 
se’ns exigeix, segons Kierkegaard, la disposició a renovar cada dia aquesta pretensió, 
fent de l’existència una repetició, un reflex imperfecte però real de l’etern en el temps. 
Una repetició que és singular i per això ha de dur el segell de l’apropiament personal. 
Ara, al final d’aquest treball, és l’hora del pròleg de Tre taler ved taenkte leiligheder, 
que ell ens faci d’epíleg de la present dissertació: 

 
 
 
Tot i que aquest petit llibret («Discursos de circumstància», se’ls pot anomenar, tot i 

que no tinguin l’ocasió que fan del parlant una autoritat, i del lector un deixeble) està desproveït 
de tota pretensió, així com, donades les carències, de tota disculpa; malgrat que totes les 
circumstàncies no li són favorables i que, en la seva minuciositat, no es basta a si mateix, no per 
això deixa de disposar d’esperança ni, sobretot, de desimboltura. Aquest discurs cerca l’individu 
que anomen, amb alegria i gratitud, el meu lector, o tal volta ni tan sols el cerca. Espera 
serenament el dia i l’hora que aquest just lector arribi com el nuvi653 i dugui amb ell l’ocasió. 
Cadascú fa la seva part, i tant més la fa el lector. Allò que importa és l’apropiació, d’aquí 
l’alegre abandó d’aquest llibre. Aquí no hi ha res propi ni aliè en el sentit del món que separi i 
prohibeixi apropiar-se d’allò que és del proïsme. Car l’admiració conté un poc d’enveja i és, per 
tant, un malentès, i també la legítima desaprovació té un poc de resistència i és, per tant, un 
malentès, i el reconeixement dins el mirall és un reconeixement fugaç i, per tant, un malentès. 
Veure correctament sense voler oblidar allò que l’impotent mirall no pot efectuar, això és 
l’apropiació, i aquesta és en major mesura obra del lector, això és el seu victoriós abandó.654  

  
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
653 Lc 12, 35-38// 
654 S.V. 6, p. 245. 
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I. FONTS: OBRES DE KIERKEGAARD  
 
 
1. EDICIONS DANESES 
 
 

1.1 Obres 
 
Sören Kierkiergaards Samlede Vaerker (udgivne af A. B. DRACHMANN – J. 

L. HEIBERG og H. O. LANGE), Gyldendal, Köbenhavn 1901-1906 (primera edició 
completa de les obres de Kierkegaard) 16 vols. 

 
Sören Kierkiergaards Samlede Vaerker (udgivne af A. B. DRACHMANN – J. 

L. HEIBERG og H. O. LANGE) (segona edició gòtica de 1920-36) 25 vols. 
 
Sören Kierkiergaards Samlede Vaerker (udgivne af A. B. DRACHMANN – J. 

L. HEIBERG og H. O. LANGE (tercera edició de 1962-1964) 20 vols. 
 
Sören kierkegaard Skrifter, Gads Forlag, Köbenhavn 1997 (edició de les obres 

completes, els Papirer i les cartes, amb els corresponents vols. de comentari. Prevista en 
55 vols. Distribuïts en quatre grups: 1. Escrits publicats; 2. Escrits no publicats; 3. 
Diaris, notes i papers separats). Quan estigui acabada, serà l’edició de referència dels 
estudiosos. 

 
 
1.2. Papirer 
 
Sören Kierkegaards efterladte Papirer (Edició i notes preliminars de H. P. 

BARFORD – H. GOTTSCHED), Reitzel, Köbenhavn 1869-1881. 8 vols. 
 
Sören Kierkegaard Papirer (Udg. af P. A. HEIBERG – V. KUHR – E. 

TORSTING), Gyldendal, Köbenhavn 1909-1948. 11 vols. en 20 toms. 
 
Sören Kierkegaard Papirer (Udg. af P. A. HEIBERG – V. KUHR – E. 

TORSTING), Gyldendal, Köbenhavn 1968-1978. Reproducció de l’anterior amb alguns 
papers afegits als vol. XII i XIII i dos vols. d’índex. 16 vols. en 25 toms. 
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1.3. Cartes i actes 
 
Breve og Akstykker vedrörende Sören Kierkegaard (Udg. N. THULSTRUP), 

Munksgaard, Köbenhavn 1953. 2. Vols. El primer volum conté les cartes i alguns 
documents diversos: escolars, testament, etc. El segon volum és un comentari de 
l’editor. 

 
 
 
2. OBRES COMPLETES EN ALTRES LLENGÜES 
 
 
2.1. Obres completes en francès, alemany i anglès 
 
S. KIERKEGAARD, Ouvres complètes, Ed. De l’Orante, Paris 1966-86 (20 

vols) 
Kierkegaard’s Writings, Princeton University Press, New Jersey 1978-1995. (26 

vols). El vol. 25 conté cartes i documents. El 26 un índex complet. 
 
S. KIERKEGAARD, Gesammelte Werke, Düsseldorf-Köln 1951-1961 (35 

Vols). 
 
 
2.2. Papers 
 
S. Kierkegaard’s Journals and Papers, Indiana Univ. Press, Indiana 1967-1978. 

8 vols. El darrer és un índex. 
 
S. KIERKEGAARD, Die Tagebücher, Dusseldorf-Köln 1962-1974. 5 Vols. 
 
 
 
3. VERSIONS PARCIALS 
 
 
3.1. En castellà 
 
3.1.1 Obres 
 
S. KIERKEGAARD, Obras y papeles (traduc. D. G. Rivero), Guadarrama, 

Madrid 1961-75. 11 vols. És l’edició més completa en castellà de les obres 
kierkegaardianes amb traducció directa del danès. 

-  I. Ejercitación del cristianismo 
- II. Dos diálogos sobre el amor y el matrimonio 
- III. Los lirios del campo y las aves del cielo 
- IV. Las obras del amor 
- V. Las obras del amor. Segunda parte 
- VI. El concepto de la angustia 



 210 21

- VII. La enfermedad mortal 
- VIII. Estudios estéticos I. Diapalmata y el erotismo musical 
- IX. Estudios estéticos II. De la tragedia y otros ensayos 
- X. Estudios estéticos III. Diario de un seductor e In vino veritas 

 
S. KIERKEGAARD, El concepto de la angustia (traducció de l’alemany de J. 

Gaos, Revista de occidente 1930. 
 
S. KIERKEGAARD, La enfermedad mortal, S. Rueda, Buenos Aires 1941. 
 
S. KIERKEGAARD, Fragmentos filosóficos (traducció del francès de A. 

Canlini, La Aurora, Buenos Aires 1956. 
 
S. KIERKEGAARD, El amor y la religión (traducción de J. Castro), S. Rueda, 

Buenos Aires 1960. 
 
S. KIERKEGAARD, Etapas en el camino de la vida (Traducció de J. Castro), S. 

Rueda, Buenos Aires 1960. 
 
S. KIERKEGAARD, Estética y ética en la formación de la personalidad, Ed. 

Nova, Buenos Aires 1959. 
 
S. KIERKEGARRD, Estética del matrimonio, Ed. Dédalo, Buenos Aires 1960. 
 
S. KIERKEGAARD, Diapsalmata (trad. J. Armada), Aguilar, Buenos Aires 

1961. 
 
S. KIERKEGAARD, Antígona (trad. E. Fontana), Ed. Losange, Buenos Aires 

1964. 
 
KIERKEGAARD, Mi punto de vista, Aguilar, Buenos Aires 1972. 
 
S. KIERKEGAARD, La pureza del corazón es querer una sola cosa (traducció 

de l’anglès de L. Farré), Ed. La Aurora, Buenos Aires 1979. 
 
S. KIERKEGAARD, Evangelio de los sufrimientos, Ediciones Paulinas, 

México. 
 
S. KIERKEGAARD, La espera de la fe, en ocasion del año nuevo (traducció de 

l’anglès), Ed. mixcoac, México 1984. 
 
S. KIERKEGAARD, Diario de un seductor (trad. V. De Pedro), Espasa, Madrid 

1985. 
 
S. KIERKEGAARD, Temor y temblor (traducció de S. Merchan), Tecnos, 

Madrid 1987. 
 
«La inmutabilidad de Dios (1851)», a F. TORRALBA (traductor), Amor y 

diferencia. El misterio de Dios en Kierkegaard, PPU, Barcelona 1993. 
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S. KIERKEGAARD, Tratado de la desesperación (traducción de J. E. Holstein), 
Edicomunicación, Barcelona 1994. 

 
S. KIERKEGAARD, La repetición, Ed. Psiqué, Buenos Aires 1997. 
 
S. KIERKEGAARD, La época presente, Editorial universitaria, Santiago de 

Chile 2001. 
 
S. KIERKEGAARD, Migajas filosóficas o un poco de filosofia (Edición y 

traducción de R. Larrañeta), Trotta, Madrid 1997. 
 
Escritos Sören Kierkegaard. Vol 1. De los papeles de alguien que todavía vive. 

Sobre el concepto de ironía, Trotta, Madrid 2000. 
 
Escritos Sören Kierkegaard. Vol 2. O lo uno o lo otro. Un fragmento de vida I, 

Trotta, Madrid 2006. 
 
Escritos Sören Kierkegaard. Vol 3. O lo uno o lo otro. Un fragmento de vida II, 

Trotta, Madrid 2007. 
 
S. KIERKEGAARD, Las obras del amor, Sígueme, Salamanca 2006. (La 

traducció de V. Alonso ha tingut en compte el text de D. G. Rivero fent-li algunes 
valuoses correccions). 

 
S. KIERKEGAARD, El instante, Trotta, Madrid 2006.  
 
S. KIERKEGAARD, Johannes Climacus o el dudar de todas las cosas, Ed. 

Gorla, Buenos Aires 2007. 
 
3.1.2. Papers 
 
S. KIERKEGAARD, Diario íntimo, Espasa, Madrid. Una brevíssima selecció 

del Diari traduïda del francès. 
 
Cartas del noviazgo, Siglo XX, Buenos Aires 1979. 
 
Journal (Extraits) par Soeren Kierkegaard, Galimard, Paris 1961. 5 vol. (És una 

completa selecció dels Diaris). 
 
S. KIERKEGAARD, Diario (a cura di C. Fabro), Morcelliana, Brescia 1951. 3 

vols. És una selecció prou exhaustiva que recull els textos amb més rellevància 
filosòfica. El tercer volum conté un índex de terminològic. 

 
 
3.2. En català 
 
S. KIERKEGAARD, La repetició (traducció de B. Sáez), Edicions 62, 

Barcelona 1992. 
 
S. KIERKEGAARD, Discursos cristians, Edicions Proa, Barcelona 1994. 



 212 21

 
 
3.3. En italià 
 
KIERKEGAARD, Opere (a cura di C. Fabro), Sansoni, Firenze 1971. (És la 

traducció més completa que existeix en una mateixa edició) 
 
 
4. Altres traduccions de la nostra obra 

 
En alemany: 

 
«Drei Reden bei Gedachten Gelegenheiten», a S. KIERKEGAARD, 

Gesammelte Werke 13 und 14 Abteilung, Gütersloher Verlagshaus 1981. 
 

 
 
En francès: 

 
«Trois discurs sur des circonstances suposées», a S. KIERKEGAARD, Oeuvres 

complètes. Tome VIII, Editions de l’orante, Paris 1979. 
 
 

En anglès: 
 

«Three discourses on imagined occassions», a Kierkegaard’s Writings (vol 10), 
Princeton university Press, 1993. 

 
 
 

5. Estudis específics sobre el nostre discurs 
 

 
«Tre taler ved Taenkte Leiligheder. Tekstredegörelse og Kommentarer», a Sören 

Kierkegaard Skrifter k5, S.K, Forskningscenteret, Köbenhavn 1998. 
 

Three Discourses on imagined occasions by S. Kierkegaard (Ed. And translated 
H. V. Hong – E. H. Hong), New Jersey 1993, (Historical introduction, p. vii-viii) 

 
S. KIERKEGAARD, Accanto a una tomba (a cura di R. Garaventa), Genova 

1999. («Introduzione», p. 9-31) És la traducció italiana de l’últim discurs de «Tre Taler 
ved taenkte Leiligheder». 
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III. RELACIÓ DE LES OBRES DE KIERKEGAARD PER 
ORDRE CRONOLÒGIC 

 
 

— Bladartikler fra Tiden for Forfatterskabet (Articles previs. Composts entre 
1834-36). 
— Af en endnu levendes Papier (Dels papers d’algú encara viu. 1838). 
— Om Begrebet ironi med stadigt Hensyn til Socrates (Sobre el concepte de la 
ironia en referència constant a Socrates. 1941). 
— Enten-Eller I: Forord; De umiddelbare erotiske Stadier; Det antike Tragiske 
Reflex i det moderne Tragiske; Skyggerids; Den Ulykkeligeste; Den förste 
Kjaerlegihed; Vexel-Driften; forförens Dagbog (O això o allò I: prefaci; Els 
estadis eròtics immediats; El reflex de la tragèdia antiga en la moderna; Siluetes; 
El més desgraciat; El primer amor; La rotació dels conreus; Diari d’un seductor. 
1843). 
— Enten-Eller II: Aegteskabets asesthetiske Guldighed; Ligevaegten mellem det 
Aesthetiske og Ethiske i personalighedens Udabeidelse; Ultimatum (O això o 
allò II: La validesa estètica del matrimoni; L’equilibri entre l’estètic i l’ètic en la 
formació de la personalitat; Ultimàtum. 1843). 
— To opbyggelige Taler (Dos discursos edificants. 1843). 
— Tre opbyggelige Taler (Tres discursos edificants. 1843). 
— Fire opbyggelige Taler (Quatre discursos edificants. 1843). 
— To opbyggelige Taler (Dos discursos edificants. 1844). 
— Tre opbyggelige Taler (Tres discursos edificants. 1844). 
— Fire opbyggelige Taler (Quatre discursos edificants. 1844). 
— Gjentagelsen (La repetició. 1843). 
— Frygt og Baeven (Temor i tremolor. 1843). 
— Philosophiske Smuler (Engrunes filosòfiques. 1844). 
— Begrebet Angest (El concepte de l’angoixa. 1844). 
— Forord (Prefacis. 1844). 
— Tre taler ved taenkte Leiligheder: ved anledningen af Skriftemaal; Ved 
Anledningen af en Brudevielse; Ved en Grav (Tres discursos en circumstàncies 
suposades: en ocasió d’una confessió; en ocasió d’unes noces; en un sepeli. 
1845). 
— Stadier paa livets Vej: In vino veritas; Adskilligt om Aegteskabet mod 
Indsigelser; Skyldig-ikke Skyldig; Skrivelse til Laeseren af Frater Taciturnus 
(Estadis en el camí de la vida: In vino veritas; consideracions sobre el matrimoni 
contra algunes objeccions; Culpable - no culpable; Escrit al lector de Frater 
Taciturnus. 1845). 
— Afsluttende uvidenskabelig Efterskrifter til Philosophiske Smuler 
(Postcriptum conclusiu no científic a les Engrunes filosòfiques. 1846). 
— En literair Anmeldelse (Una ressenya literària). 
— Opbyggelige Taler i forskellig Aand: En Leilihgeds Tale; Hvad vi laere af 
Lilierne paa Marken og af Himmelens Fugle; Lidelsernes Evangelium 
(Discursos edificants d’esperit divers: Un discurs circumstancial; Allò que ens 
ensenyen els lliris del camp i els ocells del cel; l’Evangeli de les sofrences. 
1847). 
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— Kjaerlighedens Gjerninger (Les obres de l’amor. 1847). 
— Christelige Taler: Hedningenes Bekymringer; Stemninger i Lidelsers strid; 
Tanker som saare bagfra til opbyggelse; Taler ved Altergangen om Fredagen 
(Els neguits dels pagans; Estats d’ànim en la lluita contra les sofrences; 
pensaments que fereixen per l’esquena per a l’edificació; Discursos per a la 
comunió del divendres. 1848). 
— Krisen og en Krise i Skuespillerindes Liv (La crisi i una crisi en la vida d’una 
actriu. 1848). 
— Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen (Els lliris del camp i els ocells 
del cel. 1849). 
— Tvende etisk-religieuse Smaa-Afhandlinger (Dos petits tractats 
eticoreligiosos. 1849). 
— Sygdommen til Döden (La malaltia mortal. 1849). 
— Indövelse i Christendom (L’exercitació del cristianisme. 1850). 
— En opbyggelige Tale (Un discurs edificant. 1850). 
— To Taler ved Altergangen om Fredagen (Dos discursos per a la comunió del 
divendres. 1851). 
— Til Selvprövelse samtiden anbefalet (Per a un autoexamen recomanat als 
contemporanis. 1851). 
— Dömmer selv! (Jutjau vosaltres mateixos! 1851). 
— On min forfatter virksomhed (Sobre la meva activitat d’escriptor. 1851). 
— Bladartikler der staar i forhold til Forfattrerskabet (10 articles diversos sobre 
la seva producció literària escrits entre 1842-1851). 
— Faedrelandets Artikler (Articles de Faedrelandet. Sèrie de 21 articles 
publicats al diari Faedrelandet entre el 18 de desembre de 1854 i maig de 1855 
com a resposta a diverses crítiques). 
— Öieblikket I-X (L’instant: col·lecció de 10 breus quaderns molt crítics amb 
l’Església danesa, publicats entre maig i setembre de 1855). 
— Hvad Christus dommer om officiel christendom (Com judica Crist el 
cristianisme oficial. 1855). 
— Guds Uforanderlighed (La immutabilitat de Déu. 1855). 
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1. NOTA INTRODUCTÒRIA SOBRE EL VALOR FILOSÒFIC DELS 

OPBYGGELIGE TALER I LA SEVA UBICACIÓ EN EL COMPLEX DELS ESCRITS 
KIERKEGAARDIANS 

 
 

És prou coneguda aquella advertència que fa Hegel en el pròleg de la 
Fenomenologia de l’esperit: «La filosofia ha d’evitar la pretensió de voler ser 
edificant.»655 Molt distinta és, en canvi, l’opinió de Heidegger sobre els discursos de 
Kierkegaard: «Filosòficament hi ha més a aprendre dels seus escrits «edificants» que 
dels teorètics, amb l’excepció del tractat sobre el concepte de l’angoixa.»656 El nostre 
acostament a l’obra del pensador danès se separa de les dues posicions esmentades. Ni 
tot allò que s’anomena «edificant» ha d’implicar eo ipso una manca de rigor 
intel·lectual, ni tampoc cal atribuir més valor especulatiu als Taler, descuidant obres de 
tant de gruix filosòfic com Philosophiske Smuler, Sygdommen til Döden o Afsluttende 
uvidenskabeligEfterskrift til philosophiske Smuler. En el pensament de Kierkegaard és 
impossible establir un hiatus entre l’obra pseudònima i l’homònima, sinó que ambdues 
conformen un intricat i complex projecte filosòfic,657 del qual hem de donar compte per 
a una adient comprensió de l’obra que ens ocupa. 

Cal que comencem fent una advertència important. És impossible entendre 
adequadament el plantejament complet de Kierkegaard centrant-nos exclusivament en la 
seva producció polínoma. Més encara, correm el risc de caure en greus deformacions 
del seu pensament si reduïm les tesis de l’autor a les dels seus autors pseudònims. La 
pseudonímia kierkegaardiana no és merament estilística, és el resultat d’un elaborat joc 
filosoficoliterari amb finalitats maièutiques, on cada un dels autors ficticis658 encarna 
una determinada visió de la vida que entra en diàleg amb les altres i, en darrera 
instància, amb el lector, invitant-lo a definir i revisar la pròpia posició existencial. 
Imaginem què succeiria si hom s’acosta al pensament del danès des d’una sola o 
diverses de les obres firmades amb pseudònim. Seria com si l’espectador d’una obra 
teatral contemplàs la imbricada peça que es representa i se centràs en un o dos dels 
personatges de l’escena, ignorant per complet els altres. Certament el fracàs 
interpretatiu seria estrepitós. El mateix esdevé amb l’obra del filòsof de Copenhaguen. 
Per tant, el primer que hem de fer és esbrinar el projecte i la intencionalitat global de 
l’autor. Afortunadament per fer-ho tenim les valuoses indicacions del mateix escriptor. 

                                                 
655 G. W. F. HEGEL, Phänomenologie des Geistes, Paderborn 2004, p. 15: «Die philosophie aber muss 
sich hüten, erbaulich sein zu wollen». Trad. castellana: Fenomenología del Espíritu, FCE, Madrid 1999, 
p. 11. 
656 M. HEIDEGGER, Ser y Tiempo, p. 255 nota. 
657 Sobre la pseudonímia kierkegaardina Cf. A. CLAIR, Pseudonymie et paradoxe. La pensée dialectique 
di Kierkegaard, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris 1976; M. HAITSHORNE, Kierkegaard, el divino 
burlador. Sobre la naturaleza y el significado de las obras pseudónimas, Cátedra, Madrid 1992; F. 
TORRALBA, Kierkegaard en el laberinto de las máscaras, Fundació Mounier, Madrid 2003. 
658 Es poden distingir bàsicament dos grups de pseudònims. Els irònics, com Victor Eremita (Enten-
Eller), Hilarius Bogbinder (Stadier paa livets Vej), Constin Constantius (Gjentagelsen), Frater Taciturnus 
(Skykdig-ikke Skyldig), Johannes de Silentio (Frygt og Böven), Johannes Climacus (Philosophiske Smuler, 
Bog om Adler, Efterskrift, De omnibus dubitandum est), Vigilius Hufniensis (Begrebet Angest) i Nicolas 
Notabene (Forord), i els autors ficticis que representen una determinada opció existencial: el Seductor 
(Enten-Eller), l’ètic Wilhem (Enten-Eller) o el cristià Anticlimacus (Sygdommen til Döden, Indovelse i 
Christendom, Tvende ethisk-religieuse Smaa afhandinger).  



 232 23

La font més important, a part dels seus diaris,659 per a entendre l’esmentat projecte és un 
opuscle escrit l’any 1847660 i que es publicà pòstumament amb el títol Synspunktet for 
min Forfatter-Virksomhed (‘El punt de vista de la meva activitat d’autor’). En aquest 
escrit Kierkegaard analitza en clau retrospectiva la totalitat de la seva obra i ens revela 
la intencionalitat global que l’anima. Aquí ens defineix la seva producció estètica (la 
que està escrita amb pseudònims) com un «engany», però aclarint immediatament que 
la paraula «engany» s’ha d’entendre en un sentit especial. Significa que «no s’ha de 
començar directament amb la matèria que hom vol comunicar, sinó acceptant la il·lusió 
de l’altre com a bona».661 És a dir, Kierkegaard concep la seva obra pseudònima com 
una invitació a la discussió existencial sobre el sentit del ser cristià i l’autenticitat de 
l’opció vital del lector. I per fer-ho se serveix del mètode de la «comunicació indirecta» 
(udmidelbare Meddelelse), que està inspirat en la discussió socràtica. Kierkegaard està 
convençut que el plantejament existencial cristià no pot ser presentat com una 
comunicació de saber (videns Meddelelse), sinó més aviat com una comunicació de 
poder (kunnes Meddelelse).662 El viure cristià està sempre més enllà de qualsevol 
proposta concreta, és un camí interminable que reclama una contínua superació. 
Llavors, la forma de comunicar-lo ha de respondre a aquest esperit, esperonant el lector 
envers una comprensió i autenticitat sempre creixents. Però Kierkegaard no es limita a 
l’exposició dialecticomaièutica de l’ideal existencial cristià. Juntament amb els escrits 
pseudònims, i normalment amb pocs dies de diferència, surten a la llum els Taler 
(Discursos). Són les obres firmades pel mateix autor i directament o indirectament tenen 
com a font d’inspiració els textos bíblics.663 Els aproximadament noranta Taler 
publicats no contenen referències bibliogràfiques explícites i la majoria estan dedicats a 
la memòria de son pare, Michael Pedersen.664 Aquests escrits foren publicats entre el 16 
de maig de 1843 i el 7 d’agost de 1851, gairebé de forma ininterrompuda, i són 
discursos explícitament religiosos. Tanmateix l’autor els diferencia dels discursos 
homilètics, perquè «es relacionen fins a cert punt amb el dubte»665 i no remeten a cap 
autoritat doctrinal.  

En tot cas, s’ha d’interpretar adequadament la semàntica de l’edificant en 
Kierkegaard. Seria una incongruència incomprensible que l’apel·lació a la subjectivitat 
de les obres polínomes es transformàs en un discurs objectiu en la temàtica edificant. 
No és, de cap manera, aquesta la intenció. Els escrits edificants no pretenen plasmar en 
forma objectiva els continguts maièutics dels escrits pseudònims. L’edificació 
                                                 
659 Els Diaris es coneixen com els Papirer A i són els escrits homònims més extensos que tenim. 
Kierkegaard començà a escriure el Diari el 15 d’abril de 1834 i hi féu la darrera anotació el 25 de 
setembre de 1855, uns dos mesos abans de la seva mort. 
660 Un any abans ja havia fet unes importants revelacions sobre el sentit dels pseudònims en el primer 
apèndix d‘Efterskrift titulat Forstaaelsen med Laesren (Entesa amb el lector). 
661 Traducció castellana: Mi punto de Vista, Aguilar, Buenos Aires 1972, p. 62. 
662 En un escrit publicat pòstumament amb el títol Den ethiske og ethisk-religeuse Meddelelses Dialektik, 
Kierkegaard teoritza sobre les formes de comunicació, distingint entre la comunicació de saber i la 
comunicació de poder. La primera es caracteritza per ser objectiva i impersonal, mentre que la segona és 
una comunicació personalitzant. Cf. Pap. B VII 2 B79-89. 
663 S’ha de fer una observació sobre els diversos tipus de «Discursos». No tots són engloblables en la 
categoria d’«edificant»; hi ha també els «discursos cristians». Els primers són discursos explícitament 
religiosos però amb un estil fortament dialèctic. Els segons volen explicitar l’edificant cristià. G. 
Malantschuk traça una classificació tripartida: els primers escrits insisteixen sobre la incertesa de la vida 
temporal, el sentiment del propi no-res i la necessitat de Déu. Els següents representen un punt intermedi, 
en la línia del que Kierkegaard anomena religiositat A. Els últims posarien Crist com a model. Cf. G. 
MALATSCHUCK, «Index terminologique. Principaux concepts de Kierkegaard», a Ouvres complète vol. 
XX, Paris 1986, p. 32-33. 
664 El pare de Kierkegaard havia mort la nit del 8 de d’agost de 1838. 
665 Pap. VII 1 A6. 
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kierkegaardiana continua lligada a la seva concepció de la subjectivitat.666 I en aquest 
punt és important fer una observació. El contingut dels discursos arriba al lector amb la 
forma habitual usada per l’autor: provocar el xoc racional, aplicar la força de la 
paradoxa, traient el lector del domini de les categories segures de la finitud per a 
incentivar negativament el moviment a l’infinit. L’entera argumentació dels Taler no 
pretén altra cosa que «l’edificació de saber que respecte a Déu sempre estam errats».667  

Així, doncs, és en aquest context bibliogràfic complex on cal ubicar l’obra que 
presentam, publicada l’any 1845 simultàniament (concretament un dia abans, el 29 
d’abril) amb el famós volum, firmat per Victor Eremita, Stadier paa livets Vei. 

 
 

 
2. DADES BIBLIOGRÀFIQUES I HISTÒRIA DE LA REDACCIÓ DELS 

DISCURSOS EN OCASIONS SUPOSADES 
 

Tre taler ved Tankte Leiligheder fou enllestit per l’impressor Bianco Lunos el 25 
d’abril de 1845 i va sortir d’impremta el 29 d’abril, precisament un dia abans de 
l’aparició d’Stadier paa livets Vei. No sabem quan el va lliurar l’autor a l’impressor (no 
es conserva el llibre de registres de l’impressor corresponent a l’any 1845. En canvi, sí 
que tenim el registre de l’any anterior, del qual es pot deduir el temps d’impressió 
necessari per enllestir una obra de característiques molt semblants).668 No trobam 
tampoc referències explícites en el Diari sobre les dates de la redacció. Però en un full 
dels Papirer B hi ha una anotació sobre una homilia de Mynster a la Slotkirken 
corresponent al primer diumenge de Quaresma sobre un text de 2 Cor 6, 1-10 que diu 
així: «Mynster digué ahir (9 de febrer) “no tenim res però ho posseïm tot” [...]».669 
Aquesta indicació és valuosa, perquè Kierkegaard també incorpora la referida sentència 
al nostre discurs. Això ens permet aventurar com a data probable d’inici de la redacció 
la segona meitat del mes de febrer de l’any 1845. Tot i així la idea d’escriure discursos 
de circumstàncies sembla ser bastant anterior. A principis de l’any 1844 expressa en el 
Diari la intenció de redactar discursos més especialitzats.670 Si Kierkegaard no es posà 
immediatament a escriure’ls, segurament fou a causa que estava molt ocupat amb la 
redacció de la voluminosa obra Stadier paa livets Vei.671 El nostre Taler no solament 
acompanyava en el temps aquesta obra, sinó que s’estructura com un contrapunt de la 
mateixa obra. El primer discurs, «Ved Anledningen af en Skrifetmaal» (‘En ocasió 
d’una confessió’) és una mena de rèplica a «In vino veritas» d’Stadier; el segon, «Ved 
Anledningen af en Brudevielse» (‘En ocasió d’un casament’), és un escrit que es 
contraposa al panegíric sobre el matrimoni del jutge Williams en la segona part de 
Stadier. Finalment, el tercer discurs, «Ved en Grav» (‘Davant una tomba’), constitueix 

                                                 
666 Com assenyala S. Brunn, l’edificant «no és un contingut que salvi el singular des de fora», és una 
comunicació «negativa», que convida el lector a relacionar-se negativament amb la seva finitud i, en tant 
que fa aquest procés, s’obre a la representació de l’infinit. Cf. S. BRUNN, «S. Kierkegaard i l’edificant», 
a Enrahonar 29 (1998), p. 88-89. La finalitat de Kierkegaard, com sempre, és convidar el lector a 
autoexaminar-se com a individu, a despertar la preocupació per si mateix. Cf. R. GARAVENTA, 
«Preocupazione e angoscia nei Discorsi edificanti», a Notabene 4 (2005), p. 72. 
667 Es el títol de «L’ultimatum», al final d’Enten-Eller.  
668 Per a una història detallada de la redacció Cf. SKS. K5, p. 393-402. 
669 El text continua amb una crítica a les paraules de Mynster que no vénen al cas. Cf. Pap. VI B 157. 
670 Cf. Pap. V A 39. 
671 Kierkegaard reflecteix en el Diari les enormes dificultats que experimenta en la redacció de In vino 
veritas, la primera part de l’obra. Cf. Pap. V A 62. 
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una crítica, des del seriós pensament de la mort, a «Skyldig ikke-Skyldig» (‘Culpable, 
no culpable’) de Taciturnus.672 

Al principi Kierkegaard havia planejat una obra amb més de sis discursos673 i hi 
ha indicacions en els Papers B sobre la temàtica dels dos primers. Finalment opta per 
reduir-la a tres. Sembla que també hi volia incorporar un pròleg amb el títol «Quelcom 
sobre els discursos de circumstàncies espirituals», però abandonà la idea perquè 
esdevingué massa extens per a servir de prefaci. 

El cost de la publicació va anar, com sempre, a càrrec de l’autor. Se 
n’imprimiren 525 exemplars (dos anys desprès només se n’havien venut 181). Fou 
publicada una segona edició el 1875. L’any de la mort del filòsof l’editor Reitzel havia 
tret a la venda una publicació de l’obra juntament amb altres discursos que duia per títol 
Gudelige Taler. 

 
 
3. LA PRESENT TRADUCCIÓ 
 
Ja advertia Nietzsche que el més difícil de traduir d’un text és el seu tempo.674 

Aquesta dificultat es fa especialment palesa en el cas dels discursos de Kierkegaard, 
perquè estan pensats amb un tempo oral i no escrit. L’autor els concep per a ser 
escoltats, i tot i no pretendre fer-ne cap lectura pública, sempre imagina els lectors que 
llegeixen en veu alta.675 A l’esmentada dificultat s’hi ha d’afegir el fet que l’autor fa un 
ús molt especial dels signes de puntuació. Ell mateix ens informa que usa una puntuació 
distinta segons que es tracti d’un text científic (entenem filosòfic) o retòric, i que li 
preocupa especialment l’aspecte dialecticoarquitectònic del text, de manera que es 
mostri tot d’una i en conjunt l’eurítmia de les proposicions, que, llegides en veu alta, 
constitueixen el ritme. Endemés Kierkegaard també és molt parc en l’ús de les comes i 
critica els qui n’abusen. En definitiva, hi ha factors més que suficients per a considerar 
la traducció de Kierkegaard una empresa arriscada. Amb temor i tremolor, doncs, 
presentam la nostra traducció al català, llengua amb més parlants que la del mateix 
Kierkegaard. 

Ens hem servit com a text de referència de l’edició de 1962-1964 de Samlede 
Vaerker (obres completes) publicades per la prestigiosa editorial danesa Gylkdendal en 
vint volums. La nostra obra està recollida en el volum sisè de l’esmentada publicació. 
En l’actualitat, el Sören Kierkegaards forksningcenteret (Centre d’investigacions Sören 
Kierkegaard) de Copenhaguen està publicant una vasta revisió de les obres completes 
amb els corresponents volums de comentaris, sota el títol de Sören Kierkegaard 
Skrifter. Es tracta d’una empresa ingent que encara no ha finalitzat, però ja se n’ha 
publicat el volum cinquè corresponent al nostre text, amb un comentari complet (K5) de 
Niels Jörgen Cappelörn, que també hem consultat per a la nostra traducció. 

Per a la versió danesa original de les obres de Kierkegaard gairebé sempre citam 
Samlede Vaerker en l’edició de 1962-1964. Només en alguns casos seguim la mateixa 
obra en reedicions posteriors, especificant el volum corresponent en xifres aràbigues, 
                                                 
672 El traductor anglès observa en la introducció històrica que és possible imaginar-se Kierkegaard ocupat 
en la redacció d’Stadier paa livets Vei en el seu escriptori ordinari mentre escriu intermitentment l’obra 
que ens ocupa a l’altre escriptori del pis superior. Cf. Tree Discourses on imagined occasions by Sören 
Kierkegaard (ed. H. V. Hong and E. Hong), New Jersey 1993 («Historical introduction», p. x). 
673 Entre aquests discursos n’hi havia un sobre la mort, un sobre la negació de Pere, tres sobre la dona 
Cananea i dos sobre el sofriment com a culpable i innocent. 
674 Cf. F. NIETZSCHE, Jenseits von Gut und Böse n. 28. 
675 Cf. Pap. VII A 33. 
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segons el model establert pels estudiosos. Citarem la revisió i els comentaris del Centre 
d’investigacions Sören Kierkegaard amb l’abreviatura SKS, especificant amb la lletra 
K, seguida de la xifra aràbiga del volum, que es tracta del comentari i no de l’obra 
principal. Per a la cita dels Papirer, que comprenen tres blocs A (Diari), B (producció 
literària no publicada en vida de l’autor i textos inacabats) i C (notes diverses i apunts 
acadèmics) usam l’abreviatura habitual Pap. seguida de la referència en xifres romanes 
del tom, el bloc amb lletra majúscula i les pàgines en xifres aràbigues. 

Per a la transcripció de les vocals daneses inexistents en la nostra llengua seguim 
la norma més estesa:  

 
ae es transcriu ajuntant les vocals a i e (ae) 

 
o es transcriu amb dièresi sobre l’o (ö) 

 
a seguim la norma del danès anterior a la reforma ortogràfica tal com apareix en 

el text kierkegaardià amb doble a (aa)676 
 

 
Voldria agrair els consells i l’ajuda inestimable de la Sra. Aasse Pedersen per a 

la present traducció, així com l’estímul i la col·laboració rebuts dels membres del Sören 
Kierkegaard Forskingcenteret de Copenhaguen, en especial del Dr. Darío González i el 
Dr. Ettore Rocca, que tan amablement m’acompanyaren durant la meva estada al centre 
d’investigació el quadrimestre d’estiu de 2006.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
676S’ha de dir que el danès vuitcentista de Kierkegaard ha sofert una important reforma ortogràfica durant 
les primeres dècades del segle XX que ha modificat la grafia d’algunes paraules, amb els consegüents 
problemes de traducció.  



 236 23

 
 

 
TRES DISCURSOS EN CIRCUMSTÀNCIES SUPOSADES 

 
DE 
 

S. KIERKEGAARD 
 
 

      1845 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A la memòria  
del meu difunt pare 

 
 

MICHAEL PEDERSEN KIERKEGAARD677 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
677Kierkegaaard dedicà la major part dels discursos a son pare, mort la nit del 8 d’agost de 1838. 
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EN OCASIÓ D’UNA CONFESSIÓ 
 
 

 
Pare del cel! Sabem prou bé que tota recerca té el seu punt de partida en una 

promesa; com no et cercaríem a tu, doncs, que ens ofereixes totes les promeses i tots els 
dons! Sabem que aquesta recerca no necessita sortir al món, car com més gran és la 
santedat d’aquell que hom cerca més a prop es troba d’aquell que el cerca.678 Si aquest 
et cercàs a tu, oh Déu, esdevindries el més pròxim de tot! Però també sabem que el fet 
de cercar provoca sempre fatiga i neguit, per tant, com no ens ha de produir temor679 el 
fet d’haver de cercar-te a tu, l’immens!680 Qui en el pensament es fia de la seva 
generació s’exposa681 tant com aquell que amb el pensament confia, no sense temor, en 
les decisions on a través del dubte682 cerca el teu rostre en el savi ordre de l’existència, 
on a través de la desesperació cerca la teva presència en obediència als agitats 
esdeveniments guiats per una providència. Cerques a qui anomenaves amic teu683 i que 

                                                 
678 Aquesta recerca del Déu interior és la temàtica central del present discurs. Des del principi s’hi 
perceben ressonàncies agustinianes: l’absolutament altre és l’únic capaç d’esdevenir absolutament pròxim 
o, en paraules d’Agustí, «més íntim que la pròpia intimitat» («intimior intimo meo»). A Begrebet Angest 
(«El concepte de l’angoixa») Kierkegaard analitza la situació de l’individu que ha exclòs la interioritat i 
adverteix que tal pèrdua provoca una caiguda de l’esperit en l’àmbit de l’exclusivament finit. D’aquí que 
Kierkegaard conclogui que la interioritat és «la determinació de l’etern en l’home» («det Eviges 
Bestemmelse i et Menneske») (Cf. S.V. 6, p. 231). Sobre el coneixement i la influència del pensament 
d’Agustí en el nostre autor hi ha abundant bibliografia. En el catàleg de la biblioteca privada de 
Kierkegaard (Katalog over Soeren Kierkegaard Bibliotek), publicat per la S. Kierkegaard Selskabet de 
Copenhaguen l’any 1957, apareix l’Augustini Aurelii Opera de P. G. Philipsen que fou adquirida pel 
filòsof el 23 de maig de 1843. Però ja hi trobam nombroses referències a l’obra del bisbe d’Hipona abans, 
especialment en els seus primers diaris. Per a una relació exhaustiva d’aquestes anotacions Cf. F. 
TORRALBA, Poética de la libertad. Lectura de Kierkegaard, Madrid 1998, p. 45 nota 50 (Cf. Pap. , II C 
8; II C 26; IX 1 A 121; X 2A 564-565; X 4 A 158-159-160-161; X 4A 172-175-177; X 6 C 2; XI 1 A 
237; XI 1 A 371). 
679 Traduïm forfaerdelse per temor. És un terme recurrent en els escrits del danès i descriu la reacció 
interior de commoció davant la transcendència divina. 
680 Ens sembla més literal traduir vaeldige per immens en lloc d’omnipotent com fa, per exemple, el 
traductor francès Paul-Henrie Tissau (Cf. S. KIERKEGAARD, Œuvres complètes, Paris 1979, p. 7).  
681 Segons el danès, la recerca de Déu no pot quedar confinada al terreny especulatiu de la racionalitat 
objectiva. Déu és pura subjectivitat, per tant, només és accessible com un Tu que es relaciona amb un jo 
capaç d’arriscar (at vove) la pròpia existència en aquesta recerca. En el seu diari, l’any 1847 anota: «Déu 
no pot ser un objecte per a l’home perquè és subjecte. Però això es verifica de manera absoluta també a la 
inversa: quan hom nega Déu, no li fa cap mal a Ell, sinó que es nega a si mateix» (Pap. VII A 201). 
Aquest enfocament es correspon amb la juguesca de Pascal (Cf. Pensées n. 223). Per a un ulterior 
aprofundiment en aquesta qüestió són molt recomanables algunes publicacions recents: F. TORRALBA 
ROSSELLO, Amor y diferencia. El misterio de Dios en Kierkegaard, Barcelona 1993, especialment p. 
53-93; R. LARRAÑETA, La interioridad apasionada. Verdad y amor en S. Kierkegaard, Salamanca 
1990. Aquest volum és el resultat d’una excel·lent tesi doctoral dedicada a l’estudi de la veritat en el 
pensament del danès. Cf. especialment p. 51-79 ; també A. CLAIR, Kierkegaard: penser le singulier, 
Paris 1993.  
682 L’autor estableix un paral·lelisme entre el dubte (Tvivl) i la desesperació (Fortvivlelse) en una velada 
al·lusió a la introducció de la Fenomenologia de l’Esperit, on Hegel, referint-se a la consciència natural 
escriu: «Pot ser vista, per això, com el camí del dubte o més pròpiament, com el camí de la desesperació» 
(Traduc. castellana: G. W. F. HEGEL, Fenomenología del Espíritu, Madrid 1999, p. 54).  
683 Abraham rep el qualificatiu d’«amic de Déu». Cf. Gn 48, 15-16; Jm 2,23. 
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camina davant el teu rostre. Cerques aquell que, no sense fer-te tremolar, ve a l’encontre 
d’amistat amb tu, el cerques a ell, l’únic poderós. S’exposa igualment l’orant que estima 
de tot cor, no sense angoixa,684 en el combat de l’oració amb el seu Déu. Com ho fa el 
moribund, a qui tu canvies la vida, quan abandona la temporalitat, no sense 
estremiment, quan el crides. I el mateix succeeix amb el dissortat, a qui el món infligeix 
tant de sofriment, quan, no sense temor, es refugia en tu, que no concedeixes ni el més 
petit repòs, però que ho ets tot. De quina manera et cercarà, doncs, el pecador, Déu de 
justícia? Conseqüentment no com aquests (que hem esmentat), sinó que et cerca en la 
confessió dels pecats.685 

I hi ha un lloc per això, estimat oient,686 tu saps on; una ocasió,687 tu saps com; i 
un moment anomenat: «avui mateix».688 Quina quietud!689 Hi ha pau a la Casa de Déu; 
però en el més íntim d’aquests remels hi ha un recinte aïllat. Aquell que s’hi acosta 
cerca silenci.690 Si hom parla el silenci no fa més que augmentar. Quina quietud! No hi 
ha res col·lectiu, cadascú és només per a si mateix.691 No hi ha cap crida a una acció 
comuna; cada individu és cridat per separat a exercir-hi la pròpia responsabilitat. No hi 
ha cap invitació dirigida a la multitud, cadascú està tot sol. Com un moribund, el 
confessant està sol, tant si en el llit de mort s’apleguen aquells que ell estimava i aquells 
que l’estimaven, com si el moribund roman solitari, sigui perquè abandona el món o 
perquè el món l’abandona a ell.692 En ambdós casos lluita a soles i el pensament es perd; 
ni un milenar no el pot refrenar, ni deu mil, si el solitari no coneix el consol. Tant és si 
milers esperen amb impaciència el confessant que cerca el silenci com si aquest torna 

                                                 
684 Cal aclarir que l’angoixa a la qual fa referència Kierkegaard no és equivalent a la por o quelcom 
semblant. La por es relaciona sempre amb una realitat concreta, mentre que l’angoixa ho fa amb el no-res, 
amb la pura possibilitat que s’obre davant l’individu que ha d’exercir la seva llibertat. L’angoixa, doncs, 
és un eloqüent indicador que hom ha despertat a la possibilitat de la llibertat: «Per això he de fer un crit 
d’atenció sobre la total diferència que hi ha entre aquell concepte i el de la por, o altres de similars. Tots 
aquests conceptes fan referència a qualque cosa concreta, mentre que l’angoixa és la realitat de la llibertat 
en tant que possibilitat enfront de la possibilitat» ( S.V. 6, p. 136). Sobre això ens remetem a l’estudi 
posterior. 
685 No es tracta de la confessió sacramental en el sentit catòlic, sinó de l’examen de consciència que hom 
fa en solitari davant Déu. Cf. La introducció de S. KIERKEGAARD, Oeuvres complètes (vol 8), p. XI-
XIII. 
686 L’autor empra l’abreviació MT (min Tilhöre, «estimat oient») perquè escriu els seus discursos com si 
haguessin de ser proclamats en veu alta. Cf. Pap. VIII A 33. 
687 Beliligheden: «circumstància propícia». 
688 Cf. Lc 23, 43; Heb 4, 7. 
689 Segons Kierkegaard, la quietud interior és una via privilegiada per a descobrir la presència de Déu, 
perquè el silenci de l’esperit s’assembla a la mar en calma que transparenta millor les profunditats, mentre 
que l’agitació interior enfosqueix el fons íntim on resideix la divinitat. Cf. Pap. VI A 126. 
690 Aquesta idea apareix en Heidegger quan afirma que la veu de la consciència crida callant la veu del 
«man» i despertant al Dasein l’escolta de si mateix. Cf. M. HEIGEGGER, Sein und Zeit n. 56: «Què diu 
la consciència a l’interpel·lat? Estrictament parlant, no-res. La crida no diu res, no dóna cap informació 
sobre esdeveniments del món, no té res a contar [...] Al si mateix interpel·lat no se li diu res, només és 
cridat vers si mateix, és a dir, envers el més propi poder ser [...] La crida parla únicament i constantment 
en la modalitat del silenci» (traduïm de M. HEIDEGGER, Ser y tiempo, Madrid 2003, p. 293). 
691 La recerca de Déu és una activitat personalitzadora que treu l’individu del domini de la massa i el 
converteix en Enkelt (Singular o Únic). En un escrit publicat l’any 1851 amb el títol Om min forfatter-
virksomhed (‘Sobre la meva activitat d’escriptor’) hi ha una traducció parcial en castellà: Mi punto de 
vista, Buenos Aires 1959), el nostre pensador fa una dura i profètica critica de la situació en què es troba 
l’individu fagocitat per la massa social. La temàtica prosseguirà clarament en el pensament de Heidegger 
sobretot al capítol IV de Sein und Zeit sobre l’«hom» (man) impersonal contraposat al «si mateix». La 
discussió filosòfica podria ser perllongada contemporàniament en la crítica de la cultura de masses 
d’Adorno i Horkheimer. 
692 L’autor fa aquí un us ambigu del verb at forlade que té un ventall semàntic molt ample (abandonar, 
sortir, desocupar, etc.). 
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com algú insignificant, sense interès, que no preocupa ningú, aquest matís no és 
important; la veritat, la seriosa veritat, és que ambdós estan sols. No els poden ajudar els 
seus poderosos amics, ni la glòria del món amb la cridanera manifestació de les seves 
proeses. No, només serveixen per a pertorbar el silenci, i aquest és el pitjor perjudici. En 
canvi, no és danyós per a l’home insignificant sentir-se abandonat si això l’ajuda a 
trobar el silenci. Si és difícil per a un camell passar pel forat d’una agulla,693 encara ho 
és més per a l’home mundà,694 sigui poderós o humil, trobar el silenci enmig del bullici 
de la vida. És difícil que el trobi allà on és si no el porta amb ell. Quina calma i quina 
seriositat! I tanmateix no hi ha ningú que acusi, qui s’aventura a ser l’acusador allà on 
cadascú és culpable! No hi ha ningú que jutgi, que gosi jutjar allà on cadascú ha de retre 
els seus propis comptes! Ningú no acusa, només els pensaments, ningú no jutja sinó 
aquell que veu les coses amagades i escolta la confessió interior. Igual que quan et 
parlen, ets tu que parles amb tu mateix en la veu del que parla, i allò que el parlant695 
t’ha de dir a tu precisament, ell no ho sap, només ho saps tu,696 la manera en què has de 
comprendre aquestes paraules solament tu la coneixes. Si es tractàs del teu millor amic 
tampoc ell no ho sabria així com tu mateix ho saps. I si no escoltes d’aquesta manera, 
no escoltes adequadament; llavors el seu discurs es transforma en un soroll que pertorba 
el silenci i la teva atenció esdevé una distracció que el profana.697 Quan hom tem aquest 
silenci s’hi sostreu, però no gosa negar-lo perquè el tem. Si hom diu que el cerca, però 
que no aconsegueix trobar-lo, és un gelós farsant que vol confondre els altres; si no, 
callaria i s’entristiria, o bé diria: «No he cercat correctament, per això no l’he trobat. » 
Perquè res, res en el món sencer, ni un terratrèmol que fes trontollar els pilars de 
l’església, ni el discurs més fals de l’individu més foll, ni la més gran infàmia, et poden 
separar d’aquest silenci, i molt menys encara poden servir-te d’ocasió per a excusar-
te’n. No, només tu el pots mantenir a distància, i ni tot el poder del món, ni la saviesa i 
els esforços de tots els homes junts podrien proporcionar-te’l. Tu tampoc no te’l pots fer 

                                                 
693 Cf. Mt 19,24. 
694 Kierkegaard empra la forma substantivada den verdslige per qualificar l’home dispers en el bullici de 
la vida. 
695 Kierkegaard segueix el costum danès de fer substantivacions difícilment traduïbles al català. Per 
exemple en aquest cas usa la veu talende que significa «el parlant». Aquesta «veu del parlant» (Talendes 
Stemme) podria referir-se al ritual luterà, que preveu una exhortació abans de la confessió anomenada 
Skriftetale. Cf. SKS. K.5, p. 407-408.  
696 Hi ha un reducte últim de la pròpia intimitat que ens és inaccessible i, per tant, també és incomunicable 
als altres. Però això no és una imperfecció, al contrari, assegura la nostra identitat més pregona, a la qual 
només tenim accés davant Déu. Kierkegaard desenvoluparà aquesta idea en un text publicat pòstumament 
amb el títol Nutidens religieuse forvirring. Bogen om Adler (‘La confusió religiosa actual. El llibre sobre 
Adler’). A la primera secció del capítol IV podem llegir: «Malgrat sembli una imperfecció de la vida 
terrenal que un home no pugui fer-se comprensible als altres completament en allò més profund, si ho 
miram de més a prop hom es convencerà que això és una perfecció, car denota que tot individu que 
s’aplica a allò religiós, ha d’aspirar a entendre’s a si mateix a través de la intimitat amb Déu» (S. 
KIERKEGAARD, Notidens religeuse Forvirring. Bog om Adler, Köbenhavn 1984, p. 179). I unes línies 
després afegeix: «Els millors filòsofs saben que no hi ha hagut mai dos homes que s’hagin entès totalment 
l’un a l’altre» (ibíd., p. 179). 
697 Tota relació amb els altres ha de fer un gir complet des de l’exterioritat a la interioritat, transformant-
se així en una relació divina. Per al tractament d’aquesta qüestió Cf. la conclusió de Kjaerlighedens 
Gjerninger, obra publicada l’any 1847: «Doncs, què és la consciència? En la consciència hi ha Déu que 
mira l’home, així que l’home en totes les coses el veu a ell» (S.V. 12, p. 359. Hi ha traducció castellana 
en dos volums: Las obras del amor, Madrid 1965. Ha aparegut recentment una nova edició revisada per 
V. Alonso en un sol volum: Las obras del amor, Salamanca 2006). Així, per a Kierkegaard, Déu es 
comunica en la consciència de l’home de manera indirecta, fent que tota relació esdevingui relació amb 
ell, transformant tota comunicació objectiva en comunicació subjectiva, interior. I això, segons ell, «és la 
màxima severitat i la màxima suavitat» (störste Mildhed og Strenghed), o amb els termes del present 
discurs, «temor» i «felicitat». 
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teu ni regalar-lo als altres. No es pot adquirir ni amb or ni obtenir amb violència,698 ni 
ve en somnis quan dorms. No negocia amb tu. Tot i que et proposassis servir la 
humanitat sencera i entregassis tot el que posseeixes,699 tampoc no l’hauries guanyat. 
Però si l’aconsegueixes podries posseir-ho tot com algú que no té res.700 D’altra banda, 
qui digui que aquest silenci no existeix només contribueix a fer més renou. O has sentit 
mai que algú, en silenci, hagi decidit que aquest silenci no existeix? Però sí que has 
sentit grans paraules, clamorosos discursos701 i sorolloses accions que l’allunyen, que 
substitueixen el silenci, la consciència i la veu judicial de Déu en la solitud per l’eco 
natural de la multitud;702 un clamor confús, una opinió general, que serveix de refugi a 
la covardia compartida. Però tu, estimat oient, tu tems aquest silenci, t’esforces al 
màxim a forjar-te una consciència,703 i puix que sense silenci aquesta no pot existir de 
cap manera, si vols tenir una bona consciència, aleshores suporta’l, suporta’l.704 Aquest 
silenci no és el de la mort, no és mortal aquesta malaltia,705 al contrari, és la transició 
cap a la vida.706 

Així, doncs, el confessant cerca Déu en la confessió dels pecats i en aquest camí 
hi ha un lloc per a aturar-se, on la meditació unifica l’esperit, on hom fa balanç sense 
falsedat. Aleshores arriba el silenci i tota boca emmudeix.707 Cadascú es reconeix 
                                                 
698 Cf. Mt 11,12. 
699 Cf. 1Cor 13, 3. 
700 Kierkegaard s’inspira en un tema recurrent dels escrits paulins, el de la despossessió que enriqueix. 
Aquests són alguns exemples: «[…] ens tenen per miserables, però n’enriquim molts; sense tenir res, som 
amos de tot » (2Cor 6, 10); «Ell, essent ric, es va fer pobre per vosaltres, perquè us enriquíssiu amb la 
seva pobresa» (2 Cor 8, 9). 
701 Literalment: höjröstet Taler («discursos altisonants»). 
702 El terme traengselen (multitud) és característic del nostre autor. Representa la massa 
despersonalitzada, en oposició a l’Enkelt, l’individu singular. 
703 Hom no pot evitar percebre ressonàncies d’aquesta idea en el «voler tenir consciència» de Heidegger. 
Cf. Sein und Zeit n. 58-60. 
704 El silenci (Stilhed) és la condició de possibilitat de la consciència (samvittighed); per tant, eludint el 
silenci l’home es va despersonalitzant cada cop més. Hi ha un passatge de la tercera secció d’Stadier paa 
livets Vei (‘Estadis en el camí de la vida’) titulat Syldig ikke Syldig (‘Culpable - no culpable’) on l’autor 
parla d’aquest funció personalitzadora que té l’escolta de Déu: «Déu parla a cada individu, i en el moment 
en què li parla se serveix del mateix individu per a dir-li allò que ell li vol dir. [...] Per això hom no pot 
argumentar amb ell, ja que precisament Déu se serveix de la força dialèctica de l’ànima de l’home en 
qüestió contra aquest mateix home». A l’obra Kaerlighedens gjerninger també llegim: «Per això l’home 
no podria tenir res sobre la seva consciència en el cas que Déu no existís, puix que la relació entre 
l’individu i Déu, la relació divina, és la consciència» [...] (S.V. 12, p. 140). 
705 L’any 1849 Kierkegaard publicarà una de les seves obres més famoses, Sigdomen til Döden (‘La 
malaltia mortal’) on se serveix de la metàfora evangèlica de la malaltia per a definir la situació de 
l’individu que duu una existència immediata (umiddelbare). La immediatesa és el grau inferior de la 
consciència de l’individu. Tanmateix pot anar elevant gradualment el seu nivell de consciència fins a 
esdevenir un «si mateix davant Déu» (Selv for Gud) o, en altres paraules, un «si mateix teològic» 
(theologiske selv). Aquesta transformació serà l’eix de la present investigació. 
706 Kierkegaard fa una bella reflexió sobre l’art del silenci interior a la seva obra Lilien paa Marken og 
flugen under Himlen publicada el 1849. S’inspira en el passatge de Mt 6, 25-34, convidant el lector a 
imitar el silenci de la natura, que resta callada tot i el renou que pot fer una tempesta marítima o un bosc 
bressolat pel vent. Aquesta mudesa de la natura esdevé l’expressió tàcita d’un infinit respecte envers Déu, 
i és com si ell mateix ens estigués parlant. Diu el filòsof: «Allà fora, al costat del lliri i de l’ocell hi ha 
silenci. Però què expressa aquest silenci? Expressa el respecte de Déu, que ell és qui disposa, i d’ell sol és 
la saviesa i la intel·ligència. [...] I perquè aquest silenci és així de solemne, precisament per això, hom pot 
percebre Déu a la natura» (S.V. 14, p. 140). El silenci reflexiu de l’ésser humà ha d’imitar, doncs, el 
silenci immediat de la natura. Emmudint, l’home reconeix de l’única forma possible la inefable 
omnipotència divina. Per això la crida de Kierkegaard, al final de l’esmentat discurs: «Sí, el poder és seu; 
i per això has de restar totalment callat, sense pertorbar el més mínim, sense que es noti que existeixes 
sinó per a expressar amb la solemnitat del complet silenci que la majestat és seva» (ibíd, p. 165). 
707 Cf. Rm 3, 19. 
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culpable i «no en pot respondre una de mil».708 En canvi, el bullici709 del món ajuda a 
atenuar la consciència de culpabilitat,710 àdhuc pot arribar a justificar-la. Quina tràgica 
justificació! Car, no és injust que tu perdonis la culpa d’un altre si ell t’ho demana o si 
creus que ho desitja, a causa de Déu que t’ho exigeix, o simplement per a no ser 
molestat. Ni et deixes subornar quan segueixes l’impuls conciliador del teu cor, ni 
t’endarrereixes quan, a pesar de ser l’ofès, cerques la reconciliació amb el teu adversari 
mentre encara sou de camí.711 Ni traeixes Déu quan ofereixes el teu perdó gratuïtament. 
Ni perds o malbarates el teu temps si medites les possibles disculpes. Ni t’enganyes a tu 
mateix amb la santa il·lusió de l’amor que transforma la burla del món sobre la teva 
feblesa en joia del cel per la teva victòria quan, a pesar de no trobar cap disculpa, creus 
que la falta ha de poder ser perdonada. En canvi, fent balanç de tu mateix, comets una 
injustícia si et perdones el més mínim, car pitjor que el més fosc pecat és la pròpia 
autojustificació. Llavors et deixaries corrompre, actuant amb frivolitat i en benefici 
propi. Alentiries el teu camí, apaivagant la fogositat de l’esperit; perdries el teu temps, 
el tudaries cercant pretexts, t’enganyaries d’una manera descarada, amb aquell engany 
que apareix precisament quan has trobat la disculpa. Ai sí! Quina meravellosa transició, 
quin canvi vertiginós! Aquell que fa un instant era ric i poderós, ara, un instant més tard, 
sense que res hagi succeït, «no en pot respondre ni una de mil».712 I qui es aquí l’home 
poderós i ric al qual va dirigit el discurs, qui si no l’ofès, l’oprimit, el desfavorit, 
l’ultratjat! O no és ver que l’opressor que trepitja l’oprimit, el poderós que actua 
injustament, el ric que s’enriqueix amb les llàgrimes de la vídua, es preocupen poc del 
perdó? Certament cap ric governant, ni cap poderosissim magnat,713 ni cap pare de 
família bolcat per complet al sosteniment dels seus fills, cap d’aquests no té res tan gran 
i necessari per a oferir com aquell que dóna el perdó que l’altre necessita. I si algú no és 
d’aquesta opinió, no per això el necessita menys; i l’ofès és precisament qui més el 
posseeix. Un home, del qual és inseparable la idea de glòria i de triomf, quan el seu 
enemic estava a punt de fer la més alta manifestació de coratge —en opinió dels 
pagans— suïcidant-se, exclamà: «Em priva de la victòria més gloriosa, la de perdonar-
lo».714 I un altre digué: «No implor el perdó perquè estim molt. La meva falta potser no 
és tan greu i, per tant, el perdó és àdhuc una exigència barata». Però si aquest perdó no 
es rep, llavors la injustícia és immensa i el poder del perdó hi exerceix el seu domini 
d’una manera infinita. Per tant, l’ofès era el ric i podia dir: «Continuau fent-me 
injustícia, vosaltres hi perdeu més que no jo, perquè vosaltres necessitau el meu perdó.» 

                                                 
708 Literalment: kan ikke svare Een til Tusinde. Es tracta d’una citació del llibre de Job: «I si (l’home) 
volia tenir raó, Deu li faria preguntes i no en respondria ni una de mil» (Job 9, 3). 
709 És la traducció del mot danès forstyrrelse, que connota la idea de confusió o desordre. 
710 Un cop Kierkegaard ha situat dins la interioritat l’àmbit on podem reconèixer la vertadera absolutesa 
de Déu, passa a descriure la fenomenologia d’aquesta descoberta interior en la qual juga un paper destacat 
l’experiència de la culpa. Però la consciència de culpabilitat no s’ha d’entendre com un simple pietisme, 
es tracta d’una condició estructural per al coneixement i la relació amb Déu. La constatació de la pròpia 
indignitat davant Déu garanteix que hom no es relaciona amb una creació de la intel·ligència humana, 
verificant així l’autenticitat de l’encontre de la finitud humana amb la majestat infinita de Déu. No obstant 
això, aquesta proximitat divina és experimentada de l’única manera possible per l’ens finit: com a 
consciència sempre creixent de la distància que el separa de la seva inefable grandesa. En conseqüència, 
la culpabilitat actua com una mena de sentinella interior que conjura el perill de confondre Déu amb el 
producte del pensament finit.  
711 Cf. Mt 5,25. 
712 Cf. infra. 
713 Literalment Guldets Sön: «fill de l’or». 
714 Pot tractar-se d’un episodi narrat per Plutarc a Cèsar 54. És la replica de Cèsar quan s’assabenta que el 
seu enemic Cató el Menor s’havia suïcidat a l’Útica abans del seu atac. És possible que Kierkegaard 
s’inspiràs en la interpretació que fa de l’episodi el dramaturg danès Holberg. Cf. SKS. K5, p. 413. 
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Un instant més tard es fa el silenci sobre ell i no sap què ha de perdonar; quan fa balanç 
descobreix també la seva insignificança. Així és el balanç quan hi ha quietud dins ell, 
quan no porta el bullici a sobre. I aquest balanç l’han de retre igualment l’injust, el més 
pur dels homes i l’ofès. Tal vegada per això hom tem aquest silenci i el seu poder, 
l’infinit no-res on es precipiten totes les diferències, àdhuc les diferències entre la 
injustícia i el perdó; aquesta fondalada on el solitari s’enfonsa en el silenci. És com si 
hom, renunciant al món, s’estremís pel buit que s’obre davant ell. Només fa un instant 
que ell desitjava tantes coses, tenia aspiracions i s’afanyava, dormia inquiet, demanava 
noves dels altres, sentia enveja d’algunes persones i n’ignorava d’altres. Era modest en 
el moment oportú i decidit en l’amistat o l’enemistat. Predeia el temps i entenia de 
vents, canviava de plans i s’esforçava novament. Guanyava i perdia, no es cansava, 
esperava la recompensa i albirava el guany. I ara? Ara és un pobre home estafat si en 
aquest sacrifici no ha trobat l’únic necessari!715 És un pobre home enganyat que 
s’enganya a si mateix; que s’exposa a les burles de la vida, puix que ara que s’acostava 
potser la cosa més gran, ara es torna ric. Ara, ara, per què precisament ara? Per què no 
ahir? Quan ell, sense desitjar-ho del tot, tampoc no hi havia renunciat per complet.716 És 
el mateix que succeeix amb aquell que experimenta que hi ha un silenci on cadascú 
esdevé culpable i aprèn sobretot a témer-lo. Ell, que era considerat just als ulls de la 
gent; que se sentia ofès i a la vegada orgullós de posseir el perdó; que a pesar de la 
culpa havia trobat gràcia davant la gent. Pobre home enganyat! Quina exasperació no 
havia de sentir contra aquell que el guiava i el perdia en aquell silenci.717 Però la seva 
ràbia resta impotent. Pobre enganyat si la corona de la justícia li era lliurada per la plebs 
tal com ell sospirava i si, per la decisió d’un miler d’homes, el declaraven el just del 
poble, curullant el presumptuós desig de les seves vanitoses orelles. Per què ara! Ara 
que les seves orelles no estaven completament sordes, tot i no comprendre plenament 
l’infinit secret del silenci. Pobre enganyat! Ara que arriba el culpable a tocar a la seva 
porta, ara que el perdó es pot comprar car, ara que ja és aquí aquell moment de triomf 
esperat amb tanta il·lusió! Per què ara! Per què no ahir, sinó ara, ara que ja no es delecta 
amb la violència de l’orgull i la venjança satisfets, baldament no hagi entès encara del 
tot el seriós missatge de la pròpia culpa, car aquell que l’hagués entès no estaria 
vertaderament enganyat. Feliç aquell que el comprèn. I si algú té la missió d’ensenyar 
als altres allò que fa referència a la seva culpa —cosa que aquest discurs sense autoritat 
no pot fer— pot sentir-se consolat pel fet que precisament el més pur és el més disposat 
a comprendre amb més profunditat la pròpia culpa. Car, quan arriba el moment del més 
gran risc, quan ell mateix és culpable de subjectar tots en la culpa, quan fins i tot el 
pensament valent s’atura, quan ell no té por de deixar-se endur, però el pensament es 
resisteix davant el que sembla humanament parlant pur i amable, amb aquella juvenil 
puresa femenina que, per desconeixement del món i de les seves provocacions, es creu 
humil i sincera, llavors, el que ell trobarà, si sent l’obligació de proclamar el pecat com 
a destí comú de la generació, és una comprensió que potser el faci avergonyir-se. 

El confessant cerca Déu en la confessió dels pecats i la confessió és el camí, i al 
llarg del camí de la salvació hi ha un lloc on aturar-se, on la meditació unifica l’esperit. 
Així, doncs, nosaltres ens aturam i amb motiu de la confessió parlarem sobre: 
 

 

                                                 
715 És la resposta de Jesús a Marta de la perícopa evangèlica de Lc 10, 42. 
716 Kierkegaard acostuma a obviar sistemàticament els signes d’admiració i interrogació en els seus 
discursos. Nosaltres els situam allà on consideram més convenient per a una millor comprensió del text. 
717 És irreproduïble en català el joc que fa Kierkegaard amb els verbs lede ind (guiar) i lede vild 
(extraviar), i que en danès sona així: «[...] som ledte ham ind og altsaa ledte ham vil i hiin Stilhed». 
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Què és cercar Déu?718  
 

 
I precisam més detalladament això si consideram que ningú no pot veure Déu 

sense tenir el cor pur,719 ni cap home no el pot conèixer720 sense esdevenir pecador. Si 
algú se sent paralitzat davant aquesta empresa, doncs que rebutgi aquest discurs, de 
manera que el més veloç no sofreixi el retard del més lent. El valor de qualsevol reflexió 
és sempre discutible. De vegades pot ajudar a la decisió i altres, en canvi, la pot 
obstaculitzar. De la mateixa manera que un petit impuls pot contribuir a la decisió del 
salt, però milers d’impulsos acaben per fer-lo impossible. En canvi, si hom s’ha sentit 
paralitzat freqüentment en la vida, sense tanmateix haver trobat el silenci, si l’ha cercat 
on era però no l’ha trobat vertaderament, i es retreu el fet d’haver lluitat i no haver 
guanyat, doncs bé, que ho torni a intentar, que segueixi el discurs, però lliurement i 
voluntàriament. No hi ha res que l’obligui, cap compromís, cap retret l’espera si 
fracassa, perquè aquest discurs no té cap autoritat.721 Però vulgui o no, el discurs haurà 
de parlar així sobre el silenci que hi ha en aquest lloc sant, tant si hom hagués de 
romandre aquí sense tornar a sortir novament al bullici de la vida, com si l’hagués de 
dur sempre amb ell. En cas contrari demanaries massa d’aquest discurs i et podries 
enganyar creient que allò decisiu722 és el lloc entès exteriorment; com si no li hagués de 
succeir el mateix en el món que restant en aquest lloc sant i, sobretot, no l’hagués 
d’horroritzar la fantasia, en la qual havia trobat tranquil·litat, de creure que el silenci 
depenia del lloc on es trobava. Un poeta ha dit encertadament que un sospir dirigit a 
Déu, sense paraules, és la millor adoració.723 Així, doncs, també hom podria pensar que 
una visita de tant en tant al lloc sant quan es fa venint de lluny, era la millor forma de 
culte a Déu, perquè ambdues coses ajuden a mantenir la il·lusió. Efectivament un sospir 
sense paraules és la millor adoració quan el pensament de Déu només il·lumina 
dèbilment l’existència, com aquella tènue blavor de les muntanyes que s’observa en el 
distant horitzó;724 llavors la terbolesa725 de l’estat d’ànim s’ha de conformar amb la 
                                                 
718 Aquesta pregunta també es troba aïllada en el text original, amb l’habitual absència del punt 
interrogatiu. 
719 Kierkegaard escriu senzillament «puresa» (reenhed), però és evident que està pensant en el text de les 
Benaurances de l’Evangeli de Mateu (Cf. Mt 5, 1-12). 
720 Es curiós constatar que l’autor no usa el verb conèixer sinó prendre coneixement («tage kjende»), la 
qual cosa suggereix un coneixement experiencial. Per a Kierkegaard, com sabem, no hi ha accés a Déu 
sense el risc de l’opció personal, per això afirma en un passatge del seu diari, datat l’any 1846, que l’únic 
coneixement que es pot tenir de l’existència de Déu neix de la fe: «immanentment, en el medi fantàstic de 
l’abstracció, Déu no existeix. Ell és. Solament per un existent, Déu existeix: és a dir, ell pot “ex-istir” en 
la fe [...] Quan un existent no té la fe, ni Deu és, ni Deu existeix, tot i que en sentit etern eternament 
sigui» (Pap.VII A 139).  
721 Kierkegaard distingeix entre el «discurs» (Tale) i la «predicació» (Praediken). El primer no invoca 
l’autoritat que l’Escriptura té per als cristians, sinó que parteix del dubte i avança dialècticament. Per això 
insisteix que els seus discursos no tenen autoritat (Myndighed). Aquesta distinció la trobam en una 
anotació del Diari corresponent a l’any 1847. Cf. Pap. VIII A6. 
722 L’autor usa una frase feta: der gjorde Udslaget («el que inclina la balança»). 
723 Sembla una referència de l’obra de Lessing, Minna von Barnhelm oder das Soldatenglück act II, 
escena 7. Al diari, Kierkegaard assenyala que la idea de Lessing és seductora, però prové d’algú que no es 
vol comprometre seriosament amb la religió i no fa més que observar-la d’enfora «com algú que mira 
envers el límit de l’existència, envers els cims blaus de les muntanyes a l’horitzó». Pap. VI A 2. 
724 Literalment: «Naar Tanken om Gud kun skal daenmre over Tilvaerelsen, som de blaae Bjerge fjernt i 
Synskredsen» (quan el pensament sobre Déu solament pot il·luminar dèbilment l’existència, com les 
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major ambigüitat possible. Però Déu es farà present en l’esperit i el sospir trobarà el 
pensament, i aquest el mot (i també una dificultat que no pot imaginar en la distància). 
Actualment hom diu fins a l’absurd que la major excel·lència726 no és viure en el silenci, 
o sigui, que el perill no és aquí; fins a l’absurd es repeteix que el perill no es troba 
menys en el bullici de la vida, i que allò més gran no és viure en un lloc o un altre, sinó 
vèncer el perill. La major mediocritat és dedicar-se a ponderar què és el més difícil, 
perquè aquest treball és un neguit innecessari que no té cap lloc propi, com el 
treballador que no es troba ni en el bullici ni en la solitud, sinó distret amb els propis 
pensaments atrafegats. Si algú, per les seves múltiples ocupacions, considera que no té 
temps per a llegir aquest discurs, pot tenir tota la raó, i el discurs espera gustosament 
fins al final, però hauria d’adonar-se que si no té temps per a preocupar-se d’allò que és 
l’objecte727 del discurs i en canvi ha trobat temps lliure per plantejar una objecció enmig 
dels seus múltiples assumptes, llavors el discurs no hauria de fer el ridícul de 
respondre’l. Tots aquests molts assumptes segurament són de dubtós profit i tal volta es 
reduirien si es tingués en compte aquest silenci, i esdevindrien un altre motiu per a 
sovintejar la recerca del silenci que fa balanç.728 Un balanç que no es comptabilitza amb 
marcs ni en cèntims, ni amb distincions o humiliacions, ni amb altres magnituds 
imaginàries.  

Si hom729 cerca el que està fora d’ell mateix, com si cercàs quelcom que no 
posseeix, llavors allò que se cerca ha d’estar en un lloc determinat. Es tracta només de 
trobar aquest lloc, prendre el que se cercava, i la recerca ha finalitzat. Així, un bon dia, 
durant la primera joventut,730 tothom ha descobert que hi havia moltes coses belles, però 
no coneixia amb precisió on eren. Ai! Molts han oblidat aquest primer ensenyament. 
Creus que per això tots s’han tornat més savis?731 Creus que d’aquesta manera la bella 

                                                                                                                                               
llunyanes muntanyes blaves a l’horitzó). Aquesta metàfora constituïa un lloc comú en la literatura 
romàntica com a evocació de la infinitud, però per a Kierkegaard revela una concepció completament 
abstracta d’allò etern. Ho expressa d’aquest manera a Begreb Angest: «Hom  concep l’etern d’una manera 
completament abstracta. L’etern és com la frontera de muntanyes blaves que limita amb la temporalitat, 
de tal manera que aquell que viu fortament inserit en la temporalitat mai no arriba a la frontera. 
L’individu que n’està a l’aguait és un soldat fronterer, un soldat que està fora del temps.» S.V. 6, p. 232. 
725 Literalment: Uklared («manca de claredat». 
726 En el text höieste: «allò més alt». Kierkegaard podria tenir en ment unes observacions crítiques de H. 
L. Martensen a la teologia apofàtica d’alguns místics medievals recollides en el tractat Grunddrids til 
Moralphilosophien System (‘Compendi per a un sistema de filosofia moral’) publicat l’any 1841 a 
Copenhaguen. Cf. SKS. K5, p. 415. 
727 Kierkegaard juga amb la duplicitat semàntica de bekymring, amb un efecte molt semblant al que es 
produeix en català quan es relacionen els significats d’«ocupar-se» i «pre-ocupar-se». 
728 Com més intenses són les ocupacions que hom té més es necessita aquella quietud que les omple de 
sentit. 
729 Respectam aquí el format del text danès, establint un punt i a part amb doble espai, que marca una 
clara separació entre els paràgrafs. L’autor continua usant el verb substantivat Sögende (el cercador), que 
nosaltres obviam per a fer més fluida la lectura del text. 
730 Tidlige Ungdom: joventut primerenca. 
731 En un passatge de Sygdommen til Döden, Kierkegaard critica l’estesa opinió que la saviesa arriba 
naturalment amb els anys, i diu que precisament el pas dels anys erosionen la poca passió que hom podia 
haver tingut durant la joventut. En paraules de Kierkegaard: «Però el fet és que amb els anys, l’home no 
arriba, en el sentit espiritual, sense més, a cap cosa, aquesta categoria és justament la més maliciosament 
oposada a l’esperit; al contrari, amb els anys és més fàcil perdre alguna cosa, es va perdent potser la poca 
passió, sentiment i imaginació, la poca interioritat, que es tenia [...]» (S.V. 15, p. 114). Per això, sentencia 
irònicament el filòsof: «hvorfor mon Socrates elskede Ynglinge, uden fordi han kjendete Mennesket! » 
(Per què creus que Sòcrates estimava els joves sinó precisament perquè coneixia els homes!). En un altre 
passatge del primer discurs d’Opbyggelide Taler i forkjellig Aand (‘Discursos edificants en diversos 
esperits’) de 1847, llegim també: «En relació amb allò etern un home no es fa més vell en el sentit 
temporal ni tampoc en el sentit d’acumulació d’esdeveniments passats» (S.V. 11, p. 19-20).  
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harmonia de la plenitud ha vençut l’ambigüitat del dubte i la mancança d’una decisió 
completa? Si hom descobreix que no pot fer res per a trobar el lloc que cerca, aquest fet 
demostra que viu desitjant.732 I així està tothom en la seva primera joventut. Creus que 
per haver canviat han millorat? És que per ventura ha millorat qui ha canviat la riquesa 
incerta del desig per la pobresa certa de la mediocritat? Quan hom veu el seu desig 
satisfet, aleshores se sorprèn, tal com ja el sorprenia el sol fet de desitjar qualque cosa. 
Així està tothom en la seva primera joventut. Aquesta no és, com injustament diuen, 
solament bona per emprendre empreses inconsistents, sinó que està ben disposada per a 
afavorir el feliç abandó, sense condicions, de l’admiració,733 i que és la justa retribució 
que hom guarda amb certesa per al moment del compliment. Ai! Molts han perdut 
aquest entusiasme per no voler pagar més que el preu que toca, han après a pensar poc 
en el desig i han aconseguit una probitat regatejada,734 que no és ni vertader desig ni 
tampoc autèntica admiració. I així, pagant el preu mínim, aconsegueixen un cert 
guany.735 Qui desitja també cerca, però ho fa a cegues, no tant en relació amb l’objecte, 
sinó perquè desconeix si el seu desig l’hi allunya o l’hi acosta.736 

Entre tots els béns n’hi ha un que és el més alt, un que no és determinable en 
relació amb els altres, ja que és el suprem. Per això, qui el desitja no en pot tenir una 
noció precisa, ja que és el més alt precisament com a desconegut737 —i aquest bé és 
Déu. Els altres béns tenen nom, són qualificables, però allà on el desig més profund 
empeny l’esperit, on aquest desconegut sembla mostrar-se, allà hi ha l’admiració,738 i 
aquesta és la vertadera immediatesa amb Déu i el començament d’una comprensió més 
profunda.739 El cercador no cerca a les palpentes en relació amb l’objecte, car aquest és 
                                                 
732 En el text: er han önskende: «És algú que desitja». 
733 El mot forundrig, usat molt sovint en les obres de Kierkegaard, significa esglai o admiració, i serveix 
per a evocar la manca de control, la sorpresa permanent, que suscita la relació de l’home amb Déu. 
734 Tingende Redelighed. Es la tèbia honradesa d’aquell que, regatejant amb l’ideal, s’instal·la en uns 
mínims ètics. 
735 Qui rebaixa el propi ideal existencial al mínim considera qualsevol guany com un benefici, això sí, a 
l’altíssim preu de convertir en mediocre la pròpia existència.  
736 Kierkegaard sembla voler fer patent el caràcter paradoxal del desig, que creix amb la distància de 
l’objecte. Per això el desig de Déu, que és completa alteritat, no s’extingeix sinó que augmenta amb cada 
trobada, car en el fons trobar Déu no es altra cosa que un aprofundiment en la consciència de la distància 
que ens separa d’Ell.  
737 Aquesta denominació, «el Desconegut» (ubekjendte), designa en el pensament kierkegaardià la 
completa heterogeneïtat divina. Una temàtica que és abordada especulativament a Philosophiske Smuler, 
on trobam aquestes reflexions: «Però què és això desconegut amb el qual topa la raó en la seva passió 
paradoxal i que fins i tot destorba l’autoconeixement de l’home […]. Anomenam Déu a aquest 
desconegut. Això només és un nom. Pretendre provar que aquest desconegut és Déu ni tan sols se li acut a 
la raó» (S.V. 6, p. 40). 
738 Novament el mot usat és Forundring. 
739 En una anotació del Diari de 1841, Kierkegaard fa una lloança d’Aristòtil quan diu que la filosofia 
comença amb l’admiració i no amb el dubte. Cf. Pap III A 107 (la citació d’Aristotil és de Metafísica 
llibre I, 2) Per al danès l’admiració (forundring) té el seu equivalent especulatiu en la paradoxa 
(paradoks), que expressa el xoc intel·lectual que es produeix quan la ment humana ha de pensar 
l’impensable. Tanmateix aquest astorament precisament confirma que hom no es relaciona amb una ficció 
de la raó humana, sinó amb la sobirana alteritat del Déu viu. En efecte, si la raó humana avança sobre la 
comparació, i Déu és l’incomparable, per a poder-lo conèixer caldrà que sigui Déu mateix qui es mostri, i 
aquesta teofania va inseparablement acompanyada d’una reacció d’admiració per part de l’ésser humà. El 
nostre autor ho expressa així en un passatge de Philosophiske Smuler: «No negaràs les conseqüències del 
que hem dit, que la raó, definint allò desconegut com allò diferent, s’equivoca i confon la diferència amb 
la igualtat? Però sembla que se’n derivi una altra cosa: que l’home abans d’arribar a saber quelcom, en 
veritat, sobre aquell desconegut ha de saber que és diferent d’ell, absolutament diferent d’ell. Per si 
mateixa la raó no ho pot saber —això és autocontradictori, com s’ha vist— si ho ha de saber, ho ha de 
poder saber de Déu mateix, i si ho pot saber no ho pot entendre, perquè com podria entendre allò 
absolutament diferent. […] Sembla que ens trobam davant una paradoxa. L’home necessita Déu per a 
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el Desconegut, sinó en tant si se’n distancia o s’hi aproxima. Ara ell s’admira, i la 
manifestació d’aquesta admiració és l’adoració, una emoció ambigua composta de 
temor i felicitat.740 L’adoració mescla ambdues coses. Igual que el més pur i raonable 
culte741 suposa la felicitat en el temor i tremolor, confiança en el perill de mort, 
sinceritat en la consciència del pecat; igual que el més pur i raonable culte posseeix la 
fragilitat de l’admiració, i no són ni la força ni la saviesa ni la grandesa de les obres el 
que determina la grandesa de la relació amb Déu, i on el més poderós experimenta la 
més gran impotència,742 el més piadós sospira des de la més profunda necessitat i el més 
gran és aquell que es disposa, humil, a la contemplació. 

L’admiració s’interroga sobre aquest desconegut completament indeterminable, 
o més ben dit, infinitament determinable.743 Pot ser igualment repulsiu o còmic, aberrant 
o ingenu. Quan arriba la nit744 al bosc, i la lluna desapareix entre els arbres, quan la 
prodigiosa natura captiva el pagà i, de sobte, contemplant un efecte de llum se sent 
impressionat, allà hi descobreix el Desconegut i ho expressa en forma d’adoració. Quan 
el tronc sinuós compon una forma il·lusòria que li és desconeguda i que s’assembla a un 
home, novament a causa de la sorpresa li atribueix una magnitud sobrenatural, s’atura i 
adora. Quan al desert veu una petjada que no pertany a cap home ni criatura coneguda, i 
el poder de la solitud fecunda el seu esperit amb l’esglai, llavors percep en aquesta 
petjada que el Desconegut s’ha fet present i adora. Quan la mar està en calma i l’esglai 
fa que la mirada s’hi fixi vertiginosament, fent la impressió que el Desconegut ha 
d’emergir de les profunditats, quan l’ona de la mar s’engronsa monòtona contra la 
vorera i aclapara l’esperit amb la força de la monotonia,745 quan el vent fa zumzejar el 
jonc, com si volgués confiar quelcom a l’oient, llavors el pagà es disposa en adoració —
la sorpresa determina, en la més alta expressió, que Déu és el tot inexplicat de 
l’existència, pressentit en totes les coses, de les més grans a les més petites. I aquest 
contingut del paganisme s’experimenta novament a cada generació, malgrat haver-lo 
menyspreat com una forma idolàtrica, pròpia d’éssers exempts de preocupació poètica. 
Perquè la idolatria és, purificada, la poesia.746  

                                                                                                                                               
arribar a saber que Déu és diferent i és llavors quan aconsegueix saber que Déu és absolutament diferent 
d’ell» (S.V. 6, p. 46). 
740 En una anotació dels Papirer, Kierkegaard fa entendre que el temor i la felicitat són dos sentiments 
binòmics que provenen del sentiment de la pròpia feblesa (temor) engendrats per la impressió de la 
majestat divina (felicitat). Cf. Pap. B 174. 
741 Kierkegaard usa aquí l’expressió Gudsdyrkelse (culte) i no Tilbedelsen (adoració). L’expressió 
Fornuftige Gudsdyrkelse (culte raonable) remet a Rm 12, 1. 
742 Cf. 1Cor 1, 20. 
743 El matís és fonamental. No és que l’absolut sigui, en si mateix, indeterminable, sinó que les 
determinacions finites no el poden abastar. A l’obra Afslutttende uvidenslabelig Efterskrif trobam una 
distinció important. Una cosa és la veritat essencial de Déu i una altra cosa és com aquesta veritat es 
relaciona amb l’existent. En si mateixa, la veritat essencial no és paradoxal, però ho comença a ser en el 
moment en què intenta ser copsada per la raó humana. Cf S.V. 9, p. 163-164). 
744 Goethe diu que allò sublim és produït per la foscor i és expulsat per la llum diürna, així també ho fa 
desaparèixer la cultura en desenvolupament. És molt probable que Kierkegaard s’inspiri en aquest 
passatge de l’obra de l’alemany, Dichtung und Warheit. Cf. SKS. K5, p. 418. Kierkegaard tenia a la seva 
biblioteca privada les obres completes del literat en una edició alemanya de 1828-32 que havia comprat el 
1836. Cf. Auktionprotokol over S. Kierkegaard’s Bogsamling, Köbenhavn 1967, p. 94 Per al passatge en 
qüestió Cf. l’acurada traducció castellana: GOETHE, Poesía y verdad, Barcelona 1999, p. 234-235.  
745 Un altre text del Diari, datat el mateix any del nostre discurs, també esmenta el poder encisador de la 
monotonia, que convida a divinitzar la natura: «Puja a la barca, deixa que les ones de la mar es 
confonguin amb el teu pensament, de tal manera que només les notis intermitentment, però no deixis que 
la teva mirada quedi encisada pel moviment de l’aigua; basta mig segon d’abandó a la seva monotonia, 
perquè la persuasió difusa de la natura es transformi en una promesa per a l’eternitat.» Pap. VI A126 
746 Per a Kierkegaard, la divinització que la poesia fa d’aquest «tot inexplicat» (uforklarede Alt) és 
l’equivalent modern de la primitiva idolatria, que confonia Déu amb la natura incògnita. 
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Per això, té moltes aspiracions747 qui pensa que pot contribuir d’alguna manera a 
trobar el que cerca. També l’admiració i el desig són posats a prova. Sovint l’engany, 
precisament perquè es relacionava directament amb el Desconegut, englobant per igual 
l’element repulsiu i el ridícul, l’aberrant i el pueril, posarà sobre avís la sorpresa i 
aquesta deixarà d’anar a cegues. La relació directa esdevé, de sobte, una relació 
rompuda,748 sense que la ruptura sigui una bretxa. Està rompuda en tant que el camí 
intervé com a determinació, però no hi ha cap camí per a aquell que desitja. Quan el que 
cerca no va a cegues, llavors no tan sols desitja, sinó que a més s’afanya, perquè 
precisament en aquest esforç és on troba el camí que condueix cap a allò que cerca.749 
En efecte, si tothom en la seva joventut tenia ambiciosos desitjos, creus que perquè ara 
han après a tenir els peus a terra750 s’han tornat més savis? Com el vol d’ocell que vencé 
la pesada marxa del quadrúped, així era tothom en la primera joventut: arriscat. Ai! 
Molts abandonen el risc, creus que per això són mes savis? Com la cursa audaç de la 
incertesa, que vencia la calma del vianant en la carretera de la mediocritat, així era 
tothom en un cert moment en la primera i provocadora joventut. Ai! Molts que 
aprengueren a rebaixar els ideals,751 creus que per això s’han tornat més savis? Creus 
que son més savis aquells que la vida ha curullat de beneficis, o els que han après del 
seu ambient la mesquinesa, o els que, esclaus del costum, han après a conformar-se amb 
poc? A qui se li acut parlar de sort quan coneix qualque cosa més santa per a esmentar? 
Però si no, fóra una desgràcia que la sort desaparegués de la vida, cansada d’estires-i-
arronses,752 cansada d’homes que l’enganyen. 

Però en el món de la llibertat, que és la font i la vida de tot desig, la sorpresa ens 
surt a camí. L’esforç rep distints noms, però quan hom tendeix cap al Desconegut va en 
la direcció de Déu. Llavors s’atura, contempla el decebedor vestigi d’un ésser immens 
que hi és quan ha passat, que hi és i no hi és; aquest ésser és el destí,753 i llavors el seu 
esforç sembla una pèrdua. I de bell nou l’adoració és l’expressió de la sorpresa, que 
inclou igualment l’element repulsiu i el ridícul, l’aberrant i el pueril. 

Si durant la seva recerca, hom creu poder fer-ho tot per a trobar allò que cerca, 
aleshores l’encantament desapareix, la sorpresa s’oblida, i no queda cap motiu per a 
admirar-se. I després, a l’instant següent, allò que hom cercava és un no-res, que per 
això ho prometia tot. Així estava cadascú en un determinat moment al final de la seva 
joventut i després es convertia en un etern vell. Ai! Molts que es consolaven per no 
                                                 
747 L’autor usa la forma substantivada del verb at straebe («aspirar, ambicionar»): straebende. 
748 En un fragment d’Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift del capítol titulat «La veritat subjectiva» hi ha 
una indicació sobre el sentit d’allò diví en el paganisme. Segons el danès, tot el paganisme consisteix a 
creure que Déu es relaciona directament amb l’home com alguna cosa que el deixa atònit; en canvi, en la 
relació espiritual amb Déu, apareix com quelcom que no té res d’exòtic, de tal manera que l’home ni tan 
sols s’adona de la seva existència, perquè la invisibilitat és la condició de la seva omnipresència. Cf. S.V. 
9, p. 204-205. 
749 Alguns mesos més tard de la publicació del present discurs, Kierkegaard aprofundirà aquest pensament 
a Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift til philosophiske Smuler. En aquesta voluminosa obra afirma 
insistentment que no hi ha cap camí objectiu envers la veritat, ja que aquesta coincideix amb el moviment 
apassionat d’aquella subjectivitat que la cerca. D’aquí la seva famosa definició de la veritat: «den 
objektive Uvished, fasthold i den meest lidenskabelige Inderligheds Tilegnelse, es Sandheden» (la 
incertesa objectiva mantinguda en la més apassionada apropiació de la interioritat, és la veritat) (S.V. 9, p. 
169-170). 
750 L’original remet a un refrany danès: «Det er bedst at blive ved Jorden» (el millor és conèixer els propis 
límits) Cf. SKS. K5, p. 420. 
751 Literalment: «at Stemme fordringen ned», indicant l’acció de retallar o desengruixir qualque cosa, en 
aquest cas els ideals. 
752 Literalment: «af give og tage». 
753 A Begrebet Angest hi ha una llarga reflexió sobre l’angoixa lligada al destí (Skjebnen) abans del 
cristianisme. Cf. S.V. 6, p. 183-189.  



 248 24

haver experimentat aquest espant, creus que s’han tornat més savis? Ho creus així de 
qui continua essent un jovençà a la seva edat senil? Així succeí amb cadascú al final de 
la seva primera joventut: que la vida es detingué i ell morí. Molts que bravegen de llur 
joventut, creus que són més savis per haver privat als anys i a l’eternitat de llur dret, 
responent nèciament a la pregunta més seriosa? 

Hi hagué un temps en què l’home, cansat de la sorpresa, cansat del destí, se 
separà de les coses exteriors i considerà que no hi havia cap objecte d’admiració, que el 
Desconegut era un no-res i l’admiració un engany.754 I allò que una vegada fou el 
contingut de la vida es torna a repetir en el decurs de les generacions. Si algú vol 
semblar savi dient que hi ha formes superades que han estat prefigurades des de fa 
milers d’anys, que sàpiga que a la vida no es així.755 No pensis, estimat oient, que 
pretenc fer-te perdre el temps narrant-te grans esdeveniments, citant-te noms estranys i 
donant-me importància amb la referència a la humanitat sencera.756 Ah no! Si hi ha 
engany per manca de coneixements, també n’hi pot haver per un excés de sabers que els 
fa inassimilables. L’home avança lentament. La saviesa més magnífica només és un 
requisit previ, i els requisits es poden multiplicar més i més, com l’avar que va 
acumulant diners que no necessita per a res. També una esmerçada educació és 
simplement un requisit que necessita el pas del temps, i ni tan sols una vida sencera és 
massa temps si hom la vol assimilar. Oh! Si qualcú fou enganyat per una educació 
descuidada, creus que no ho fou algú altre també per ignorar que l’educació és 
simplement un pressupost, un bé confiat, una herència sagrada que calia guanyar-se, i 
creure que la podia agafar sense més, pensant en la notorietat que li reportava. I si algun 
cop, el millor dels homes ha sospirat per mor de la distancia que el separava d’allò que 
cercava, tu, estimat oient, has comprès que hi ha una altra dificultat, que hi ha una 
il·lusió que fascina l’esperit, la seguretat de creure’s savi —i, a la vegada, l’engany que, 
sense imaginar-ho, duu a la perdició, de creure que és possible mantenir-se allunyat de 
qualsevol decisió.  

Deixa que l’espant s’apoderi de la seva presa. Oh!, aquesta seguretat és un 
monstre encara més espantós! Deixa que el miserable mori de fam, no és millor que 
morir d’abundància?757 Fou commovedor, la sorpresa afeblí l’home, fent-lo desesperar 
de si mateix,758 però és tan commovedor justament que hom pugui ser conscient d’això 

                                                 
754 Evident al·lusió crítica a la modernitat. 
755 Al contrari del que succeeix en el món del pensament, dins l’àmbit de l’existència no és possible 
investir un sistema. La crítica va dirigida contra l’idealisme hegelià i és una de les principals tesis 
d’Afsluttende uvidenskabelig Efterskrif. Com a conclusió de tota la primera part de l’obra, llegim: «Un 
sistema de l’existència no es pot donar. Així doncs, tal sistema existeix? En absolut. Tal conseqüència es 
deriva d’allò que s’ha dit. L’existència pot ser un sistema per a Déu, però no ho pot ser per a un esperit 
finit. Sistema i conclusivitat es corresponen mútuament, però l’existència és precisament l’oposat. En 
abstracte, pensament i existència no es poden pensar junts, perquè el pensament sistemàtic, per a pensar 
l’existència, l’ha de pensar com a suprimida, per tant, com a no existent. L’existència és allò que fa 
d’interval, que manté les coses separades entre elles, el sistema és la conclusivitat que les junta» (S.V. 9, 
p. 101). 
756Referència irònica a Vorlesungen über die philosophie der Geschicte de Hegel. 
757 Novament es fa palès el socratisme cristià de Kierkegaard. Un intel·lecte massa satisfet pot ser un 
obstacle per a la recerca de l’autèntica saviesa, aquella que solament s’obté en forma de «docta 
ignorància».  
758 La desesperació d’un mateix equival a desesperar en sentit absolut. No té res a veure amb el fet de 
desesperar-se per tal o tal motiu extern. Això és una simple desesperació finita. Aquella remet a la 
capacitat d’elegir-se a un mateix de forma absoluta i aleshores de fer una elecció també absoluta de 
l’Absolut. Escriu Kierkegaard a Enten-Eller: «Què és allò absolut? Jo mateix en la meva eterna validesa. 
Com a absolut mai no puc elegir altra cosa que jo mateix, car si elegesc una altra cosa, l’elegesc com a 
quelcom finit i, per tant, no ho faig en sentit absolut. Igualment el jueu que elegís Déu no l’elegiria 
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sense haver-ho experimentat, i el més commovedor de tot: que hom ho pugui saber tot 
sense haver escomès mai la més mínima cosa. Oh! Sí, que pugui començar des del 
principi. Torna, joventut, amb el teu desig; torna, amable sorpresa, torna, anhel juvenil, 
amb la teva gosadia i el teu estremiment davant el desconegut. Agafa’m tu, 
desesperació, que lluites amb l’admiració, l’admiració juvenil, però fes-ho ràpidament, 
ràpidament, si és possible, ja que he perdut el meu millor temps sense viure res. 
Ensenya’m a no restar indiferent, a no cercar el consol dels altres davant aquesta pèrdua 
comuna, car en l’horror que experiment s’hi troba el principi de la meva guarició.759 Per 
tardana que sigui aquesta, és millor que viure en la mentida, enganyat per allò que 
sembla menys apropiat per a la il·lusió i en conseqüència més terriblement enganyat: 
per l’engany d’un major saber!760 

Així, la sorpresa761 havia acabat, ha acabat, deia el desesperat i es repetia en la 
desesperació el sarcàstic, volent-se consolar amb el sarcasme que feria els altres, com si 
tot sarcasme no fos una navalla de doble tall! Però tu, estimat oient, tu saps que ara és 
quan el discurs es troba precisament amb l’admiració. Per això el discurs no et vol 
agafar desprevingut, ni enlluernar-te amb el llampegueig del pensament762 que 
resplendeix mentre tot es capgira, ni tampoc pretén arrossegar-te cap a la desorientació. 
Qui hagi experimentat realment el que acabam de dir copsarà la mescla de records 
confusos, i qui no ho hagi fet, dubtosament es beneficiarà d’escoltar o llegir el discurs. 
Però tu, que estàs en l’admiració, saps que aquesta neix en el moment en què aquella 
primera fou consumida en la desesperació. Però on trobaríem un objecte més digne 
d’admiració que en el descobriment de l’anhelant i esforçat cercador, que sucumbia en 
la desesperació i, de sobte, s’adona que ell mateix posseeix allò que cercava, però que la 
desgràcia és que ho està perdent! Doncs, crida a l’anhelant que està allà assegut, 
somniant, i digues-li: «Tu tens allò que desitges». Atura l’atrafegat que surt 
precipitadament a fer camí, atura’l i digues-li: «Tu tens allò que cobdicies.» Forada la 
desesperació, perquè el desesperat comprengui que posseeix allò que desitja. Quina 
emoció quan, de sobte, l’aclapara l’admiració i sent més forta l’angoixa quan pensa que 
perdrà novament allò que cercava! Ni l’esplendor del desig ni l’esforç agosarat poden 
infondre novament l’admiració, això ho impedeix el guió763 de la desesperació, però que 
allò que se cercava és un do rebut que hom posseeix i que per un malentès el pot perdre, 
això provoca l’admiració de l’home sencer. I què expressa més intensament l’admiració 
que la transformació del sorprès, què ho expressà més intensament que el fet que ell 
vertaderament s’hagi transformat. I així succeeix amb l’admiració: que transforma el 
cercador, i la recerca esdevé una altra cosa, precisament el seu contrari: cercar implica 
la transformació del cercador. Aquest no ha de cercar el lloc on s’amaga allò que cerca, 
perquè el lloc està en ell mateix. No cal cercar el lloc on es troba Déu, ni dirigir-s’hi, car 

                                                                                                                                               
d’aquest mode, perquè tot i elegir l’absolut no ho faria en sentit absolut, i per tant, deixaria de ser 
l’Absolut […]» (S.V. 2, p. 199).  
759 Kierkegaard critica sovint el desapassionament de la seva època i dels seus contemporanis. En un 
escrit titulat En literair Ammedelse (1848), el filòsof jutja així de durament la seva generació: «L’època 
present és essencialment sensata, reflexiva, desapassionada, encesa en fugaç entusiasme i assenyadament 
descansa en la indolència» (S.V. 14, p. 63). 
760 Bedragen af megen Viden!  
761 En el text que segueix, l’autor se serveix amb molta freqüència del mot Forundring, que traduïm 
indistintament per «sorpresa» o «admiració». 
762 Conservam aquí el gir original Tankelynet («llampegueig del pensament»), que remet probablement 
als pensaments novells, però d’escassa consistència segons el nostre filòsof, que enlluernaven els seus 
contemporanis.  
763 El sentit no és gaire clar, però es evident que es tracta d’un joc amb el significat literal del mot danès 
que designa el guió gramatical, Tankestreg, que etimològicament significa «retxa del pensament». 
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Deu està en ell, totalment pròxim, pertot arreu pròxim,764 a cada instant omnipresent, 
però cal que ell es transformi, esdevenint el lloc on Déu hi és en veritat. 765 

Tanmateix, l’admiració,766 que és l’inici de tota comprensió més pregona, és una 
passió ambigua que combina alhora el temor i la felicitat. O no era terrible, estimat 
oient, que l’objecte de la teva recerca, per estar tan a prop de tu, en comptes de ser tu 
qui el cercassis fos ell qui et cercàs a tu. No era terrible que no poguessis fer cap 
moviment sense estar en ell,767 ni restar quiet sense estar en ell, ni passar desapercebut o 
fugir als extrems del món sense que ell estigues allà i a cada lloc al llarg del camí; ni 
amagar-te a l’abís més remot sense que estigues allà i a cada lloc del camí, ni poder dir-
li: «espera un instant», perquè també en aquest moment, mentre li ho deies, també hi era 
present; no era terrible que la lleugeresa juvenil i la immaduresa de la desesperació es 
transformassin en seriositat768 i que l’objecte del teu desig, allò que deies que no hi era, 
esdevingués omnipresent769 i omniabraçant. I no era gloriós que algú poderós pogués 
tancar-te en el racó més fosc i tanmateix no pogués deixar Déu a fora. O que puguis 
caure en el precipici més profund, on no es contemplen ni el sol ni les estrelles, i 
tanmateix puguis veure Déu; o que et perdis en un desert solitari i tanmateix trobis 
immediatament el camí que mena a Déu. O que arribis a ser un ancià desmemoriat i 
tanmateix no oblidis Déu, perquè Ell no es converteix mai en una realitat passada; que 
puguis quedar mut i tanmateix puguis continuar cridant-lo, cec, i puguis continuar 
veient-lo. Feliç tu que t’atreveixes a confiar en Ell, car Ell no diu com els homes: 
«espera un moment», ja que està amb tu en el mateix moment de dir-ho. Però aquell que 
passa per alt el temor ha d’anar en compte de no perdre allò que ha trobat. És tan fàcil, o 
per dir-ho d’una altra manera, és tan difícil trobar Déu que àdhuc s’acostuma a exigir 
una demostració necessària per a provar que existeix.770 Deixa que el treball demostratiu 

                                                 
764 Naer allevegne: «Pròxim per tots els costats.» 
765 Aquesta contemplació kierkegaardiana de la interioritat humana com a lloc de la màxima densitat 
teofànica entronca amb una llarga tradició de pensament. En el tractat IX de les Ennèades de Plotí llegim 
que el Tot no té necessitat de venir per a fer-se present, i si no es fa present és perquè hom se n’ha 
allunyat. Cf. Ennèada IX,8, 34-36. En idèntic sentit Sant Agustí declara a les Confessions: «Tard et vaig 
estimar bellesa tan antiga i tan nova, tard et vaig estimar. Tu estaves dins mi i jo a fora, i fora et cercava 
[...]. Tu estaves amb mi, però jo no estava amb tu» (Confessions X, 38). I segles més tard Pascal afirmarà 
en els seus Pensaments que no cercaríem Déu si no ens haguéssim trobat abans amb Ell (Cf. Pensées n. 
553). 
766 El danès recalca el paper de l’admiració (forundringen) com a condició imprescindible per al 
reconeixement de Déu, contraposant-la a la suficiència del pensament racionalitzador, que no vol que res 
s’escapi al control i la fiscalització de la raó. 
767 Cf. Act 17, 28. 
768 Kierkegaard pensa que no es pot oferir una definició precisa d’allò que ell anomena seriositat (Alvor), 
però a Begrebet Angest ens dóna algunes pistes sobre el seu significat. Ens diu que la seriositat és la 
capacitat de repetir el mateix sempre amb idèntica originalitat i que l’home seriós sap tractar totes les 
coses amb lleugeresa perquè posseeix un esperit robust. Cf. S.V.6, p. 226. 
769 En un text del Diari, datat el 1840, Kierkegaard fa unes interessants consideracions sobre el significat 
de l’omnipresència divina. Diu que el vertader sentit de la omnipresència no consisteix a afirmar 
simplement que Déu es troba en tots els llocs i en tots els temps, sinó que realitza la totalitat de la seva 
presència en cada presència, és a dir, és present absolutament en cada individu particular i conjuntament 
en tots. Cf. Pap.III A 38. D’aquesta manera s’estableix una clara separació entre la visió panteista i el 
teisme. Déu no és la suma de tots els existents, com si es trobàs parcialment present en cada un d’ells 
(panteisme), sinó que hi és present totalment en cada singularitat, transcendint-les a totes.  
770At man endogsaa beviser, han er til, og finder et Beviis fornödent. Kierkegaard ironitza sobre les 
proves de l’existència de Déu, perquè l’existència només pot predicar-se de les realitats finites que es 
troben delimitades per l’espai i el temps. D’aquí la demolidora proposició d’Afsuttende uvidenskabelig 
Efterkrift: «Déu no existeix, ell és etern». (Gud existerer ikke, han er evig). S.V. 10, p. 36. Per a 
Kierkegaard cap existència no és demostrable i molt menys encara la de Déu. I això perquè, com afirma a 
Philosophiske Smuler: «Tot el procés de la demostració esdevé sempre una altra cosa, es converteix en el 



 251 25

sigui difícil, que compliqui la vida de qui es proposi provar qualque cosa. Per a qui 
planteja la demostració la cosa és fàcil, car ell es queda a fora, i en lloc de tractar amb 
Déu, fa un tractat sobre Déu.771 En canvi, com que la recerca implica la transformació 
personal, qui cerca s’ha d’ocupar de si mateix.772 Del nin aprenem l’admiració i d’un 
home el temor, això ens serveix de preparació, més tard el temor arriba sobradament 
amb Déu, i la seva vinguda converteix en supèrflues totes les proves. O és un signe de 
valentia ignorar irreflexivament el perill i anar afegint més i més proves de l’existència 
de l’omnipresent que a l’instant de la demostració endevina les intencions773 del 
demostrador —que tanmateix no tenia cap judici científic sobre el valor de les proves. 
L’omnipresent s’hauria transformat realment en una estranya creatura de la natura,774 
com aquelles que els savis volen demostrar que han existit, o com un cos celeste 
intermitent que s’observa amb intervals de segles i que, per això, reclama una 
demostració de la seva existència, especialment durant els segles que no es veu. 

Però la vertadera admiració i el vertader temor no poden ser objecte 
d’ensenyament d’una persona a una altra.775 Només quan el temor comprimeix i dilata 
el teu esperit, el teu precisament, exclusivament el teu en el món sencer, perquè et 
trobes tot sol davant l’omnipresent, només aleshores l’admiració i el temor fan acte de 
presència vertaderament.776 Si un orador tingués l’eloqüència d’un àngel777 o un rostre 
que inspiràs temor al més valent, de tal manera que la seva eloqüència et produís la més 
intensa admiració i t’esfereïssis escoltant-lo, no serien aquesta admiració ni aquest 

                                                                                                                                               
desenvolupament ulterior de la conclusió de la qual inferesc que allò que he suposat, allò que estava en 
qüestió, existeix. […] No demostr, per exemple, que existeix una pedra, sinó que alguna cosa que existeix 
és una pedra» (S.V. 6, p. 40-41). 
771 Segons Kierkegaard Déu només comença a existir realment quan deixa de ser una idea abstracta i 
esdevé una referència viva per a l’individu. Per això Déu comença a existir autènticament en la fe, que és 
l’àmbit no conceptual que permet preservar la seva realitat com a tal realitat viva, impedint que 
esdevingui una realitat merament possible (pensada). En un extracte del Diari de 1850 l’autor ho explica 
així: «Que la realitat no es deixa comprendre ja ho ha demostrat J. Climacus de manera molt simple. 
Comprendre és resoldre la realitat en possibilitat, però aleshores és impossible comprendre-la, perquè 
comprendre-la és transformar-la en possibilitat, és a dir, no mantenir-la com a realitat. Respecte a la 
realitat, comprendre és una regressió, és una passa enrere, no un progrés.» Pap A X 2 439. 
772 Passe den Sögende vel paa sig selv. El verb passe paa, que hem traduït per «ocupar-se», implica aquí 
l’acte de posar esment en un mateix. 
773 És la traducció de Gjennemskuer, que és l’acte de descobrir el joc amagat d’algú. 
774 En un fragment de Philosophiske Smuler, que té com a rerefons les recents tesis de Das Wesen des 
christentum de Feuerbach, comentades i elogiades en les anotacions del seu Diari, Kierkegaard al·ludeix 
al risc d’acabar demostrant l’existència d’un Déu que és una pura invenció de l’intel·lecte humà. En 
paraules seves: «Però aquesta diferència no es manté. Cada cop que això succeeix, es tracta en el fons de 
quelcom arbitrari; molt en el fons, en el temor de Déu, es troba a l’aguait la capritxosa arbitrarietat de 
saber que ell mateix ha creat Déu» (S.V. 6, p. 45). Als Diaris hi ha anotacions elogioses de l’obra de 
Feuerbach, que el danès llegia amb extraordinari interès. Per exemple Cf. Pap. X 2 A 163. Havia comprat 
un exemplar d’aquesta obra el 20-3-1844 en alemany editat a Leipzig el 1843. Cf. Aukstioprotokol over S. 
Kierkegaards Bogsamling, p. 33. 
775 Tesi que suporta l’entera arquitectura maièutica de l’obra del nostre filòsof. Una obra incompleta, que 
segurament responia a unes lliçons que no arribà a impartir mai, coneguda com Den ethiske og ethisk-
religieuse Meddelelses Dialektik, proporciona una extensa reflexió sobre la dinàmica de la comunicació 
ètica i religiosa, i concretament sobre la impossibilitat d’una comunicació directa en aquest camp. L’obra 
forma part dels Pap. (VIII 2B 79-89). 
776 Per a Kierkegaard, l’experiència de Déu és absolutament personal i interior. Ni la natura física ni les 
obres humanes tenen aquesta capacitat epifànica. Però, com encertadament observa F. Torralba, no estam 
davant una perspectiva ontologista que afirmi una visió immediata de Déu. L’experiència del creient 
sempre és dialèctica, no hi ha cap intuïció intel·lectual, sinó una intensa passió per l’absolut que el duu a 
sentir-lo ben present en la interioritat del propi esperit. Cf. F. TORRALBA, Amor y diferencia. El 
misterio de Dios en Kierkegaard, Barcelona 1993, p. 110-113.  
777 Cf. 1 Cor 13, 1. 
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temor els que t’ajudarien. Per a tothom, del més humil al més important, val que ni un 
àngel ni una legió d’àngels, ni tots els espants del món, poden inspirar-li la vertadera 
admiració i el vertader temor, però sí que poden fer-lo esdevenir supersticiós. La 
vertadera admiració i el vertader temor fan acte de presència quan ell, precisament ell, ja 
sigui el més humil o el més gran, resta amb soledat davant l’omnipresent. Ni la força, ni 
la saviesa ni l’acció poden mesurar la grandesa de la relació amb Déu. O és que no feien 
els savis egipcis prodigis gairebé tan grans com els de Moisès,778 i si n’haguessin fet de 
més grans, què se’n deduiria? Res, absolutament res, sobre la relació amb Déu. Però 
Moisès tenia temor de Déu i s’admirava, i la seva admiració i el seu temor, o més ben 
dit, el temor de l’admiració i la felicitat consegüent determinaven la grandesa de la 
relació amb Déu. 

És completament cert el que diu la raó, que no hi ha cap motiu d’admiració,779 
però precisament per això l’admiració està assegurada —perquè l’enteniment la 
garanteix. Deixa a la sola raó el judici sobre allò que és efímer, deixa que ella endreci el 
lloc, llavors la persona transformada estarà en condicions d’oferir a l’admiració un lloc 
escaient. La raó pot consumir tot allò que pertanyia a l’admiració primera; deixa que ho 
faci, l’enigmàtic pot ajudar a l’admiració, car és enigmàtic allò que s’oposa al judici de 
la raó sobre ella mateixa. Però hom no avança més per acusar la raó, ni tampoc triomfa 
perquè l’enteniment hagi vençut. Si un sobirà envia un cabdill amb el seu exèrcit contra 
un país estranger i el conquereix, però més tard es rebel·la contra el seu rei i es queda 
amb el país conquerit, no té motius per a queixar-se perquè va ser aquell qui el va 
conquerir, però tampoc el conqueridor no podrà ser lloat pel seu triomf, ja que se l’ha 
guardat per a ell mateix.780 Així doncs, si hom empra la raó per a imposar-se sobre allò 
que era bell (i en certa mesura també pueril) que no culpi la raó. I si aquesta acaba 
rebel·lant-se, aleshores no triomfa. Però l’admiració està en l’home transformat. 

Com aquí s’ha dit, així li ha anat a cadascú en el moment de la decisió, quan la 
malaltia de l’ànima781 s’introduïa dins ell i se sentia presoner de l’existència, eternament 
                                                 
778 Cf. Ex 7, 10-13. 
779 Presumiblement és l’evocació d’una sentència de la VI epístola d’Horaci: «Nil admirari propre res es 
una, Numici, solaque quae possit facere et serurare beatum» (‘No admirar-se de res és per ventura l’única 
manera, Numici, de ser feliç i de conservar-s’hi’). HORACI, Sàtires i epístoles, Fundació Bernat Metge, 
Barcelona 1927, p. 83. Aquí hom pot comprovar l’error de malinterpretar en un sentit irracionalista el 
pensament de Kierkegaard. La raó ha de fer el seu camí fins al final, l’«admiració» no és el resultat d’un 
defecte de raó sinó l’expressió de la seva insuficiència última. Quan s’ha consumit la «primera 
admiració» per l’acció de la crítica racional aleshores és quan neix una «nova admiració» o, com diu 
també Kierkegaard, una «nova immediatesa» (andet Umiddelbarhed) postracional de la fe. Aquesta 
definició es troba dins un passatge del Diari en aquests termes: «La fe és la immediatesa que ve després 
de la reflexió» (Pap. VIII A 649). La distinció entre «primera» i «segona» immediatesa és tractada al final 
d’Stadier paa Livets Vei. Cf. S.V. 8, p. 272-273.  
780 La metàfora bèl·lica de Kierkegaard és prou expressiva. La raó és una mena de general rebel que, 
enlluernat per la magnitud de la seva conquesta, vol imposar el seu domini exclusiu sobre el Desconegut. 
Però quan la raó s’erigeix en poder absolut, acaba impedint l’encontre amb el Déu viu, que necessita el 
temor i l’admiració. Com diu M. Suances: «Aquí Kierkegaard exposa l’efecte curatiu del temor de Déu, 
que fa que l’home tingui consciència que, per molt que faci, roman sense fonament si no el refereix a Ell 
[…]. El temor de Deu és una ajuda contra la temptació de l’orgull humà de referir les coses radicalment a 
si mateix. I així, la raó li pot jugar una mala passada fent-li creure que exclusivament amb les seves forces 
pot arribar a la comprensió última de la realitat» (M. SUANCES MARCOS, S. Kierkegaard III. 
Estructura de su pensamiento religioso, UNED, Madrid 2003, p. 82. La traducció al català és nostra). 
781 Aquesta «malaltia de l’ànima» («Aandens Sygdom») és l’escàndol (forargelse) que Kierkegaard 
analitza amb profunditat a Sygdommen til Döden. És una reacció davant allò que hom descobreix 
admirable, però per inseguretat personal, por o comoditat, s’estima més enganyar-se considerant que no 
és important. Kierkegaard compara l’escàndol religiós amb l’enveja humana: «Què és l’escàndol? 
L’escàndol és una admiració desgraciada. Per això està emparentada amb l’enveja, però es una enveja que 
es torna en contra d’un mateix, o més exactament, és una enveja que s’acarnissa amb un mateix tot el que 
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presoner. Ai! Molts es consolen pensant que han eludit aquest perill. Creus que és més 
savi qui hàbilment i covardament s’enganyava ell mateix pensant enganyar Déu i la 
vida? Això li succeïa a cadascú en un cert moment, quan el bullici, la il·lusió i els 
divertiments havien acabat. Ai! Molts que s’obstinen en la seva indolència,782 creus que 
s’han fet més savis per dur una vida que creix salvatge i parasitària, per no haver arrelat 
enlloc?783 Així passa amb cadascú en cert moment. Ai! Molts bravejaven d’una millor 
condició, creus que tornarà més savi qui, per estar lliure de tot lligam, era precisament 
un esclau?784 

Quan allò que hom cerca se suposa donat, la recerca implica la transformació del 
cercador, que es converteix en el lloc on l’objecte cercat pugui habitar vertaderament. I 
allò que se cercava estava donat, estava tan a prop que li semblava haver-ho perdut 
novament. Quina expressió més forta de l’espant que aquesta, que hom està com a 
perdut, sense la seguretat d’estar-ho. Així es degrada un home! Què està d’enfora aquell 
temps del desig, quan cercava, s’arriscava, quan l’objecte de la recerca era llunyà, quan 
l’amor propi s’enfrontava amb allò que no existia —i ara, de tan pròxim que el tenia 
l’havia perdut i amb la pèrdua es distanciava més.785 El cercador havia de canviar, ai!, i 
havia canviat —així anava disminuint.786 I la transformació en la qual es trobava 
immers l’anomenàvem pecat. Car, l’objecte de la recerca hi és, el cercador és el lloc on 
es troba, però transformat respecte a allò que en cert moment havia estat el lloc on 
l’objecte cercat es trobava. Oh! Ara no hi cap admiració, res ambigu! L’estat de l’ànima 
del pecador és el temor i el tremolor, la seva passió és la tristesa del record, l’amor, el 
penediment de qui se sent perdut. O no era així, estimat oient! El discurs no t’ha de 
                                                                                                                                               
pot. L’estretor del cor, característica de l’home natural, és incapaç de sotmetre’s a allò extraordinari que 
Déu li té destinat. Així és com s’escandalitza» (S.V. 15, p. 139). 
782 Sorglöshed. 
783 Literalment: hvis Liv vildt snylter hen i Sideskud, fordi han ilkke blev bunden! Aquesta concepció de 
l’arrelament i la continuïtat existencial connecta sens dubte amb la categoria kierkegaardiana de 
Gjentagelsen (Repetició), que en una ràpida descripció podríem definir com la possibilitat de construir 
una personalitat contant enmig de l’esdevenir temporal gràcies a l’arrelament en la «invariabilitat de 
Déu» (Guds Uforanderlighed). En la segona part del nostre estudi ens hi referirem més detingudament. 
784 Kierkegaad distingeix entre la llibertat d’elecció o el lliure arbitri finit i la llibertat que elegeix la 
llibertat, la llibertat en un sentit infinit (evige Frihed). La primera encara no es pot anomenar pròpiament 
llibertat, i fins i tot podria ocultar una subtil forma d’esclavatge quan s’atura aquí. És elegint quan 
comença la vertadera llibertat, perquè es deixa el món de la pura possibilitat i es va concretant 
progressivament el projecte del propi individu davant Déu (per a un desenvolupament d’aquesta distinció 
Cf. F. TORRALBA, Poética de la libertad. Lectura de Kierkegaard, Madrid 1998, p. 36-45). Aquesta 
temàtica recorre tota l’obra del danès, però té un desenvolupament més ample i sistemàtic a Begrebet 
Angest. Aquí la llibertat és definida precisament com aquest procés de concreció del si mateix (Selvet). En 
paraules del filòsof: «El contingut més concret que la consciència pot tenir és la consciència de si, la 
consciència de l’individu mateix, no la consciència del pur si mateix, sinó la consciència del propi si 
mateix. […]. Aquesta consciència del si mateix no és una contemplació […]. Aquesta consciència del si 
mateix és un acte i aquest acte és alhora la interioritat» (S.V. 6, p. 224). Amb la mateixa idea s’obre l’obra 
Sygdommen til Döden, on trobam la famosa definició kierkegaardina del «si mateix» que més endavant 
analitzarem detingudament, com aquella «relació que es relaciona amb si mateixa» («Selvet er et forhold, 
der forholder sig til sig selv»). El si mateix és concebut com aquella ineludible tasca de concreció que li 
és reclamada a cada individu i que l’empeny a fer la pròpia i singular síntesi entre finitud i infinitud, 
corporalitat i espiritualitat, temporalitat i eternitat, necessitat i llibertat. Pensam que aquesta és una de les 
contribucions més originals de Kierkegaard a la història del pensament. L’existir concret ha de ser el 
vector que orienta la recerca de la veritat, perquè la inevitable generalització sobre la qual s’ha de recolzar 
la capacitat cognoscitiva de l’ésser humà converteix inexorablement la realitat en una realitat merament 
possible o pensada, anul·lant-la en allò que té de peculiar i irrepetible. Kierkegaard qualifica aquesta 
concepció dialèctica de qualitativa, en oposició directa a la concepció dialèctica de Hegel. 
785 Una probable evocació d’aquell principi evangèlic segons el qual a qui més tingui (en sentit espiritual) 
més li serà donat i a qui no tingui, fins i tot el poc que té li serà pres. Cf. Mt 13,12 i par.  
786Aquí l’autor usa l’expressió det gaaer tilbage, que implica un retrocés, una degradació.  
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agafar per sorpresa, no té cap autoritat per a reclamar-te una confessió del pecat. Al 
contrari, reconeix la seva impotència en aquest sentit, i si algú ho desitjàs, li diria 
gustosament que ni tota l’eloqüència del món pot convèncer un home del seu pecat. 
Però també li recordaria que no ha de témer l’eloqüència dels pecadors, sinó 
l’omnipresència del Sant i més encara ha de témer el desig de sostreure-s’hi. Perquè 
hom pugui comprendre essencialment el seu pecat ha de restar sol, ell sol, precisament 
ell, davant el Sant que ho coneix tot. Solament aquest temor i tremolor és vertader, 
solament aquella tristesa que desperta el record de Déu, solament aquell penediment que 
es nodreix del seu amor.787 Si hi hagués un orador amb una veu atronadora, amb un 
rostre que infongués temor i que fulmina amb la mirada, apuntant-te amb el dit i dient-
te: «tu, tu ets un pecador»,788 i ho feia amb tanta força que acotaves el cap i 
empal·lidies, i no et recuperaves fàcilment de la impressió rebuda, tot i així 
comprendries que el seu comportament no feia altra cosa que transformar l’ambient en 
una espècie de barraca de fira, on les bufonades t’impedien trobar el silenci. El temor i 
el tremolor davant allò que és abominable, produït per l’excés religiós,789 no és el 
vertader temor i tremolor. Igual que un home no pot cercar la pròpia pau a través d’un 
altre, ni construir sobre l’arena,790 tampoc no pot pensar que és tasca d’un altre 
convèncer-lo que és un pecador. L’altre li ha de recordar la seva responsabilitat davant 
Déu si no la descobreix per ell mateix. Tota altra interpretació dispersa. I aquesta 
dispersió no tindria importància791 si fos jo qui volgués judicar-te, però seria molt 
seriosa si oblides que és Déu qui jutjarà. 

L’objecte cercat, doncs, ja està donat. Déu és molt pròxim, però ningú no el pot 
veure si no té el cor net,792 i el pecat és precisament aquesta falta de puresa, per això 
ningú no pot conèixer Déu sense sentir-se pecador.793 Al principi hi ha una paraula que 
fa elevar la mirada de l’esperit, però, al mateix moment, ressona una nova paraula que 
determina el començament, i aquesta és una paraula descoratjadora. I tanmateix ha de 
ser així per a qui vulgui comprendre el pecat en ell mateix. Un discurs com aquest, 
sense autoritat, no vol convèncer ningú ni pretén ser directament útil per a ningú. Qui se 
sent més fort és impossible que se senti vençut pel discurs, i qui es deixa vèncer 

                                                 
787 Kierkegaard subratlla que la tristesa i el penediment han de sorgir de l’amor. Hi ha, doncs, una tristesa 
que és estèril i una altra que ve de Déu. Aquest pensament es podria inspirar perfectament en aquest 
fragment de la segona Carta als Corintis: «Perquè hi ha tristesa i tristesa: la tristesa que ve de Déu 
produeix un penediment que porta a la salvació i que a ningú no sap greu de sentir; en canvi la tristesa que 
ve del món causa la mort» (2 Cor 7,10). 
788Forma de predicació típica del pietisme luterà dirigida amb vehemència a l’individu concret. En un 
fragment d’Afsluttende Uvidenskabelig Efterskrift apareix una reflexió idèntica molt crítica amb la 
consideració comparativa de la culpa. La culpabilitat no és una mesura humana d’ordre quantitatiu extern, 
sinó que sempre remet a la imparangonable interioritat individual. Cf. S.V. 10, p. 203-204 (nota). 
789 En el text: for en gudeligt Udsvaevende, que signifca literament «davant algú que s’excedeix 
religiosament». 
790 Cf Mt 7, 26-27. 
791 En el text og dette er kun Spög: «és solament una frivolitat». 
792 Cf Mt 5, 8. 
793 També apareix destacat en cursiva en el text original. Per a Kierkegaard, la consciència de la separació 
de Déu que ve del pecat obre l’individu a un coneixement de Déu que evita el menyscabament idealista 
de la seva diferència ontològica. En un fragment de Sygdommen til Döden escriu: «La doctrina del pecat, 
que tu i jo som pecadors, accentua la diferència qualitativa entre Déu i l’home tan profundament com mai 
no s’ha fet. […] Res no fa a un home tan diferent de Déu com el fet de ser un pecador, cosa que és, i ho és 
davant Déu. La qual cosa fa que la contraposició sigui mantinguda en el doble sentit de la mateixa 
contraposició i que ambdues parts s’impliquin mútuament (continentur), de tal manera que no se les 
pugui separar, sinó que, mantenint-se juntes, manifestin una diferència encara més forta, com allò que es 
diu quan es posen dos colors molt distints junts, opposita juxta se posita magis illucescunt» (S.V. 15, p. 
171).  
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manifesta precisament d’aquesta manera que era més fort.794 Per això, el discurs no t’ha 
d’agafar per sorpresa, estimat oient, ni revelar res de tu. Al contrari, t’armarà contra 
l’orador, en cas que fossis tan miserable de voler-lo judicar, la qual cosa és una 
ximpleria, car la seriositat consisteix a oblidar que hom s’ha d’acusar davant Déu. Per 
idèntica raó, tampoc no obtindràs molt de saber del discurs. Si reps qualque saber sobre 
tu mateix, el mèrit és teu. Però en cas que hom exigís rebre un ensenyament sobre el 
pecat en general, exigiria massa i es defraudaria. 

Així, doncs, el discurs està ara al començament. I aquest inici no es troba ni en 
l’admiració ni tampoc certament en el dubte,795 car qui dubta de la seva culpa comença 
malament, o més ben dit, continua allò que havia començat malament amb el pecat. 
Allò que ve amb el pecat s’ho emporta la tristesa,796 la qual cosa també és vàlida per al 
pecat mateix. Per tant, la tristesa és el començament i el tremolor és la vigilància de la 
tristesa. Com més profunda és la tristesa d’algú, més se sent un no-res, menys que un 
no-res, i justament per aquest motiu comença a cercar i a reconèixer Déu.797 Sempre 
s’ha dit, també entre els no cristians, que els déus no venen les coses supremes per no-
res, i que, gelosos de llur divinitat, en fixen el preu, determinant les condicions del 
tracte.798 Aleshores, com podria un home singular esdevenir important per a Déu? Com 
no hauria de tenir això la seva exigència? I l’exigència és aquesta: que l’home 
esdevingui pecador. Tanmateix això no és una mena de cortesia de l’home, per la qual 

                                                 
794 Cf. Lc 11, 21-22. 
795 Com hem vist, Kierkegaard s’oposa a la idea cartesiana de fonamentar el pensament sobre el dubte 
(tvivle) perquè aquest mai no és superable per la via intel·lectual. Amb la seva habitual mordacitat escriu 
en el diari: «El mètode de començar amb el dubte per fundar la filosofia és tan adequat a l’objectiu com 
pretendre que els soldats estiguin rectes, obligant-los a estar en posició corba» Pap. IV A 150. I en un 
altre passatge polèmic amb la filosofia postcartesiana, declara: «Tots, després de Descartes, estan d’acord 
a afirmar que mentre exercien el dubte no podien expressar res definitiu en el camp del coneixement; però 
podien actuar, perquè en aquest camp hom es pot acontentar amb la probabilitat. Quina enorme 
contradicció! Com si no fos molt més terrible fer una cosa dubtosa (perquè aquí s’assumeix una 
responsabilitat) que oferir-ne una dubtosa definició» Pap IV A 72. A la segona part d’Afsluttende 
uvidenskabelig Efterskrift, polemitzant amb la filosofia hegeliana, Kierkegaard fa una llarga reflexió 
sobre la dialèctica de l’inici. Pretendre començar sense pressuposts és una fal·làcia, car, com aturaríem la 
reflexió en aquest procés de recerca d’un inici absolut? Segons Kierkegaard, la reflexió té la propietat de 
ser infinita i això suposa que no pot ser detinguda per ella mateixa. I afegeix irònicament que potser 
aquesta és la «mala infinitud» de la qual parlava Hegel. L’única forma de sortir d’aquest procés 
interminable és per un acte de decisió personal, que com a tal implica la renúncia a l’absència de 
pressuposts. En paraules de l’autor: «Només quan la reflexió és detinguda, l’inici pot tenir lloc, i la 
reflexió pot ser aturada només amb quelcom diferent de la lògica, perquè és una decisió. I només quan 
l’inici, amb el qual la reflexió és detinguda, suposa una ruptura, de manera que el mateix inici absolut 
emergeix a través de la reflexió continuada fins a l’infinit, només llavors l’inici és sense pressuposts. En 
canvi, si es tracta d’una ruptura amb la qual s’interromp la reflexió perquè pugui emergir l’inici, aleshores 
aquest inici no és absolut […]» (S.V. 9, p. 97). 
796 És un refrany popular danès recollit en el Dansk Ordsprogs-skat d’E. Mau Cf. SKS.K5, p. 425. 
Naturalment es tracta, per a Kierkegaard, de la tristesa (Sorgen) que ve de Déu Cf . Sopra. 
797 Kierkegaard juga amb la semblança dels mots Sörgende (el que s’entristeix) i Sögende (el que cerca). 
L’experiència existencial de la diferència ontològica entre l’individu i Déu, que es manifesta amb la 
tristesa pel propi pecat, és el punt de partida, com sabem, del reconeixement del totalment Altre. El filòsof 
de Copenhaguen fa una distinció que serà abordada de forma sistemàtica en l’ampliació que farem de la 
temàtica del discurs a la resta de l’obra en la segona part d’aquest primer estudi. Una cosa és la 
consciència de la culpa (skyld-Bvidstheden) i una altra la consciència del pecat (Synds-Bevidstheden). La 
primera encara es mou en la immanència, i com a obra que és del mateix subjecte, no pot produir una 
plena transformació de l’individu. La culpa, diu Kierkegaard, és «una mutació del subjecte a l’interior del 
subjecte mateix» (en forandring af Subjktet indenfor subjektet selv). En canvi, la consciència del pecat 
suposa la transformació del subjecte mateix (er selve Subjektets Forandring) per obra de l’Altre. Cf. S.V. 
10, 248-251.  
798 Al·ludeix a un fragment de Memorabilia de Xenofont II, 2,20. 
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es rebaixa davant la seva santa presència a la categoria de pecador, no, l’individu ja era 
pecador abans, però es constitueix com a tal fonamentalment a la seva presència.799 Ho 
comprèn qui vulgui entendre’s a si mateix en la consciència del pecat davant Déu, i no 
ho comprèn com una afirmació general, «que tots som pecadors», car no és aquesta 
generalització la que s’ha d’accentuar. Com més profunda és la tristesa, més se sent 
l’home un no-res, menys que un no-res, i aquesta experiència indica que comença a 
conèixer Déu. Mundanament parlant, és considerat un mal soldat qui no aspira a ser 
comandant. En sentit diví és al contrari, com menys consideració hom té de si mateix, 
no com a persona en general o sobre el fet de ser persona, sinó com a home singular, i 
no en referència al seu talent personal sinó al pecat, més clar se li fa Déu.800 No 
pretenim aquí magnificar la culpa perquè Déu pugui semblar més gran,801 sinó 
aconseguir una comprensió major del pecat. I com aquella autoritat que amb la intenció 
de vetllar per la justícia se serveix d’espies,802 que són els mateixos culpables, així és 
cadascú quan serveix el Sant, un deutor, àdhuc en el sentit més fort, de manera que el 
Sant es preocupa tant d’alliberar-lo a ell com d’alliberar els altres a través d’ell. 

Com més profunda és la tristesa més s’entén el poder del pecat, i la més forta 
expressió de la més profunda tristesa podria consistir que algú se sentís el més gran 
pecador. Ara s’entén que s’hagi disputat de forma banal sobre aquesta dignitat, que 
s’hagi fet de tot per obtenir aquest reconeixement quan aquesta era la més alta expressió 
de la més gran distinció.803 Són trists tots els esforços mal orientats, però ho són encara 
més les desviacions religioses. Quan un jove s’equivoca en la vida, simplement es 
deixen passar els anys. És més trist quan es tracta d’un adult, però ho és molt més si ho 
fa en aquella darrera cosa que el pot salvar. Però d’això no se segueix que sigui lloable 
abandonar la religió per evitar el perill de l’error. El més gran pecador, lluitant per ser-
ho! No volem esclafir a riure, tot i que la contradicció ho justifica, però, malgrat la 
comicitat, aquest no és el lloc per a riure’s del fet que s’hagi mesclat així el més còmic 
amb el més seriós. Tanmateix el discurs no vol abandonar, sense més, l’explicació sinó 
que vol aturar-se i demanar: de quina manera hom pot saber que és el més gran 
pecador? Si aconsegueix saber que és un pecador és perquè ell s’ha quedat tot sol, 
precisament ell, tot sol amb el Sant. Si no ho fa així no podrà prendre consciència de ser 
un pecador i encara molt menys, per tant, de ser el més gran pecador.804 D’on ve, doncs, 
aquest més o menys amb el qual es qualifica a ell mateix com «el mes gran». No pot ser 
                                                 
799 Men blev det först ved hans Naervaerelse. 
800 Tyldegere vorder Gud ham. 
801 Cf. Rm 6,1; 3,7-8. 
802 El sentit del text seria el costum de reclutar espies entre els mateixos criminals per part de la policia. 
803Al·lusió a les exageracions d’alguns grups pietistes contemporanis que competien en la consideració de 
la pròpia condició pecadora com si això els distingís religiosament. El pare de Kierkegaard havia 
mantingut relació amb algun d’aquests grups que acudien a la casa familiar i posseïa diverses obres 
d’autors pietistes alemanys; és clar, per tant, que Kierkegaard coneixia bé aquest corrent, amb el qual 
mantenia una relació complexa; per una part, s’observa una evident valoració de l’apel·lació a la 
interioritat del pietisme, per l’altra, declara que la severitat pietista és estranya a la seva natura. Cf. Pap. X 
3 A 519. La seva biblioteca privada contenia llibres d’alguns autors inscrits en aquest moviment com 
Johann Arnde, Philip Spenger i Gerhard Tersteegen. Cf. Aukstionprotokol over S. Kierkegaards 
Bogsamling n. 277. 
804 Per a Kierkegaard, en l’àmbit de l’exterioritat, la mesura s’estableix comparativament, en canvi, en la 
interioritat, on cadascú està tot sol davant Déu i no hi ha comparació possible amb els altres, l’únic criteri 
de mesura és l’absolut mateix. Vet aquí perquè l’exigència amb la qual es troba l’individu és màxima. La 
interioritat dissol la diferència quantitativa entre culpes grosses o petites i la culpa esdevé una magnitud 
de caire qualitatiu. A posta, conclou Kierkegaard a Afsluttende uvidenskabelig Efterskrit: «La consciència 
essencial de la culpa és el màxim aprofundiment possible en l’existència i al mateix temps l’expressió que 
un existent es relaciona amb una beatitud eterna [...], és, doncs, l’expressió de la relació manifestant la 
desproporció de la relació» (S.V. 10, p. 204).  
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que vingui del Maligne, del frau i de l’engany? No té com a causa la pèrdua de la 
seriositat i la concentració en la vanitat? Un dissortat, a qui el sofriment ha fet esdevenir 
seriós, es reconeix tot d’una, perquè dóna compte de la realitat del seu sofriment sense 
preocupar-se si els altres sofreixen menys, i declara: «El meu patiment és pesat.» Un 
vertader amant es reconeix perquè no profana la solitud de l’encontre amb l’amada, 
fent-se acompanyar de la multitud, d’una munió de testimonis que compareixen quan 
comprèn que estima més que els altres, no, la seva sincera declaració és breu: «estim». 
Així succeeix amb la consciència del pecat: la simple afirmació és el més seriós. Tota 
comparació és mundana,805 implica adherir-se al món servint la vanitat. I pitjor que la 
culpa és l’autojustificació, i encara pitjor prendre en va allò que és definitiu, fent-se el 
més gran pecador per vanitat. Però qui resta tot sol amb la consciència del pecat se 
sentirà el més gran pecador, sense comparacions, car se sentirà l’Únic,806 mesurant 
l’essència del pecat directament davant el Sant. És un signe de dispersió807 voler 
justificar-se pel fet que els altres siguin més culpables, com ho és també voler 
determinar el propi pecat en relació amb el pecat dels altres, que tanmateix ningú no 
coneix. Però quan tu dejunis, estimat oient, perfuma’t el cap i renta’t la cara,808 llavors 
no et distrauràs amb la major o menor culpabilitat dels altres. I allò que no és un 
assumpte comú no ho facis en públic sinó en secret.809 Oh! És molt més fàcil mirar a 
dreta i esquerra que a l’interior d’un mateix. És més fàcil negociar i regatejar que restar 
en silenci, però el més difícil és l’únic necessari. També dins la vida quotidiana és més 
difícil situar-se davant la persona més distingida, per exemple davant sa majestat reial 
que entre la multitud. Com també és més difícil estar sol i callat davant un individu 
perspicaç que conversar amistosament amb els teus semblants. Com no ha de ser de 
difícil, doncs, restar tot sol i callat davant el Sant. S’acostuma a contemplar Déu en les 
coses grans. En la fúria dels elements o en el curs de la història mundial.810 I en canvi 
s’oblida allò que ja l’infant comprèn: que tancant els ulls es pot veure Déu. Quan 
l’infant tanca els ulls i somriu sembla un àngel, però quan l’home, en solitud i silenci, es 
posa davant Déu llavors esdevé pecador! Abans de tot queda’t tot sol, llavors aprendràs 
l’autèntic culte, que consisteix a elevar el pensament cap a Déu, reduint el pensament 
sobre tu mateix.811 No tinguis una escassa valoració del teu veí com si tu fossis més 
important —sinó que has de recordar que estàs davant Déu— ni has de considerar 

                                                 
805 Com hem dit, la comparació (sammenligning) pertany al món de l’exterioritat, d’allò que es mundà 
(verdslig), mentre que la interioritat ens fa entrar en l’espai de l’incomparable, del que és etern (evig). 
806 Traduïm aquí Enkelt per Únic, tot i que pròpiament signifiqui l’individu o el singular. El mateix 
Kierkegaard declara a Synspunktet for min Forfatter-Virksoimhed («Punt de vista sobre la meva activitat 
com a escriptor»), que la categoria Enkelt es mou entre allò que és general i allò que és únic, i que és una 
de les claus de volta del seu pensament. En aquesta obra l’autor sosté que «l’individu singular» (Den 
Enkelte) pot significar allò que és únic (Den Eneste) de cada home i també pot aplicar-se a «l’home 
comú» (den menige Mand), i en aquest doble significat resideix precisament la dialèctica de «l’individu 
singular» (Cf. S.V. 18, p. 160). I més tard sentencia profèticament: «I si jo hagués de demanar una 
inscripció per a la meva tomba, no en desitjaria cap altra que Aquell individu […]. A la categoria d’allò 
individual està lligada tota la meva possible significació ètica incondicionalment» (p. 162-163). 
807 Textualment adspredelse significa «distracció», però en el context del present discurs denota la 
dispersió provocada per una existència bolcada per complet a l’exterior i que acaba allunyant d’un 
mateix. Heidegger descriu un moviment semblant on l’existent és arrossegat pel Wirbel (remolí) de la 
impersonalitat. Cf. Zein und Zeit n. 38. 
808 Cf. Mt 6, 17. 
809 Cf. Mt 6, 5-6. 
810 Al·lusió a la weltsgeschichte hegeliana, categoria fortament implantada entre els hegelians danesos. El 
poeta i pensador N. Grundtvig havia publicat l’any 1812 un famós volum titulat precisament Kort Bregeb 
af Verdens krönike i Sanmenhaeng (‘Breu noció de la crònica del món en conjunt’).  
811 Literalment: at taenke höit om Gud og ringe om sig selv («pensar elevadament de Déu i pobrament 
d’un mateix»). 
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inferior el teu enemic, com si tu fossis millor que ell; més aviat recorda que estàs a la 
presència de Déu i considera la teva petitesa. 

Qui reflexiona així sobre el seu pecat i desitja, submergit en aquest silenci, 
aprendre un art —art que tu no menysprees, estimat oient— l’art d’entristir-se pels 
propis pecats, s’adonarà que la consciència del pecat no consisteix en una simple 
enumeració de totes les faltes singulars, sinó en la comprensió davant Déu que el pecat 
té la seva pròpia continuïtat.812 Tanmateix estarà atent al camí estret,813 car el camí de la 
solitud és estret i reclòs, però per tot arreu hi ha portes celades,814 i només necessita 
pronunciar un mot perquè una d’aquelles s’obri —i el presoner respiri amb llibertat o 
així li ho sembli durant un instant. En el cas que ell comenci a parlar de la generalitat 
del pecat,815 no del seu, sinó del de tota l’espècie i s’aferra a aquest pensament, la porta 
s’obre. I amb quina facilitat respira ara aquell que respirava fatigosament. Com d’àgil es 
fa el vol d’aquell que amb prou feines caminava. Quina llibertat tindrà aquell que era un 
obrer sense descans —car s’ha tornat un ésser reflexiu.816 I n’hi ha molts que 
segurament volen escoltar les seves consideracions. La situació és ara tan diferent i tan 
fàcil, ha canviat de tal manera, ens diu l’home seriós,817 que la qüestió ara és com 
justificar Déu davant el món i no com justificar-se un mateix davant Déu. Reconèixer en 
general el propi pecat és més fàcil, però a partir d’allò singular, concebut de forma 
precisa i definida, com quan el jutge imparcial, partint de diversos casos singulars, va 
establint una connexió: és un procediment costós i exigent, però el procediment costós 
és tanmateix el correcte, i l’exigent el profitós. Hi ha una qualitat molt elogiada i gens 
fàcil d’adquirir: la franquesa. No estic parlant d’aquella franquesa simpàtica dels infants 
que també es troba en algunes persones adultes i que no mereix cap elogi, i que si 
l’elogiàs amb aquest discurs t’estaria enganyant, estimat oient. Si aquesta qualitat es 
trobàs dins tu, el discurs seria gairebé una adulació, baldament la teva innocència 
t’impedís entendre-ho així. I si no s’hi trobàs, es burlaria de tu. De manera que el 
discurs no ha de distingir ni elogiar ni deixar que la franquesa sigui un afortunat do que 
                                                 
812 Segons el danès, allò que caracteritza l’autèntica relació amb Déu és la continuïtat o constància 
(Bestandigheden) amb la qual s’estableix. Per tant, l’important és la consciència absoluta de la culpa, és a 
dir, la continuïtat d’aquesta consciència i no les faltes singulars. Per això escriu a Afsluttende 
uvidenskabelig Efterskrift: «L’expressió decisiva de la consciència de la culpa és precisament la 
permanència essencial d’aquesta consciència o l’etern record de la culpa, perquè aquesta es troba sempre 
connectada amb la relació amb una felicitat eterna. Aquí, doncs, no es tracta d’aquella actitud infantil de 
començar de nou, de tornar a ser un bon al·lot, ni tampoc de la indulgència general que diu: «tots els 
homes estan fets així.» Basta una culpa, com s’ha dit, i llavors l’existent, que amb aquella es relaciona 
amb una felicitat eterna, és agafat per a l’eternitat […]» (S.V. 10, p. 206). I algunes línies després: 
«Relacionar-se de mode existencialment patètic amb una felicitat eterna mai no és fer un gran esforç de 
tant en tant, sinó la continuïtat de la relació, la continuïtat amb què es connecta amb el tot» (p. 207). 
813 Cf. Mt 7,13-14. 
814 En el text Blinddöre: «portes cegues» (ocultes). 
815 Sydens Almindelighed (generalitat o universalitat del pecat). Kierkegaard rebutja l’aplicació de la 
categoria de pecat, essencialment concreta, a l’espècie en general. El danès admet que es pugui parlar 
d’una «angoixa objectiva escampada per tota la creació», però assenyala que no ha estat produïda per la 
mateixa creació, sinó per «una llum molt distinta» que s’hi ha reflectit. Així, doncs, Kierkegaard nega tota 
consideració negativa de la sensibilitat. Ho explica així: «Aquesta angoixa escampada en la creació es pot 
anomenar amb ple dret angoixa objectiva. No la produí la mateixa creació, sinó el fet que s’hi reflectís el 
resplendor d’una llum molt distinta [...] Fàcilment es veu que aquesta concepció també s’oposa a la visió 
racionalista on la sensibilitat com a tal és pecaminositat» (S.V. 6, p. 150). 
816 Thi han er bleven en Betragter. 
817 Den Alvorlige, l’home seriós, és aquell que ho confia tot a la raó i viu desproveït de passió. 
Kierkegaard descriu aquest tarannà de l’home contemporani a En literarair Anmedelse (‘Una ressenya 
literària’). Es tracta d’un estudi sobre la novel·la To Tidsaldre, de Thomasine Gyllembourg, plena de 
referències crítiques a l’esperit racionalista i indolent de l’època, perquè considera que l’excés de reflexió, 
quan està desproveïda de la decisió que l’oxigena, enrareix l’aire de l’existència. Cf. S.V. 14, p. 75. 
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hom rep quan neix. Semblant discurs encaixaria bé allà on és la sort la que distingeix les 
persones, però no quan la relació amb Déu fonamenta la igualtat entre elles. No, la 
franquesa és un deure, tothom l’ha de tenir. Ara bé, és molt complicat adquirir-la quan 
hi ha moltes distraccions. Amb això no vull dir que l’home sigui un mentider, sinó que 
no té temps ni recolliment per a comprendre’s a si mateix. O no és així? En un 
determinat moment un home desitja quelcom que ell considera vertaderament pregó. 
Mentrestant succeeixen moltes coses abans que això arribi o potser no arriba mai, i 
aquest home ha canviat. Possiblement s’haurà fet més savi, però a la seva saviesa li 
mancarà una cosa: una sensació certa d’haver tingut aquell desig, i no tan sols el boirós 
record de quelcom que anys enrere desitjava però ara ja no. Freturava que aquests dos 
estats, per avenir-se en la unitat de l’ànima, tinguessin un petit encontre per a 
comprendre’s respectivament. Segurament la saviesa és prou bona, però al savi potser li 
manqui un poc de tristesa en referència a si mateix. En un determinat moment un home 
decideix fer una determinada cosa, però el temps negocia amb ell,818 el transforma, i 
aquella decisió resta a mitjan camí. Per ventura la decisió era realment massa ambiciosa 
per a les seves forces. Conforme! Però hi mancava tanmateix un poc de tristesa, un poc 
de claredat per a discernir si la saviesa era una aparença deguda al pas del temps819 o 
realment s’havia tornat més savi. Quants n’hi ha que amb els anys encara coneixen amb 
certesa l’objecte del seu desig, la seva decisió, els retrets que s’han dirigit, les faltes 
comeses? I tanmateix Déu pot exigir sinceritat d’un home. Que complicat es torna això! 
Perquè un home es pot esforçar per fer-se cada cop més transparent a si mateix, però 
gosarà oferir aquesta claredat a qui coneix el cor820 com una cosa digna de confiança 
recíproca? Ni de molt! D’idèntica forma, qui honestament s’esforça en ell mateix, 
potser més que ningú, tindrà sempre un compte pendent que no confia poder quitar, com 
si no conegués realment tota la grandària de la seva culpa, i no sabés que, en el pla 
individual, de vegades és menor del que es pensa. És millor així! Hom té només un Déu 
i si no es duu bé amb Ell, a qui acudirà?821 Vet aquí la necessitat de comprendre a partir 
de la desviació i el pecat individuals que hi ha una continuïtat, una inescrutable 
continuïtat en el pecat.822 Tal vegada algú et digui, estimat oient, que no serveix de res 
voler ser sincer, perquè àdhuc el més esforçat no aconsegueix esvair completament les 
pròpies foscors interiors. Aleshores actua com si no haguessis sentit res. No et deixis 
anivellar en la mediocritat, ni canviïs la fogositat de l’esperit i l’entusiasme generós pel 
fàcil guany compartit. Tu saps prou bé que hi ha una mesquinesa que no tolera res 
millor i una pèrfida amistat que et posarà entrebancs. Però no t’hi encaris, no hi has de 
lluitar, perquè enfrontar-t’hi implica el seu triomf. Cerca millor l’oblit del silenci que et 
fa entendre de manera totalment distinta la pròpia culpa. 

La sinceritat, doncs, és difícil. És més fàcil amagar-se dins la multitud i 
dissimular així la pròpia culpa. És més fàcil guardar-se per a un mateix que manifestar-
se francament davant Déu. Car, com s’ha dit, aquesta sinceritat no és una infinita 
enumeració, ni tampoc una mena de signatura sobre un bocí de paper en blanc, que 
acredita una generalitat buida; i qui confessa la culpa tampoc no és un referendari823 
que, frissant, estampa la seva signatura en el colossal registre de les generacions.  

                                                 
818 Tinger indica l’acció de negociar i també el fet de regatejar. 
819 Cf supra. 
820 Hjertekjender (coneixedor del cor). En la literatura bíblica es parla sovint de Déu com aquell que 
coneix el cor dels homes. Cf. per exemple Sal 139; Pv 24,12; Lc 16, 15; Jn 2, 24-25; Ac 1, 24. 
821 Cf. Jn 6, 68. 
822 Cf infra. 
823 Medundertegnende: Qui ratifica una signatura amb la seva. 
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Però sense sinceritat no hi cap penediment. Perquè el penediment sent repulsió 
per la buida generalitat, no és un mesquí comptable al servei de la coquinesa, sinó un 
sever observador davant Déu. Penedir-se d’una generalitat mancada de contingut és tan 
contradictori com considerar la passió més pregona com si fos un hoste superficial, però 
el penediment obstinat en relació amb una qüestió particular és un penediment davant la 
pròpia responsabilitat i no davant Déu, i afeblir la resolució és estimar-se un mateix en 
la malenconia.824 Oh!, creus que es tan fàcil penedir-se!, estimar i sentir la pròpia 
misèria més i més profundament, estimar mentre se suporta el càstig, estimar sense 
pretendre falsificar el càstig transformant-lo en destí,825 estimar sense necessitat de 
dissimular la secreta rancúnia per un tractament injust, estimar i no deixar de cercar el 
sant origen d’aquest dolor! 

Qui medita sobre el seu pecat també s’adona que hi ha una diferència entre els 
diversos pecats. Ha après a distingir-los des de petit i ell mateix és qui millor ho pot fer. 
I també ha pogut succeir que una descripció esfereïdora826 del pecat en general hagi 
conduït al reconeixement de l’horrible relació amb un pecat individual. Tanmateix els 
excessos religiosos són els pitjors. Un discurs d’aquestes característiques pot haver 
espantat els més purs i haver fet néixer l’angoixa en els esperits innocents, instal·lant-se 
dins ells. Per què ha de voler això un orador si només per ell mateix hom pot 
comprendre que és culpable? I qui no ho comprèn així ho entén malament. Però una 
volta comprès sabrà ponderar adequadament la gravetat de la seva culpa. En canvi, és 
una abominació que algú que ha de suportar el càstig d’una horrible falta aprofiti això 
per a cometre un nou pecat: el d’infondre temor. Ai! La disculpa de les coses lleugeres 
és efectivament un nou pecat, però la impia acumulació de fosques passions n’és un 
altre! I tu, estimat oient, ja saps que la seriositat consisteix a restar sol davant Déu, ja 
sigui perquè deixes fora l’aplaudiment del món o perquè la seva acusació s’allunya de 
tu. No creuràs que la dona pecadora de l’evangeli827 se sentia més culpable davant els 
retrets dels escribes que, tota sola, a la presència del Senyor! Com saps, no hi ha engany 
més perillós que l’autoengany i és més preocupant encara quan té com a causa un excés 
de saber. És una demostració trista de feblesa el fet de consolar-se per la inconsistència 
d’altri, o consternar-se a través de llur malenconia.828 Deixa-li-ho a Déu, ell sap vetllar 
millor per tota persona que, en soledat, es disposa a cercar-lo.  

                                                 
824 Kierkegaard ens explica el significat d’aquesta malenconia (Tugsind) en un fragment de la primera 
part d’Enten-Eller, posant l’emperador Neró com a paradigma de l’home melancòlic. Neró representa 
l’actitud vital estètica, que només descansa en l’instant del desig, la resta del temps viu en l’angoixa. Cf. 
S.V. 2, p. 173-174.  
825 A Begrebet Angest Kierkegaard contraposa el destí (Skjebne) i la providència (Forsynet). Aquesta 
darrera solament fa acte de presència quan l’existent assoleix la condició d’esperit en la consciència del 
pecat. Mentre hom viu immers en la categoria del destí, tot i ser l’home més genial del món, i per molt 
espectaculars que siguin les seves gestes, no tindrà mai una existència pròpia, ja que la seva importància 
es mesurarà externament. És a dir, allò que fa vertaderament gran l’home és ser-ho davant el seu 
Fonament i ni tota la glòria del món li pot proporcionar aquesta grandesa. En paraules del filòsof: «I qui 
no és tan immadur d’esperit per a entendre que àdhuc una glòria immortal que s’estén a totes les 
generacions només és una determinació de la temporalitat, ni comprèn que això és miserable en 
comparació amb la vertadera immortalitat destinada a cada home […] no anirà molt enfora en la seva 
explicació de l’esperit i la immortalitat» (S.V. 6, p. 189). 
826 Literalment: Raedsels Farver, «d’horribles colors». 
827 Cf. Jn 8, 1-11. Kierkegaard es limita a escriure Synderinde (la pecadora), donant per suposat que es 
tracta de la dona que apareix a l’Evangeli de Joan. 
828 A la tercera part d’Stadier paa livets Vei, titulada Skyldig-ikke Skyldig, trobam un text breu, 
probablement autobiogràfic, que ens confessa la melanconia oculta d’un pare que es reflecteix en el seu 
fill. Cf. S.V. 8, p. 23-24. 
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I hi ha un lloc per a això, estimat oient, tu saps on, i una oportunitat, tu saps 
quina, i un moment anomenat: «avui mateix. »829 

 
Aquí acaba aquest discurs —en la confessió del pecat. Però pot ser això un final? 

No ha de vèncer l’alegria? Solament la tristesa acompanya el pecat? Ha de quedar 
l’esperit angoixat o s’ha d’afinar l’arpa de la joia?830 Per ventura estàs habituat que els 
discursos t’aportin més coneixements o tu mateix saps molt més. Si es així, la 
deficiència és del discurs i de qui el fa. Si estàs més avançat, no et deixis endarrerir, 
però si no, pensa que l’engany és terrible quan es deu a un excés de saviesa. Imagina’t 
un capità, suposa que ha superat tots els exàmens amb un excel·lent resultat, però que 
encara no hagués sortit a navegar. Imagina’l enmig d’una tempesta. Sap tot el que cal 
fer en aquest cas, però no coneix l’horror que experimenta el navegant quan les estrelles 
desapareixen en les tenebres de la nit. No coneix la impotència que s’experimenta quan 
la canya del timó, entre les mans, sembla una joguina a mercè de la mar. No sap amb 
quina rapidesa la sang s’enfila impetuosa al cap quan cal fer càlculs en aquestes 
circumstàncies. Amb una paraula, no té ni idea de les transformacions que hom pateix 
quan ha de posar en pràctica el que sap. Allò que representa la bonança per al mariner 
equival a la vida ordinària de tot individu en companyia dels altres i de la seva 
generació. Però la decisió, l’arriscat instant de la deliberació, quan ha de deixar tot allò 
que l’enrevolta i restar sol davant Déu, esdevenint pecador, és un silenci que, com la 
tempesta, capgira l’ordinari. Ell sap tot allò que succeirà, però desconeix l’angoixa que 
subjuga l’esperit quan aquest ha d’abandonar la multiplicitat831 en la qual es troba 
immers. Ignora com batega, agitat, el cor quan l’ajuda, l’orientació, el criteri i la 
distracció dels altres es perden en el silenci. Desconeix la sensació d’estremiment que 
produeix saber que és massa tard per a sol·licitar l’ajuda dels homes, perquè no el poden 
sentir. En definitiva, no tenia ni idea de la transformació que exigia el procés 
d’apropiació del seu saber. Per ventura és aquest el teu cas, estimat oient? No faig cap 
judici, només et faig una pregunta. Ai! Mentre creix més i més el nombre dels homes 
que saben molt, són cada cop menys els qui tenen experiència! Però temps enrere tu 
desitjaves ser d’aquests. No hauràs oblidat allò que diguérem sobre la sinceritat amb un 
mateix?, que hom ha de recordar allò que en certa ocasió volia ser; ni allò de voler ser 
sincer davant Déu en la confessió dels pecats? Què volies, doncs? Aspiraves a les coses 
més altes, desitjaves atènyer la veritat i romandre-hi. No volies plànyer temps ni 
esforços; volies renunciar a tot, enganys inclosos. I si no podies arribar fins a allò més 
alt, almenys volies assegurar-te que havies entès, fins aleshores, la manera d’accedir-hi. 
I tot i que això fos massa poc, t’estimaves més ser fidel en les coses petites que infidel 
en les grans.832 I si només posseïssis un pensament, fent-te pobre entre els rics que tot 
ho saben, t’estimaries més seguir fidel fins al final.833 Una fidelitat que tots poden tenir, 
rics i pobres.834 I qui és fidel en les petites coses, fidel en el dia de la dissort,835 fidel 

                                                 
829 En els textos bíblics, el mot avui indica l’acció definitiva de Déu que es va actualitzant dia rere dia. Cf. 
Sal 95, 8; Heb 3, 13; Lc 4, 21. 
830 Remet a un fragment d’un conegut himne nadalenc danès titulat I denne söde Juletid (‘En aquest dolç 
nadal’) recollit a H. A. Brorsons julesalme de l’any 1732. 
831 Det Mangfoldige. L’estat de dispersió interior en el qual es troba l’individu abans d’elegir-se a si 
mateix. 
832 Cf. Mt 25,14-30. 
833 En el text: vaere tro som Guld. És una frase feta en danès per a referir-se a la fidelitat que, com l’or, és 
duradora. En una nota marginal recollida en els Papirer B apareix la mateixa metàfora. Cf. Pap. VI B 
108,10 
834 Nou joc d’equivalències introduïble entre el ric que posseeix l’or i el pobre que té una «fidelitat d’or»: 
thi Guldet, det tilhörer den Rige, men tro som Guld kan jo den Fattige ogsaa vaere. 
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quan ha de retre comptes i ha de comprendre el seu deute, fidel en el silenci on no hi ha 
cap rastre de recompensa i el pecat es fa evident, fidel en la sinceritat que tot ho accepta, 
àdhuc quan aquesta sinceritat és imperfecta, fidel en l’amor del penediment, que és un 
amor humil que exigeix acusar-se a si mateix, qui és fidel així quedarà establert 
certament sobre allò més alt. 

No era això el que volies! Doncs sobre un punt estam d’acord: respecte a les 
coses essencials, dominar una cosa vol dir poder-la realitzar.836 El nin pensa d’una altra 
manera, i quan ha d’aprendre una lliçó li demana, per exemple, a la seva germana gran 
que l’hi prengui. Però si ella no té temps, li diu al petit que la llegeixi cinc o deu 
vegades i que se’n vagi al llit, que l’endemà se’n recordarà perfectament. El nin li fa 
cas, ho fa així, i efectivament al dia següent la sap de memòria. L’adult, tanmateix, 
aprèn d’una altra manera. Podria ser una bella iniciativa que hom volgués aprendre de 
memòria l’Escriptura, ho seria sempre que hi hagués en aquesta intenció una dosi 
d’infantilisme. L’adult, però, només aprèn l’essencial per un acte d’apropiació,837 i això 
té lloc essencialment executant-ho. Oh! Enmig de la dissort, que bella l’alegria de ser 
home i de viure i pertànyer a la present generació. Oh! En el silenci, que bell és sentir-se 
unit a cada home. Oh! En la soledat, quina bella experiència de comunió amb tothom. 
Car, no és vera que en el fons totes les persones tenen la mateixa comesa i que no es 
diferencien en l’aspecte extern, almenys de manera essencial? Si més no, cadascú 
l’entén a la seva manera. I no és com dins la confusió del món, on hi ha diversos 
camins, noves i variades veritats, sinó que hi ha una sola veritat a la qual condueixen 
diverses rutes i cadascú pren la seva. D’aquí se’n deriva la singularitat, nascuda de la 
particularització de l’essencial per part de cada individu, i aquesta singularitat està 
condicionada per aquest procés d’apropiament i per la descoberta que suscita. Cau així 
el discurs en una contradicció? Res més lluny de la nostra intenció que voler referir-nos 
a la singularitat en qüestió com si fos un més dels dons de la fortuna que es disputen en 
el món. No, qui adquireix l’essencial en virtut d’un procés d’apropiament personal 
aconsegueix dues coses a la vegada: fer-se propietari d’un bé i conformar-se com una 
singularitat.838Així, doncs, recordem l’objecte del nostre discurs: comprendre que el 
silenci consisteix a saber romandre callat. I hi ha un lloc per això, però no en el sentit 
immediat i exterior, ja que si hom no duu aquest silenci amb ell, aquest lloc no hi és. Per 
tant, en un cert sentit, no hi ha cap lloc. Oh!, aquest «en un cert sentit» no és ja 
inquietant? I quan es necessita més aquest silenci? Com més intensament agitat s’està. I 

                                                                                                                                               
835 Nödens Dag. És una expressió usada freqüentment en el salteri: Sal 50, 15; 59, 17;77, 3. 
836At i Forhold til det Vaesenlige er det at kunne vaesentlige at kunne göre det. És irreproduïble en català 
l’ús que fa l’autor del verb at kunne. En danès (com en altres llengües no llatines, per exemple, können en 
alemany o kan en anglès) aquest verb a més del seu significat més comú —«tenir la possibilitat de»— 
serveix també per a indicar la possessió d’un determinat coneixement o habilitat. Kierkegaard explota 
aquesta ambigüitat semàntica, posant-la al servei de la seva argumentació, amb la finalitat de subratllar 
que el coneixement de la veritat no pot ser merament especulatiu, sinó que exigeix una praxi 
d’apropiament personal. 
837 Per a Kierkegaard és impensable apropiar-se (tilgene sig) dels continguts eticoreligiosos de manera 
que no suposi una «reduplicació» (Reduplikation), és a dir, que no es faci amb caràcter personal i 
testimonial. Entre els papers B trobam l’esmentat esborrany sobre La dialèctica de la comunicació ètica i 
ètico-religiosa (Den ethiske og ethisk-religeuse Meddelses Dialektic) en el qual distingeix dues formes 
molt distintes de comunicació. Hi hauria una «comunicació de saber» (videns Meddelse) que 
correspondria a la comunicació d’uns continguts objectius de forma directa. I una «comunicació de 
poder» (kunnens Meddelse) que actuaria de mode indirecte o maièutic. Aquesta darrera és l’única 
adequada per a exposar els continguts eticoreligiosos, perquè en aquest camp l’objecte de la comunicació 
no és un saber objectiu sinó una praxi vital. Cf. Pap. VIII B 79-89.  
838 En el text: Han har Eiendom og Eiendommelighed. Nou joc semàntic intraduïble entre mots semblant 
danesos: «tenir una propietat» (Eiendom) i «tenir singularitat» (Eiendommelighed). 
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aquest pensament no espanta el silenci? Aleshores, on es pot fugir per evadir-se d’un 
mateix, si precisament fugint és quan el silenci desapareix? Llavors , no hi ha 
absolutament res a fer? Naturalment, perquè si hom no fes absolutament res, el silenci 
s’esvairia en la quietud de la mort espiritual. Oh! No creguis que és tan fàcil restar en 
silenci. Tan aviat penses que hi ha temps a bastament com creus que ja és massa tard; 
tan aviat albires una esperança com et sents immobilitzat per un record; tan aviat prens 
una tempestuosa decisió com sents en el teu interior el judici burleta del món i penses 
que el camí del silenci mena al desert de l’engany on sucumbeix el solitari; de vegades 
ressona l’eco de l’egoisme que et pertorba amb l’adoració de tu mateix; d’altres, et 
distreu una comparació o una estimació;839 a voltes la manca de reflexió et permet 
oblidar, i qualque vegada avances un poc gràcies a la confiança en tu mateix; en 
moments et fas una representació fantàstica de la infinitud divina i d’altres no pots 
confiar-li a l’omniscient tot allò que ell ja coneix; a voltes, pegues un bot imprudent i 
inútil; mentre que en altres ocasions un trist sospir potencia la malenconia; de tant en 
tant un poc de tristor serveix de narcòtic, i més tard sents una lucidesa que et deixa 
astorat; de vegades en el silenci fas plans, pensant i imaginant coses fantàstiques, en lloc 
d’arrelar-te en la culpa que passa comptes i que està decidida a confrontar-se amb la 
contundència de la falta i amb el Déu omniscient. Oh! Creus que és tan fàcil tornar-se 
silenciós! Haver-s’hi acostat tant per a acabar decebut i haver de començar de bell nou, 
més inquiet que abans. Haver trobat consol en l’altre per a acabar descobrint que era un 
autoengany, un fals silenci,840 i haver de tornar a començar amb una major inquietud. 
Saber-se confós pel món, per un enemic, un amic, un fals mestre, un hipòcrita o un 
burleta, i haver de constatar que seria enganyar-se un mateix el fet de voler donar les 
culpes a altri, i al cap i a la fi haver de tornar a començar amb més inquietud. Haver 
lluitat fins al límit de les pròpies capacitats per a acabar constatant que ningú no pot 
donar-se a ell mateix aquest silenci, perquè pertany a Déu! Algú dirà que aquesta és 
l’expressió correcta, «que no es pot», doncs que s’examini bé si és la peresa qui està 
parlant aquí. És ben cert, sí, també un apòstol en dóna testimoni,841 creus que aquest 
testimoni és un caprici, un comentari fet sense pensar, o que no li resultava tan difícil 
entendre aquest no-res de l’home i viure amb aquesta consciència! Tampoc ell mateix, 
l’home d’autoritat, eternament decidit, no estava tot sol en aquesta tasca sinó que 
necessitava una assistència, un enviat de Satanàs842 que, a partir de les experiències i els 
sofriments quotidians, l’ajudàs a superar la il·lusió dels sentits, l’engany de voler 
                                                 
839 Traduïm per estimació el terme overslag, usat en danès per a designar l’acte de suputació. 
840 En el discurs Lilien paa Marken og Flugen under Himlen (‘Els lliris del camp i els ocells del cel’), 
publicat el 1849, trobam una llarga meditació sobre l’art del silenci. Segons Kierkegaard, la capacitat 
humana de parlar pot ser un obstacle a l’hora d’esdevenir oient del Déu interior. Per això cal seguir el 
model de la natura, dels lliris i els ocells, perquè en el seu complet silenci hi traspua un infinit respecte 
davant Déu. I, sense dir res, a través d’aquest respectuós silenci de totes les coses a la seva presència, 
tenim la impressió que és Ell mateix qui ens està parlant. Així, doncs, la natura ens serveix de mestra, 
alliçonant-nos sense paraules sobre l’art d’existir davant el Fonament. Per expressar-ho, el filòsof recorre 
al llenguatge poètic: «Allà fora hi ha silenci, no sols quan tot calla durant la nit silenciosa, sinó també 
durant el dia, quan milers de cordes estan vibrant i tot és com un oceà de so […]. El bosc resta callat, tot i 
xiuxiuejar, resta callat. Car, els arbres, fins i tot on més densament s’apleguen, mantenen la paraula 
donada —cosa poc habitual entre els homes— que tot allò ha de quedar entre ells» (S.V. 14, p. 137). I 
afegeix el filòsof: «Allà fora, on hi ha el lliri i l’ocell hi ha el silenci. […] i gràcies a la solemnitat 
d’aquest silenci es pot captar Déu en la natura» (Ibíd, p. 140). 
841 Es tracta de l’apòstol Pau, que veu en la seva debilitat la més alta manifestació del poder de Déu. Cf. 2 
Cor 12, 5-10. 
842 L’apòstol Pau diu que té clavada una espina a la carn que és com un enviat de Satanàs que el bufeteja 
perquè no s’enorgulleixi. Podria tractar-se de la malaltia a la qual fa referència a Gal 4,13-14. En 
qualsevol cas, aquesta feblesa l’ajuda a descobrir més clarament l’acció de Déu i li fa dir: «Quan som més 
dèbil és quan som realment més fort» (2Cor 12, 5-10). 
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fonamentar el seu coneixement en coses apreses de memòria, la seva tranquil·litat en 
màximes generals, la seva confiança en Déu sobre dites populars. O havia instruït algú a 
l’apòstol perquè ho pogués repetir més tard? Per cert, abans de l’apòstol ja es parlava 
d’aquell savi que tenia un «missatger»843que el guiava i l’advertia. Si Pau n’hagués fet 
referència hauria pogut ser un ensenyament memoritzat, però certament ha costat molt 
de temps aprendre que el savi necessita un àngel d’ús diari. 

Tanmateix aquest discurs no ha de ser discordant. Allò que Déu demana a 
cadascú, millor deixar-ho en les seves mans. I quan el pobre o el treballador que, per a 
la pròpia subsistència misèrrima i la dels seus, treballa ímprobament, o el servent, al 
qual se l’ha expropiat del seu temps, quan ells, en comptades ocasions, poden pensar en 
els assumptes de l’esperit, qui d’ells es permetria dubtar? Qui voldria introduir les 
diferències existents en el món també en el terreny diví en lloc de compadir-se’n? Qui 
gosaria negar que la benedicció de Déu és abundant? Però, estimat oient, si algú, afectat 
per aquella malaltia distingida, sent el tedi de l’existència, i amb arrogància espiritual 
rebutja la simplicitat, tement que no hi hagi tasques suficients per a tots els seus 
nombrosos pensaments, aleshores que no en facis cas, perquè el vertader prodigi és 
aquest altre: que el senzill és capaç de comprendre-ho mentre que el savi no ho 
aconsegueix,844 i aquest pensament, en lloc de sumir-lo en la indolència, el fa esdevenir 
més apassionat. Oh! Novament estam d’acord en aquest aspecte, ja que també això 
s’entén en el silenci, on cadascú, esdevenint culpable, obté molts d’elements per a la 
reflexió. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
843 Com és sabut, Sòcrates sentia la veu d’un «daimon» que l’instruïa en les ocasions en què pretenia 
abandonar allò que s’havia proposat fer. Cf. el diàleg platònic Apologia de Sòcrates 40a. També ho recull 
Xenofont a Memorabilia I, 1,2. 
844 Cf. Mt 11, 25-26 // Lc 10, 21. 
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EN OCASIÓ D’UNES NOCES 
 
 
 
 
 
 

Sentiments inexplicables reposen amb la bella convicció de l’amor845 al fons de 
l’ànima. Els acords de l’orgue s’han silenciat, solament l’eco agita l’esperit novament 
volent transfigurar la bella convicció en sagrada emoció. Ara cal parlar! Una única veu 
cal escoltar, per pobra que pogués semblar aquí la paraula dels llavis de l’individu en 
comparació amb la bella i sagrada commoció de rics sentiments. No podria ser un 
destorb la paraula? Allò benintencionat, no esdevindria inoportú, allò que és instructiu, 
no esdevindria de mal averany? Tanmateix cal parlar i fer-ho amb determinació. La 
vaga riquesa de sentiments s’ha de precisar (angives), el mot s’ha de pronunciar, la 
claredat, que en absolut vol ser pertorbadora, reclama tanmateix la paraula fins al final. 
Quin canvi! Quina relació en aquesta desproporció!846 Car, què és tan clar, cert i evident 
com el deure d’un home i què és tan misteriós com l’impuls de l’amor?; i tanmateix 
l’amor ha d’esdevenir aquí un deure; i què hi ha de més transparent que una promesa 
sagrada, què hi ha amb més projecció de futur? I hi ha res menys ocupat en 
l’esdevenidor que la presència de l’amor en els enamorats? I tanmateix l’amor exigeix 
una promesa sagrada. Hi ha res més terrible que pronunciar una maledicció,847 res més 
enfora del pur goig de l’amor? i tanmateix aquest mot s’ha de pronunciar en connexió 
amb l’amor. 

Però això és un assumpte lliure, i així com els amants es fan lliures en l’acte de 
pertànyer l’un a l’altre, aquest pas és el resultat d’una decisió de la llibertat. A posta ens 
hem d’alegrar amb els alegres a qui l’amor fa lliures en la unió, però no parlarem amb 
mitges paraules o despectivament sobre la cerimònia nupcial com si fos quelcom 
insignificant perquè sorgeix de la llibertat, al contrari, és l’única cosa necessària en 
relació amb la més bella felicitat. I així estan tots dos, els que la vida unia en la felicitat 
de l’amor, estan decidits; i ara cal establir un pacte. Un pacte per l’eternitat. «Per 
l’eternitat», no és aquesta expressió, amb la seva intensitat, gairebé premonitòria, com si 
la mort hagués d’irrompre i sobre la tomba hom dipositàs la corona de l’eternitat 
(Evighedens Krands)? Oh! Res de tot això, car la paraula premonitòria és un bell 
anunci. L’enllaç matrimonial és també com una corona de l’eternitat però teixida per 

                                                 
845 La llengua danesa posseeix dos termes distints per designar la qualitat de l’amor: «elskov» i 
«kjerlighed». El primer té un sentit més sensual, el segon és més espiritual. Kierkegaard alternarà els 
termes segons que vulgui recalcar-ne un sentit o l’altre. Sobre la dialèctica edificant dels dos termes es 
pot consultar la introducció a S. KIEERKEGAARD, Gli atti dell’amore, Milano 1983, p. 83-95. També 
cal observar que el terme modern kaerlighed té una doble escriptura en l’evolució de les obres 
kierkegaardianes. Al principi abunda l’ús de Kjaerlighed, però finalment s’acabarà imposant 
«kjerlighed». Cf. R. LARRAÑETA, La interioridad apasionada. Verdad y amor en S. Kierkegaard, p. 
150 nota 628. 
846 Joc de paraules entre forhold (relació) i misforhold (desproporció). 
847 Cf. Gn 3, 16-19. El ritual luterà del matrimoni es refereix a la maledicció del pecat original. Cf. 
Forordnet Alter Bog for Dannmark, p. 260; 269. 
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l’amor, i el deure commina a teixir-la, i el goig de l’amor és fer-ho, i l’obligació diu que 
ha de ser teixida cada dia com la «flor de l’instant».848 

L’eternitat no ha acabat aquí amb el temps, sinó que el pacte és l’inici de 
l’eternitat en el temps. L’eterna decisió i el deure per l’eternitat ha de romandre en els 
esposos en la unió de l’amor a través del temps, i ha de contenir solemnitat en la seva 
memòria, força en el seu record i esperança en la seva promesa.  

Cal parlar, doncs, amb determinació i autoritat. I el discurs es dirigeix a vós, 
molt honorable senyor espòs; no portarà amb ell una felicitació, sinó una pregunta 
seriosa i l’orador té autoritat per a exigir una resposta seriosa.849 El discurs no us 
interrogarà sobre la vostra felicitat, ell vol saber si heu consultat Déu i la vostra 
consciència. No vol espantar l’alegria, ni restar-hi indiferent, no, solament ha 
d’assegurar que vós responeu amb deliberació, i pel vostre propi bé ha de demanar 
seriosament perquè no respongueu a la lleugera. Us sembla tan natural, tan 
absolutament en ordre, unir-vos amb la persona amb què pares i familiars desitjaven des 
dels inicis veure-us unit, unir-vos amb algú que pressentia que us pertanyia, un 
pressentiment que assossegadament es transformava en certesa. Aquella que us atreia de 
tantes maneres fins que l’amor s’explicà com el fonament i prengué transfigurada 
possessió de la preparació. Tot i que aquesta seriosa interrogació està molt lluny de 
voler deturar una precipitada decisió que bastant sovint condueix a un penediment 
posterior, cal que us detingui per a posar l’accent de l’elecció sobre l’esdeveniment 
silenciós amb la responsabilitat que comporta el deure. Llavors, el discurs es dirigeix a 
vós, honorable esposa, no pretén importunar amb la seva interrogació, ni inquietar-vos 
suscitant pensaments difícils, però ha d’interrogar amb la mateixa seriositat que exigeix 
l’equitat de pacte si heu consultat Déu i la vostra consciència. Oh! La pregunta no vol 
pertorbar la vostra felicitat, ni afeblir-la, en la llibertat de la seriositat, vol fer-la igual de 
forta que el vostre marit a qui estau sotmesa com a esposa. I sentiu, amb alegre 
confiança i plena seguretat, que no hi podia haver una altra felicitat per a vós distinta del 
fet d’haver-vos unit amb aquell amb qui la relació de vida, el parentesc pròxim, la 
concurrència en tantes coses i la mútua comprensió, us vinculaven, fins que l’amor tot 
ho esclaria com un bell preludi, un dot assegurador, una feliç riquesa. Tanmateix, la 
seriosa interrogació, lluny de voler interrompre els nombrosos pensaments, ha de posar, 
amb la responsabilitat del deure, l’accent de l’elecció sobre la gairebé imperceptible 
transició d’aquest silenciós esdeveniment.  

Aleshores, cal exigir una promesa i l’orador té autoritat per a fer-ho. Però 
l’exigència, en tota la seva seriositat, és tanmateix per als amants una invitació,850 que 
els donarà l’ocasió solemne per, lliurement i davant Déu, expressar allò que els és difícil 
callar-se l’un a l’altre, allò que és deliciós de dir davant la persona íntima, que, en 
pronunciar-se aquí, és santificat. 

Quan això hagi succeït, aquell que té autoritat unirà els esposos investint de 
seriositat allò que és seriós. Car, la cosa mateixa té la seva seriositat i en els casos en 
què aquesta no és present en els esposos, l’acte està degradat, perquè la cerimònia no és 

                                                 
848 ÖiebliketsBlomst, contraposat lúdicament a una coneguda flor de les contrades nòrdiques, 
l’Evighedensblomst, flor d’eternitat. 
849 Abans del consentiment matrimonial hi ha un interrogatori als nuvis. Cf. Forordnet Alter-Bog for 
Danmark, p. 256s. En el text «La validesa estètica del matrimoni», amb el qual comença la segona part 
d’Enten Eller, hi ha un comentari a l’interrogatori nupcial que coincideix amb tot el que es diu aquí. El 
fragment diu així: «Per què aquestes preguntes? L’amor té la seva seguretat en si mateix. Però l’Església 
no pregunta amb l’objectiu de fer vacil·lar sinó per assegurar i per a fer que allò que era segur es 
pronunciï» (S.V. 3, p. 91). 
850 «Fordringen» és «exigència» i «opfordring» significa «invitació» o «exhortació». 
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cap esdeveniment temporal. Però allà on aquesta seriositat hi és, la persona autoritzada 
en fa quelcom seriós i el pacte està consumat. 

El discurs sense autoritat, en canvi, no té amants per unir. Per això, però, estimat 
oient, tu el pots considerar de bon grat, puix que, com dèiem, l’acte mateix té una 
seriositat i allò seriós no està en el fet que succeeixi quelcom en l’exterioritat, que 
alguns curiosos siguin testimonis que l’estil de vida de dues persones hagi canviat 
exteriorment. Aquell que té autoritat presumeix que els esposos tenen aquesta seriositat 
i ha madurat. Ara bé, si allò neix en aquell instant, aleshores qui gosaria respondre la 
pregunta que interpel·la sobre quelcom passat que resta encara present? Si l’orador ha 
de fer que la seriositat es desenvolupi en els amants, aleshores hauria de parlar d’una 
altra manera, hauria de dir més coses que és arriscat dir ara al darrer moment, 
complicades de dir als que estan ja decidits i sobre les quals hauria estat beneficiós que 
hi haguessin reflexionat tots dos. Per tant, hom pressuposa una deliberació que en la 
seriositat del pensament ja està davant l’altar.851A una reflexió com aquesta et convid, 
estimat oient, i amb la celebració nupcial al pensament, et vull parlar: 

 
que l’amor tot ho supera, considerat com a decisió de matrimoni.852 

 
I tu, estimat oient, conservaràs també aquest seriós moment davant el pensament 

i no ocuparàs la teva ment més que amb reflexions que et concerneixin personalment, 
tant si el pacte del matrimoni és ara per a tu quelcom futur o passat. Car, solament pot 
constituir una realitat aliena per a un insensat. Sobre això estam d’acord: un discurs 
sobre una qüestió religiosa no ha de ser discordant ni discrepar amb res més que amb 
allò que és irreligiós. A posta, quan el pobre o aquell que es guanya el pa amb una 
ocupació insignificant, sense que per això resti exclòs de la felicitat de l’amor; quan 
aquest amb molta dificultat ha de recórrer un penós camí per a reunir allò que necessita 
per a viure, mentre el patró o el superior comprenen, potser, massa bé, que el servei ha 
de constituir la primera i principal ocupació; quan solament hi ha de sobres un petit 
instant, el temps just per a pensar religiosament els assumptes del cor, als quals els 
privilegiats, encertadament o erròniament, hi consagren tant de temps, quan finalment 
els dos enamorats es trobin davant l’altar i siguin declarats esposos legítims, oh! Estimat 
oient, sobre això estam d’acord, el Déu que no solament hi és present en qualitat de 
testimoni, sinó beneint el pacte, en la seva benedicció no farà diferències com en fan els 
discursos humans. Perquè ell és l’únic ric i té una única benedicció, d’idèntic preu per a 
tots; sigui el creient pobre o ric, savi o senzill, vestit d’or o de sargil, ric en pensaments 
o pobre d’esperit. Si hi hagués algú, per això, home o dona, afectat d’una malaltia 
distingida, bastant inhumà per a jutjar el costum religiós així com les seves pràctiques 
de simplicitat, si hi hagués algú que pensàs en novetats, llavors, convindràs amb mi, 
estimat oient, que allò meravellós d’aquesta institució divina és que el senzill l’hi troba 
tot i el savi hi troba més del que pot comprendre quan seriosament es pensa a si mateix 
en relació amb aquella i pensa seriosament sobre si mateix. 

Un antiga dita afirma que l’amor és la realitat més vella de totes;853 i hi ha molts 
de bells i profunds pensaments associats a aquesta sentència que ens ajuden a explicar 
l’existència. Però, així com la dita té un valor general, també val en qualsevol lloc on 
l’amor és present: ell és la realitat més vella de totes. Així és en la vida de l’individu. 

                                                 
851 L’autor pseudònim que disserta sobre el matrimoni a Stadier paa livets Vei fa una observació en la 
mateixa línia: «Car si la unió dels amants no és ja un matrimoni des del principi no ho serà mai» (S.V. 7, 
p. 96). 
852 Separat i en cursiva en l’original. 
853 Cf. PLATÓ, Banquet 178 b-c. 
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Quan l’amor es desperta, és la cosa més vella de totes, puix que en el precís instant en 
què compareix sembla com si hagués estat present des de molt de temps enrere. Ell 
mateix és pressuposa enrere en la distància fins que tota recerca acaba en el seu 
inexplicable origen.854 Mentre que hom sol dir que tot començament és difícil, això no 
s’aplica a l’amor. El seu feliç despertar no coneix l’esforç, cap preparatiu no el 
precedeix. L’amor, que pot infantar el dolor, no neix ell mateix amb dolor: alegre, joiós, 
sorgeix del seu misteriós origen. Meravellós començament! Però la vida de la llibertat 
exigeix un començament i aquest és aquí la decisió i aquesta té el seu treball i dolor, per 
tant, el començament té la seva dificultat. Aquell que s’ha decidit,855 per descomptat, no 
pot haver acabat, perquè hauria viscut allò que en relació amb la decisió és el 
començament. Però si la decisió no es pren, a tal personal li succeirà com a l’orador que 
només sap què hauria d’haver dit després d’haver acabat el seu discurs: només quan ha 
viscut sap com hauria d’haver viscut (trist balanç de la vida!) i com hauria d’haver posat 
l’inici amb una bona decisió, amarga saviesa ara que ha transcorregut una vida entre el 
començament i el moribund! 

Mira, per això la Paraula diu que l’amor ho supera tot, i per això saluda l’enllaç 
no com una felicitació festiva, sinó com una exhortació devota, que no saluda els 
amants com a vencedors, sinó que els convida a la lluita i acota el camp de batalla 
d’aquest estat grat a Déu, els anima a lluitar en el bon combat,856 enfortint els 
combatents amb el pacte, els promet la victòria com els exigeix jurament, els dóna la 
benedicció per al llarg viatge, però alhora els informa que hi ha una lluita: una lluita que 
ha de ser combatuda fins al final, fatigues que s’han de suportar, perills que han de ser 
afrontats, una maledicció si no es porta conjuntament com una benedicció. És aquest, no 
obstant això, el lloc correcte per a suscitar aquestes tristes reflexions que ja arribaran 
quan sigui l’hora acompanyades d’ombrosos pensaments i penoses experiències? En el 
temps de la joia hom ha de recordar els dies desagradables?857 Però no és trist que 
aquella dita generosa tingui un sentit, que no sigui un bronze que ressona858 ni la joia 
d’un triomf imaginat que és una mala victòria si hom suposa que ja ha vençut, però 
promesa d’una de vertadera que ha de ser conquistada gloriosament! I és inadequat, 
doncs, aquest lloc? El lloc sant. Vertaderament és inoportú per a l’alegria pensar en el 
perill? No hi ha potser temps per això —en la precipitació del perill n’hi ha menys 
encara! Ah! el temps va i ve, emportant-se a poc a poc un bé del qual l’home sent 
efectivament la pèrdua i el seu dolor és gran. Ah! i no s’adona que fa temps que li ha 
estat pres l’essencial: la capacitat de prendre una decisió. Un estat que ha esdevingut tan 
familiar que no sent cap consternació, l’última cosa que podria ajudar-lo a obtenir noves 
forces per a una renovada resolució. 

No, seriosament la paraula significa molt, sí, tot per als vertaders esposos, però 
vol ser entesa seriosament. No vol visitar els esposos com un hoste inesperat que adorna 
el dia de la cerimònia amb la seva il·lustre presència. Ella es vol establir amb ells, vol 
ser provada amb els anys i sortir fiadora de tot. Així vol ser compresa i només així pot 
ser proclamada: cal que la digui un debutant, però un debutant que comença amb la 
bona decisió. Car, qui s’envelleix en el fidel servei de l’amor, provat com l’or i 
reconegut fidel —el noble poeta diu, enamorat d’una dama, que l’anima de la jove era 

                                                 
854 El text del pseudònim A «Els estadis eròtics immediats» corresponent a la primera part d’Enten Eller 
abordorà la gènesi de l’eros. En l’estudi sistèmatic ens hi detindrem àmpliament. També el pseudònim B 
parla de l’amor com «un prodigi» al seu assaig sobre el matrimoni de Stadier paa livets Vei. 
855 den Besluttende, «el decidit». 
856 Cf. 1 Tm 6,12. 
857 Cf. Qo 12,1.  
858 Cf. 1 Cor 13,1. 
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or provat però eren els anys i els perills la prova—,859 aquell venerable que amb els anys 
va conquerir la rica i incorruptible bellesa de la fidelitat, lleial al seu compromís, com 
l’escrupolosa consciència exigeix, fidel amb coratge masculí i tendresa femenina, amb 
la intrepidesa masculina i compassió femenina, amb la serenor de la comprensió en la 
interioritat del cor, aquell afirma amb dolça, amable i humil recomanació: petits meus, 
l’amor ho supera tot. I commou el jovent —ai! Sí, gairebé l’enganya—, perquè quan ho 
diu sembla tan fàcil que té ganes d’escoltar-ho novament. Però si el jovent ho banalitza i 
amb lleugeresa vol trenar la corona de noces, aleshores l’experiència en el combat de la 
vida s’interposa entre el jovent i el venerable dient: enrere!, respecte per al venerable!, 
primer heu de conèixer les dificultats i llavors l’assenyala amb el dit dient: mirau aquí, 
l’amor ho ha superat tot! Oh!, què ho és de bell ser un ancià,860 què és l’eloqüència sinó 
un engany comparada amb un testimoni semblant! Tot ho ha superat! Aquest és el final, 
realment diferent, un altra cosa, respecte d’allò primer. Oh! Atura’t, caminant, atura’t a 
considerar aquesta diferència, quan la comprenguis seràs algú decidit! Ho ha superat; sí, 
l’experiència militant de la vida parla amb veneració sobre ell, aquell que ha acabat el 
seu servei, a qui el compromís matrimonial cridava al bon combat, que no deixa cap 
irregularitat a la seva vida, no és deutor de ningú, perquè ha estimat molt.861 En la vida 
civil s’esdevé que si hom vol viatjar a un país estranger i deu alguna cosa, el seu 
creditor sol·licita de l’autoritat que vetlla per la justícia que impedeixi el seu viatge —
Oh! Si una obligació d’un pacte sagrat resta sense compliment o dubtosament complert, 
no és aquesta una objecció que fa del darrer viatge una fuita tramposa —però no, de res 
no serveix fugir de la justícia que vigila l’existència, d’ella ningú escapa.  

Així, doncs, tot ho ha superat! La paraula, en canvi, afirma: l’amor ho supera tot. 
Així s’ha d’expressar el debutant i ha de parlar aquell que es decideix. Però no és algú 
que està decidit qui ignora el perill i el deixa fora, i no inclou l’advertència de la realitat 
en la decisió,862 l’ànim del qual ha exclòs la victòria com les bones obres exclouen la 
recompensa perquè la victòria estava concedida per anticipat. Tampoc no és algú decidit 
qui corre envers allò que és dubtós863 i de ben segur no arriba a la meta perquè creu que 
ja hi és. Tampoc no està decidit qui, sense previsió, confiant en un poder meravellós, 
s’arrisca a posar-se en camí i no s’ha format una vertadera noció de l’assistència de 
Déu, de la seva necessitat i suficiència en el si de la decisió. Una decisió conjunta 
tampoc no ho és, perquè poden al mateix temps estar disposats i estar ambdós sense 
decisió. 

Mostra la vida una sola classe d’amor infeliç en el matrimoni, quan la mort 
comporta la separació i l’afligit resta sol a la terra. Oh!, la mort no té aquest poder de fer 
infeliç, i si no hi ha altra cosa que els separi, estan units! Potser algú digui: sé que 
penses i cap on apunta el teu discurs, però això solament s’esdevé amb aquells que no 
havien estimat mai, qui estima vertaderament ho supera tot. I això és innegable, aquell 
qui estima realment fa allò que la paraula diu, però d’això se segueix que solament 
l’orador té una concepció clara de què és estimar, sobre la vida i els altres? Una clara 
comprensió del canvi esdevingut en l’amant quan ell vertaderament ho ha de superar tot 
i aquest tot és real? Quina diferència entre el jovent que vol canviar el món sencer i 
llavors adonar-se’n que hi ha un jo que cal canviar i que aquesta exigència hauria 

                                                 
859 Referència a l’obra del poeta Johannes Ewald, Fiskerne, act III, sec. 4. 
860 Cf. Pap. III A 95. 
861 Cf. Lc 7, 47. 
862 La decisió, dirà B, és la capacitat d’assegurar l’enamorament contra tot perill i dificultat, i per això allà 
on l’enamorament no hi és la decisió no té sentit. Aquest és l’argument principal de l’assaig de Stadier 
sobre el matrimoni. 
863 Cf. Cor 9, 26. 
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d’entusiasmar; o que la comesa és restar immutable, ai, mentre tot es transforma! Quina 
diferència ser, en la sorpresa de la novetat, el primer inventor de tot i llavors, quan 
laboriosament arriba, adonar-se’n que es tracta de la monòtona repetició d’allò que ha 
estat experimentat milers i milers de vegades pels altres. Quina diferència entre el 
jovent que vol lluitar i la comprensió que cal sofrir i aquí hi ha allò que ha d’apassionar! 
Voler vèncer, això sí, fent una rebaixa, puix que hom vol cedir davant un poder superior 
però amb la consciència de ser el més fort en comparació amb els altres individus, i, ara, 
comprendre que és contra la pròpia feblesa que cal lluitar, entenent el cruel requeriment, 
que ignora la compassió i la lamentació, que hom s’ha d’entusiasmar amb aquesta 
lluita! Aleshores, quan hom no disposa de la força imaginària que confereix la gran 
exigència del deure imaginari, sinó solament d’allò que és petit en la realitat, el deure és 
menyspreat; quan hom renuncia a desafiar el món que ha traït les seves esperances, 
quan resta abandonat per la gran esperança que tenia sobre si mateix, li són robades 
totes les excuses; quan cap vasta perspectiva no tempta el desig d’arriscar-se i hom resta 
passiu, descoratjat per la pobra ocupació de la paciència que encara es fa més fútil quan 
hom tuda el temps volent somiar novament els somnis de joventut: sí, aleshores és 
l’oportunitat de demostrar que vertaderament hom estima, o més ben dit, l’ocasió ha 
esperat massa perquè hom no hauria d’haver arribat fins aquí. I si el començament 
hagués estat marcat per una decisió, hom hauria comprès a temps que això podia arribar 
a aquest punt. 

Considera a qui s’assembla l’amant, considera l’home apassionat! La vida 
mostra solament un cas de treball a mitges, de plans interromputs, d’un miserable i trist 
desenllaç amb un brillant inici? Aquest sol i únic cas és quan la mort impedeix que 
l’home esforçat acabi el seu treball, compleixi els seus plans i assoleixi el seu objectiu? 
Oh mort, tu ets tanmateix impotent, com t’atreveixes a fer burla d’un home apassionat! 
No, la breu infelicitat de l’instant de la mort se supera aviat, i mor amb honor aquell qui 
ha complert magníficament la seva obra i que gosa dir: ha estat la mort qui m’ho ha 
impedit! Però potser digui el jovenet entusiasta i, amb ell, tots els jovenets entusiastes: 
sé a què et refereixes, no necessites anomenar-ho, no vull ser destorbat ni retardat ni 
desanimat —però no s’esdevé així amb el vertader entusiasta. Això és innegable, però 
creus que l’orador té una comprensió clara, encara que sigui senzilla, sobre allò que 
significa realment estar entusiasmat? Quan no es tracta de saltar com un lleó,864 sinó de 
restar al propi lloc malgrat que no sembli que tots els esforços et vulguin treure865 quan 
no es tracta de travessar, en fàcil vol, el món sencer, sinó de suportar la tediosa calma 
on la passió expirarà; quan es tracta de sentir la impotència i continuar entusiasmat i 
esperar contra tota esperança;866 quan es tracta del llarg i fatigós treball que acompanya 
inseparablement tota empresa entusiasta; quan hom està abandonat de tots i tanmateix 
s’ha de defensar a si mateix contra una compassió que es destructora de l’entusiasme, 
malgrat que sembli una cosa tan reconfortant, i hagi de ser malinterpretat per fer-ho; 
quan no es tracta d’un impuls salvatge sinó de posar-se la «camisa de força»867 i fer-ho 

                                                 
864 Referència a un típic refrany danès: «Han sprang op som en löve og faldt ned som et lam» («saltà com 
un lleó i caigué com un anyell»). Dansk Ordprogs-Skat bd 1, p. 679. 
865 La resistència al no-res és més difícil que el combat contra allò que exerceix una oposició real. 
Reflexionant sobre l’amenaça del «costum» (Vane), el pseudònim B rebutja aquest apel·latiu aplicat a 
l’amor perquè el costum designa allò que no té llibertat, i no és pot parlar de costum quan hom es refereix 
al bé. I afegeix que la uniformitat pot ser expressió d’allò bell, com la gran bellesa que obeeix a un ritme 
uniforme (Cf. S.V. 3, p. 121). 
866 Cf. Rm 4,18. 
867 Tvangströien, antiga paraula danesa per referir-se a la camisa de força amb que es lligava els malalts 
mentals. Aquí és una imatge de l’acceptació de les situacions que constrenyen l’existència. Cf. comentari 
de la primera secció de la investigació sistemàtica. 
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amb entusiasme: sí, llavors hi ha una ocasió per mostrar que hom és un vertader 
entusiasta. I si hom ha començat amb una decisió, aquesta es demostrarà útil no quan 
l’anima el vent refrescant de la joventut, sinó quan ho fa la desconfiança envers un 
mateix868 que sap reconèixer a distància el perill. 

La primera condició per a una decisió és tenir, això és, voler tenir una vertadera 
concepció de la vida i d’un mateix.869 Allò que aquí hom sembra amb llàgrimes es 
recull amb cants de joia870 i la pena és superada; car la primera pèrdua és la millor, el 
primer sofriment és el que salva, la severa educació és la que beneficia, la disciplina 
primerenca la que enforteix, l’estremiment de la decisió confereix coratge, el tremolor 
de la decisió enforteix, el càstig de la decisió et fa estar atent, i sortir finalment victoriós 
és l’important, la darrera hora és l’única vertadera!  

Oh, la mort no té cap poder per a dibuixar signes d’aflicció en el camí dels 
esposos a través de la vida. I tanmateix els signes hi són, què signifiquen, doncs? Hi ha 
moltes tradicions estranyes del poble associades amb les cerimònies nupcials que, 
tanmateix, tenen sentit; moltes bromes malicioses que no estan exemptes de bellesa. Per 
tant, no seria un costum graciós que els esposos, abans d’acudir a la casa del convit, 
anessin a la casa del dol,871 és a dir, a la seriosa consideració que no obté el vel nupcial 
sinó la resolució; se’n vagi, doncs, l’encisadora núvia davant l’altar, que una corona de 
murta adorni l’estimada, però la primera cosa que la fa agradable als ulls de Déu és la 
humilitat de la decisió i la vertadera comprensió de la decisió és la primera cosa que 
l’enforteix en la sagrada feblesa872per tal de poder superar-ho tot. 

No és el propòsit d’aquest discurs, malgrat que ho pogués fer, voler espantar 
amb aborronadors relats, ni produir el temor que solament la persona seriosa, quan parla 
amb autoritat, pot dotar d’un segur efecte de seriositat i prevenir el descoratjament i el 
desànim, sí, gairebé el disgust, que es mescla en l’efecte. Oh, creus que només per als 
esposos que es divorcien el pacte matrimonial ha esdevingut una maledicció? Creus que 
només ells són indignes de l’estat del matrimoni que tingué el miserable començament 
de considerar el pacte com un contracte mundà per un profit temporal i han acabat com 
començaren; o aquells en què l’enllaç matrimonial enlloc de ser un alliberament 
esdevenia un parany que excitava la sensualitat?; o creus que solament era un mal espòs 
qui, covardament i sense virilitat, festejava amb adoració la bellesa de la dona i, més 
tard, amb esperit dominador, governava covardament sobre una serventa que 
l’esclavitzava amb la seva bellesa, fins que hi posava fi amb infame ingratitud quan els 
anys s’emportaven la joventut i la bellesa de la dona amb qui s’havia unit? 

Ah no, passa aquí com la mort en la vida. No solament són botí de la mort els 
que estan postrats al seu llit de malalt i el metge ha desnonat: sinó que molts dels que 
ens envolten han estat, tanmateix, marcats per la mort. Igual que hi ha molts esposos 
                                                 
868 La decisió és un revulsiu contra l’autodesconfiança en els moments de dificultat. 
869 Original també en cursiva. La primera reivindicació de la necessitat de tenir una concepció de la vida 
la trobam en un breu assaig de crítica literària titulat Af en endnu Levendes Papirer (‘Dels papers d’un 
home encara en vida’), publicat el 7 de setembre de 1838. No s’hi estalvien retrets a l’obra de H. C. 
Andersen, que segons opinió de Kierkegaard «està totalment desproveïda d’una concepció de la vida» 
(S.V. I. p 34). Algunes línies després esclareix el significat de la Livs-Anskuelse («la concepció de la 
vida»), definint-la així: «És la transubstanciació de l’experiència, una seguretat infrangible en un mateix 
combatuda per tota l’empíria (al Empirie), ja sigui orientada envers allò mundà...,.ja sigui orientada 
envers el cel, on troba allò que és essencial per a una existència tant religiosa com terrenal, guanyant amb 
això la certesa cristiana que ni la mort ni la vida, ni els àngels ni els principats, ni allò present ni futur, ni 
les potestat ni l’altura, ni la profunditat ni cap altra criatura podrà separar-nos de l’amor de Déu» (S.V. I, 
p. 34-35). 
870 Cf. Sal 126, 5. 
871 Cf. Ecl 7,2: «Més val anar a la casa de dol que a la casa del convit.» 
872 Referència a la idea paulina de la forta feblesa.  
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marcats pel divorci. Observa, aquest no s’ha interposat entre els esposos, però una 
altivesa indiferent els separa i els fa esdevenir estranys un de l’altre —i per ventura, a 
posta parlam aquí d’això, els vells sentiments no estan ja extingits totalment. No hi ha 
cap enfrontament entre els esposos, cap hostilitat, però el sentiment sembla haver-se 
retirat de la vida en comú. Per ventura s’estimen, però esperen un esdeveniment que 
tensi l’arc de la decisió i aporti sentiment a l’expressió puix que allò quotidià és 
insuficient. La seqüència de nimietats gairebé els duu a empegueir-se un de l’altre. 
Potser anhelen l’enteniment però no aconsegueixen iniciar realment el diàleg 
precisament perquè cada dia disposen d’una ocasió que en ser desaprofitada fa més 
difícil que s’obrin l’un a l’altre. Ells eren tan feliços, oh, tan feliços, i aquesta 
consciència de felicitat que els hauria de fer forts i que, almenys, hauria d’estar clara 
sempre, els afebleix, perden el desig i el coratge del risc i la felicitat perduda adopta una 
exaltada lluentor malaltissa en els dos solitaris. El temps passa tan lentament, hi ha una 
vida sencera davant ells. Tenen por de fer-se la primera declaració que els podria unir en 
una potent resolució, l’avorriment torna a ocupar el lloc de la unió, i tanmateix detesten 
el divorci com un pecat, però la vida és tan llarga —aleshores el pensament de la mort 
s’introdueix inadvertidament, perquè la mort desfà tots els vincles.873 Hom no s’atreveix 
a reconèixer-ho davant si mateix però és així, hom desitja la mort, com si això no fos 
una infidelitat —i tanmateix ells potser encara s’estimen i la mort els podria dur la 
confirmació. Un cerca els defectes de l’altre i, en lloc d’un intercanvi sincer, els 
malentesos van dirigint la trista relació, allunyant-los un de l’altre en la sospita i la 
desconfiança, actuant amb crueltat i precipitació, amb reconciliacions flamígeres que 
aviven la malaltia, mentre ells continuen, tal vegada, estimant-se. —Això ho produïen 
sempre la pobresa, les estretors i les adversitats de la vida? Ah, a voltes, quan ha passat 
la breu lluna de mel, un matrimoni que viu en la riquesa i l’abundància sembla com si 
estigués a pa i aigua! —Solament era la preocupació pels fills entremaliats la que 
provocava l’allunyament dels pares? Ah, és freqüent veure com una rara sort en aquest 
aspecte no ajuda en absolut els pares —Eren els anys els que portaven la tristesa? Ah, 
quin poc temps hom necessita, a voltes, perquè es produeixi aquest canvi. —Era sempre 
el resultat d’un desacord fonamental en l’edat, l’educació, la condició social, allò que 
més tard conduïa a la incomprensió? Ah, a voltes, els esposos eren tan perfectament 
sol·lícits l’un amb l’altre que solament faltava l’agraïment per a ser feliços. —Era 
sempre l’ambient, la relació familiar i les amistats els que arruïnaven un bon succés 
matrimonial? Ah, quin profit hom treu de culpabilitzar l’altre, el jull de la corrupció és 
com totes les males herbes: se sembra ella mateixa. La bona llavor requereix atenció i 
treball, quan no en tenen, moren i aleshores el jull ve per si mateix. 

Deixa, ara, que l’observador s’inclogui ell mateix, que en un instant decisiu 
evoqui aquests pensaments, deixa’l que es faci la pregunta: m’atrevesc a dir que totes 
aquestes persones casades no començaren tenint allò que s’anomena un vertader amor 
l’un per l’altre, que sentiren la dolçor de la sorpresa quan es despertava l’amor, 
l’agitació del desig, que el temps desapareixia quan estaven junts i es feia llarguíssim 
quan se separaven, que s’enardien amb el pensament de voler ser-ho tot l’un per l’altre? 
Deixa’l que es demani ell mateix: gos negar que aquest trista conclusió també es deu al 
fet que el temps de la joventut, l’esperança, la sorpresa i la precipitació no tenien 
orientació o seriositat per renunciar a l’afalac i la seducció de l’instant i l’engany de la 
imaginació en ordre a sotmetre’s a la severa disciplina de la decisió. 

Què vol, doncs, la decisió, que és el nou naixement (Igjenfödelse) de l’amor? 
Vol ofegar l’alegria per salvar-lo? La seva sol·licitud és una falsa amistat perquè, potser, 

                                                 
873 Cf. Rm 7,12. 
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no és entesa immediatament? És pur sofriment, perquè aquest hi és ineluctablement al 
principi? És un etern captiveri, perquè uneix seriosament i per sempre els amants? Però 
no està exempt de penes el seu debut, ni d’estremiment. Pensa en un entusiasta, ple de 
generoses intencions, disposat a tantes coses, però mira’l, sota el treball de la decisió, la 
concepció de la vida i la seva pròpia feblesa el van aclaparant, de manera que se sent 
impotent, i únicament el sentit del deure el manté contínuament en l’esforç de vèncer la 
decisió. Quin canvi. Ara combat sota la rigorosa supervisió del deure,874 realitza les 
petites coses que té assignades cada dia fins al menor detall875 que el deure li exigeix. I 
tanmateix encara està entusiasmat perquè comprèn que la tasca, gran o petita, quan la 
mana el deure és sempre important. Mira, ara en surt airós, la decisió ha estat vençuda, 
l’obra ha començat amb un criteri real (virkelige Maalestok), i l’obra reïx, va endavant, 
mira, progressa sobre les expectatives, aquell primer entusiasme desperta a una vida 
renovada i més vigorosa. Mira, el seu entusiasme no era una continuació esvalotada o 
una continuada precipitació.876 Tampoc no era ardor juvenil que s’anava extingint amb 
la maduresa i restava un cremalló fumejant al capvespre de la vida. No, aquell primer 
entusiasme es va com extingir durant la nit en que va néixer la decisió, però aparegué 
llavors un nou entusiasme i la feliç sorpresa de l’admiració continua present any rere 
any fins al capvespre de la vida.877 Idènticament, el matrimoni vol eliminar, en la 
rigorosa disciplina de la decisió, els enganys i les fantasies,878 proporcionant a l’amor un 
recer segur dins la inexpugnable fortalesa del deure, oferint a la persona decidida un nou 
entusiasme i, amb el temps, una actitud d’admiració quotidiana per la seva felicitat. 

Per ventura algú digui: és ofensiu parlar així als amants; enlloc d’admirar, 
elogiar i tractar amb respecte la rara felicitat de l’amor, envejosament i amb melancolia 
hom llança sospites sobre aquesta felicitat. Mostrar respecte per una excepcional 
felicitat, per molt rara que sigui, sembla una frivolitat en una meditació edificant que no 
es dedica a trobar l’edificació en la discordància que presenta la felicitat en aquesta 
vida. No serà aquesta objecció una manifestació explosiva de la seductora persuasió de 
l’amor, aquest perillós poder que alimenta la imprudència de l’oient? Volem mostrar 
respecte pels inhabituals dons del poeta, si els usa correctament, però em deman si 
aquest amor que inspira el cant del poeta es troba cada dia i en cada parella que s’uneix 
en matrimoni. No diu el mateix poeta que aquest amor és una raresa com també ho és el 
feliç do del poeta: la millor aspiració d’una existència perfecta, o no, millor, el més bell 
somni d’una concepció imperfecta de la vida. Per això el poeta no explica res, ell cerca 
en la melancolia del cant la raresa que recorda, la cerca ardentment en el delit del desig, 
s’aferra fortament a les cordes del seu instrument per cantar la glòria d’aquest amor com 
si l’hagués trobat; ell, cansat, reposa en el murmuri de la nostàlgia, crea amb la força de 
la imaginació allò que el pensament cercava. Li donam lloança. I un poble que 
s’enorgulleix dels poetes distingits ho fa de forma legítima! Però el poeta no ens pot 
ajudar a nosaltres, homes corrents, perquè no ens pot dir com hem de conduir-nos per 
transformar-nos en l’excepció. Vet aquí el motiu de la tristesa del poeta, car no és un 
home orgullós i altiu malgrat que el seu esperit s’eixampli fins a l’infinit; i quan ha de 
dir a l’individu o de l’individu: «no, no és ell» o «no era ella», no pretén ofendre ningú, 
                                                 
874 Tot vertader enamorat hauria de voler tenir el deure al seu favor, com un recolzament per seguir 
estimant. Aquesta és una idea força del pensament de l’escriptor-espòs Wilhem, també anomenat B. 
Aquest fragment n’és un petit exemple: «(...) el matrimoni conté una decisió que coincideix amb l’únic 
desig, un deure etern que és el delit dels ulls i l’entusiasme del cor» (S.V. 7, p. 101). 
875 Frase feta: «fins els punts i les comes» (indtil punkt og prikke). 
876 Joc de paraules entre «overilet Forsaet» i «fortsat Overilelse». 
877 Sobre la decisió, l’amor es rejoveneix i revitalitza, sense, s’envelleix i mor. 
878 En el segon assaig sobre el matrimoni, la decisió es presenta com allò que permet posar 
l’enamorament en relació constant amb la realitat (Cf. S.V. 7, p. 143). 
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i ell mateix, afligit, cerca el consol del cant. Per tant, hom no s’ha d’enfadar amb el 
poeta, ell estima l’existència i sent més que ningú la pena que aquell individu no sigui 
l’excepció (sjeldenheden). Tanmateix, ningú no pot, diu el poeta, atorgar-se a si mateix 
la qualitat d’excepció que hi és des dels orígens i aquí hi ha el prodigi.  

Ara bé, si l’excepcionalitat existís realment i hom volgués parlar-hi sobre el 
motiu d’aquest discurs, no comprendria res en absolut, ni podria respondre tampoc com 
respondria l’objecció, car un discurs no pot pertorbar una originalitat com aquesta. Però 
un enganyós eco d’un cant poètic, una pobra rèplica d’una obra poètica, aquests sí que 
es poden deixar pertorbar. Per contra, qui sent en el seu interior que no és l’excepció 
està afligit i no li importa que el discurs li ho recordi, sinó que cerca l’edificació en la 
meditació pietosa. Aquest discurs no vol anar més enllà en l’eliminació de tal objecció, 
però, estimat oient, reflexiona tu mateix sobre la cerimònia del matrimoni. Qui la 
celebra? És un poeta? No, és una persona amb autoritat. I la celebració nupcial ho posa 
tot sota el pecat879 i aquell que posseeix l’autoritat fa que aquella sigui seriosa per a 
l’individu i posa sota el pecat a qui es compromet mitjançant l’enllaç matrimonial. Seria 
una ofensa, doncs, si el discurs recordàs el significat de la decisió, i que solament una 
persona decidida pot dir al començament que l’amor ho supera tot? A mi, allò que em 
sembla ofensiu és acceptar que hom no hagués reflexionat sobre això. Així com l’amor 
mundà més feliç necessita el renaixement de la decisió, necessita també la severa 
exhortació de la cerimònia matrimonial, la fortalesa que aquesta confereix en la lluita, la 
benedicció880 que dóna per al camí. 

Així, doncs, mentre el discurs intentava explicar la sagrada decisió del 
matrimoni, t’ha recordat, estimat oient, allò que tu mateix has reflexionat sovint perquè 
el discurs està lluny de voler ser alliçonador. Estàs d’acord amb el discurs, i potser 
diguis que tot això és cert, però hom exigeix molta seriositat perquè un discurs com 
aquest pugui produir la impressió justa sense que nodreixi la impaciència o pertorbi 
l’ànim. I certament tens tota la raó que hom requereix molta seriositat. Vertaderament és 
igual d’important ser un bon lector o un bon oient que un bon orador, més important si 
el discurs, com en aquest cas, és imperfecte i sense autoritat. No pensaves això, no 
pretenies amb aquesta objecció donar la culpa a l’orador, com si guanyassis alguna cosa 
acusant-lo? Considerem això més detingudament. Si per prendre una decisió cal tenir 
una concepció real de la vida, també es dedueix d’allò que acabam de dir que cal tenir 
una concepció real d’un mateix. Potser algú hagi enviat pensaments espies a captar les 
múltiples impressions de la vida, però com que no pogueren tornar a un mateix, es 
rendiren —ai!, i perderen el seu jo.881 Però aquell que pel matrimoni vincula una altra 
vida amb la seva contreu un compromís que el temps no desfarà i que exigeix cada dia 
el seu compliment, per una decisió que implica tenir una vertadera concepció d’un 
mateix. I aquesta vertadera concepció d’un mateix, la interioritat d’aquesta concepció, 
això és la seriositat. De la mateixa manera que l’amor que els poetes celebren és una 
aspiració en l’esperit de cada home, així dins cadascú hi ha un anhel, un desig, que 
reclama algú que pot ser anomenat un guia i mestre en la vida, la persona provada en 
qui hom pot abandonar-se, el savi que aconsella, el noble que encoratja amb el propi 
exemple, la persona dotada amb el poder de l’eloqüència, l’energia de la convicció, la 
persona seriosa que garanteix l’apropiació. Per a un infant és tan fàcil, ell està dispensat 
de l’enuig de l’elecció. Sí, quan el progenitor no és com hauria de ser, el respecte que 

                                                 
879 Cf. Nota 493. 
880 Wilhem ensenyarà que la benedicció nupcial aporta la «joventut de l’eternitat» (Eviges Ungdom) i en 
un altre sentit, l’enamorament «fa més vell un home» Cf. S.V. 7, p. 148.  
881 L’autor usa aquí la paraula selv que traduïm tècnicament per «si mateix». En un context literari 
aquesta versió resulta inapropiada i optam pel pronom personal. 
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inspira i l’obediència incondicional de l’infant fan que, malgrat tot, aprengui el bé d’un 
pare deficient. Però llavors arriba el temps de la joventut i la llibertat, quan el jove i la 
seva estimada cerquen un guia, perquè el més important és que la llibertat i l’elecció no 
esdevinguin un parany. El guia que hom cerca és l’excepció. De vegades només se’n 
pot trobar un cada generació. I malgrat que siguis contemporani d’aquesta venerable 
persona, a qui et pot confiar per complet, ell potser no estarà al mateix lloc on estàs tu, o 
hi estava però se n’ha d’anar o ets tu qui ho ha de fer —i llavors, sí, llavors tu t’has de 
conformar amb menys, això és, t’hauràs d’ajudar tu mateix. Hi ha prou confusió a la 
vida. Les més diverses coses són proclamades, recomanades i respectades; els més 
diversos models apareixen, desapareixen i reapareixen; les més diverses directrius ens 
són ofertes i sempre hi ha companys de ruta; consols, evasions, exhortacions i 
advertències, cants de victòria i lamentacions, se senten confosos uns amb els altres. Ah, 
l’amor i el matrimoni són realitats en les quals cadascú és provat i sobre els quals 
cadascú, per tant, té una opinió pròpia, i efectivament la pot tenir si, en veritat, ho 
desitja seriosament. Tot home, també aquell que no és casat, ha de tenir un lloc on estar, 
i tanmateix hi ha molts de matrimonis que potser no el tenen, sinó que els agita l’oratge 
del moment. El jove creu, enganyat per alguna experiència fortuïta, que si les 
circumstàncies externes de prosperitat i la condició de vida afortunada afavoreixen 
l’amor, aquest està protegit, i potser no pensa que la llibertat d’acció que sorgeix 
d’aquesta situació pot provocar les seves dificultats. Un té una idea exagerada de la 
complexitat de l’obra de cura espiritual de la persona enamorada i no pot rebaixar-se al 
nivell del simple treball de l’atenció de les necessitats materials. Un altre s’abandona als 
sentiments massa ardents i el disgust que en segueix. Si un dels esposos, amb més 
tendència a la circumspecció vol ser més moderat, l’altra part ho malinterpreta i creu 
que es tracta de fredor o indiferència; mentre un dels esposos és moderat i 
economitzador i l’altre no l’entén i pensa que no posseeix el sentit d’alguna cosa més 
alta. Algú es desanima quan la repetició volta entorn d’ell i s’avorreix d’allò que té; 
algú s’impacienta amb la primera felicitat d’un altre, i ara compara, ara recorda, ara 
perd —no acabaríem mai amb el llistat; cap discurs no ho pot fer, i això no és important 
al cap i la fi, però allò que és terrible és el fet de que cap ésser humà no ho pugui fer. 
Només hi ha un poder capaç de fer-ho, la decisió, que vetlla per tot anticipadament. On 
es pot aprendre, doncs, la seriositat? Dins la vida, sens dubte, i l’estat agradable a Déu 
del matrimoni ens dóna una ocasió única per fer-ho. Ens ensenya la seriositat a condició 
d’acceptar la decisió i que ens hi facem una idea real de nosaltres mateixos. La decisió 
mateixa és la seriositat. I perquè allò que anomenam seriós de la vida ens ensenyi la 
seriositat, cal que aquesta es pressuposi. Car, allò que és seriós en la vida no és per a 
nosaltres com un mestre és per a l’alumne, en un cert sentit és com un poder indiferent 
en relació amb l’home que ha de ser com un mestre per a si mateix.882 En cas contrari, 
també d’allò que és seriós a la vida aprendríem la indiferència per totes les coses. Tot i 
que hom tingui el desig d’un guia, perquè en pugui treure un profit, ell mateix ha de 
tenir la seriositat que l’ajudi. O no ens ha succeït que fins i tot tenint al nostre costat 
aquest excepcional orientador, hem inventat tot tipus de coses per debilitar la seva 
influència com si qui perdés fos ell i no un mateix amb això, com si la saviesa dels anys 
consistís a esdevenir més i més exigent, més i més hàbil, enlloc d’esdevenir més i més 
assenyat. I quan aquesta persona no hi és, què passa? Bé, el món no sembla estar mai 
mancat de guies. Mira, n’hi ha que volen guiar els altres i no poden guiar-se a si 
mateixos; altres, reconeixen com a savi una persona que és absolutament incapaç 
d’entendre allò que els homes senzills comprenen; algú té el poder de la persuasió i 
                                                 
882 Aquest és el fonament de l’estratègia de la comunicació indirecta. Ningú no pot directament 
comunicar la seriositat a un altre, que és el resultat d’una autoapropiació.  
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enganya els altres amb les potents obres de la falsedat; allò que hom havia après durant 
la infantesa ho considera ja obsolet i ho ha d’aprendre novament. Un altre vol arrabassar 
l’espòs del lloc de la dona per fer-lo esdevenir important a través de la participació en 
grans empreses, i l’ensenya a menysprear la sagrada vocació del matrimoni. Un altre 
tempta l’esposa i l’ensenya a gemegar sota el jou del matrimoni; en un altre cas, hom 
posa davant els esposos una obra comuna a realitzar que fa que la relació matrimonial 
no sigui important; o potser hom vol ensenyar els esposos a gaudir de la vida, allunyant 
els fills d’ells i les preocupacions, per tal de viure dedicats a fins més elevats. 
Aleshores, l’expectació d’alguna cosa extraordinària s’intensifica, un nou ordre de coses 
està per venir, i tots, casats i fadrins, rebem vacances com els escolars, perquè el mestre 
d’escola es trasllada, tenim vacances fins que les coses tornin al seu lloc —però no som 
escolars durant molt de temps i cadascú ha de donar comptes de si mateix davant Déu i 
el sant compromís del matrimoni dóna a cadascú la seva ocupació i responsabilitat cada 
dia. On es pot trobar, doncs, l’orientador si hom no treballa la salvació de la pròpia 
ànima amb temor i tremolor,883puix així és com hom esdevindrà seriós. Altrament, hom 
descobrirà que no pot seguir tal guia determinat perquè malgrat que sembli bo és feble; 
ni tal altre, perquè malgrat, com diu el poble, expressi amb força i energia allò que diu, 
no ho creu. O potser un és massa vell per a satisfer les exigències del temps i l’altre 
massa jove. Sí, on hauria d’acabar un discurs que pretengui descriure la confusió que 
regna a la vida!, però què et sembla, estimat oient, un home com aquest, que tenia 
aparença de seriositat en el rebuig de les coses, però ni rastre de força en la possessió de 
la cosa més petita. Què pensaries si aquest home fos un espòs i s’hagués casat sense 
estar-hi decidit i, per tant, visqués despreocupat del compromís més sant, això és, sense 
la seriositat que això requereix. No ha posat el divorci la seva marca en aquest 
matrimoni en què els esposos es pertanyien mútuament, però no seriosament. 

No, la seriositat està dins l’home mateix, i només un foll hi corre darrere, només 
un covard compra la indulgència de la mediocritat per ser com la majoria de la gent i 
obrar segons això. Solament un temorós es deixa pertorbar en els seus nobles esforços 
pel judici dels altres. I si no disposa de guia en la vida, tanmateix la persona seriosa no 
camina a cegues. Ah, estimat oient, si el guia esmentat, allà on tu vius fos incompetent, 
si ho desitges, sigues tu el bon oient que treu profit d’aquest mediocre discurs. I si el 
que et parla aquí és massa jove o potser s’expressa en termes poc clars o el seu 
pensament no és clar —bé, estimat oient, aparta el discurs o si vols, fes la cosa més 
gran, sigues el bon lector que es beneficia d’un discurs desencertat. Sí, en veritat, així 
com hi ha un poder del discurs que pot obrar gairebé miracles, també hi ha un poder de 
l’oient que en pot fer si vol. Aquest oient és el seriós. Ell diu «vull ser edificat», i vet 
aquí, és edificat. Però allò seriós es troba en la decisió. Si algú en té por, no és 
sorprenent que cerqui consol en el fet que els altres estiguin presos en les mateixes 
dificultats, espiant a dreta i esquerra. Si hom creu que una decisió és una cosa fràgil i 
que la persona que la pren camina sobre gel fi, sí, no és sorprenent que sempre s’hagi 
d’envoltar de tanta gent per tenir el coratge de viure; però tu, estimat oient, creus que la 
decisió és la suprema benaurança? Creus que si la felicitat de l’amor pogués ser 
assegurada d’una altra manera tota la vida, voldries escollir la vida de la decisió i la vida 
en comú dels esposos enmig dels perills? Car, la decisió fa miracles en els esposoris 
com els de les noces de Canà. Ella vessa primer el vi dolent i guarda el bo pel final; 
l’amor és el millor ornament de la persona estimada, però la decisió és un poder en el 
cor de l’home imperfecte. La decisió matrimonial és, doncs, això: que l’amor ho supera 
tot. Sí, ho supera tot; però en veritat mor en l’adversitat si no el sosté cap decisió, mor 
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en la prosperitat si no el sosté cap decisió; degenera cada dia si la decisió no l’anima; 
s’ofega en una suficiència vana si la decisió no li dóna humilitat; l’amor roman, però la 
decisió és el seu lloc de sojorn884 que li dóna permanència; l’amor és allò que refresca 
fugaçment, però la decisió és el recipient que el conté. L’amor roman; guia a través de 
la vida quan la decisió l’acompanya, però extravia quan no el guia la decisió; dóna 
sentit a la vida si la decisió fa d’hermeneuta dia rere dia. Ell s’allarga tota una vida si la 
decisió el refrena; assoleix l’eternitat si la decisió li ha preparat el lloc allà. Ell ho 
supera tot, si la decisió està amb ell el dia del combat —i l’últim honor és l’únic honor.  

Es envejós aquest discurs? Es envejós dir a l’home feliç: conec un lloc on pots 
amagar la teva felicitat per tenir-la segura? Un poc de coqueta melancolia, que seria 
simplement enveja, podria potser excitar el sentit de la felicitat. És aquest un discurs 
ofensiu? És ofensiu dir-li a algú: estic convençut que tu mateix saps i has reflexionat 
això que jo solament et record? És molest l’orador que es manté apartat, parlant en veu 
baixa amb si mateix? 

Així, doncs, una vertadera concepció de la vida i d’un mateix requereix la 
decisió matrimonial, però això ja implica una altra gran exigència, semblant a la 
primera: una vertadera concepció de Déu.885 Ambdues exigències es corresponen 
perfectament, perquè hom no pot tenir una vertadera concepció de Déu sense tenir 
contemporàniament una vertadera concepció de la vida i de si mateix,886 ni pot tenir una 
vertadera concepció de si mateix sense una corresponent concepció de Déu, ni una 
vertadera concepció de la vida sense la corresponent concepció d’un mateix. La poètica 
imaginació creadora o una concepció sorgida en la distància del pensament indiferent 
no és una vertadera concepció. La vertadera concepció sobre Déu tampoc no ve com un 
afegitó accidental a la concepció de la vida i d’un mateix, al contrari, ell ho penetra i 
corona tot i és present abans d’esdevenir explícita. 

Els amants certament són feliços, i el dia de la felicitat és segurament quan hom 
més a prop està de Déu. Però cal que hom tingui una vertadera concepció sobre Déu, cal 
que hi hagi un enteniment entre Déu i l’home feliç i cal un llenguatge que permeti que 
parlin entre ells. Aquest llenguatge és la decisió, l’únic llenguatge amb que Déu 
establirà relació amb un home. Car, tot i que l’home feliç fos molt entusiàstic en 
l’expressió d’agraïment per la seva felicitat (i on hi ha un home feliç que no senti 
aquesta necessitat de ser agraït!), i esmentàs el nom de Déu, d’això no sé seguiria que 
ell parlàs amb Déu, en tingués una vertadera concepció, es fes comprendre per Ell i 
obtingués un benefici de la comprensió. Car, l’agraïment per la felicitat, per molt 
excepcional que sigui, per molt emocionada que sigui la seva expressió, per molt de 
fervor que tingui l’esperit, Déu no l’entendrà —només entendrà la decisió que pren 
possessió de la felicitat. Tot i que hom invoqui el nom de Déu al principi i al final, per 
això hom no parla amb Déu si l’adorador en fer la seva acció de gràcies no té la 
representació de Déu sinó de la felicitat, el destí, el gran guany o altres coses semblants, 
o una potència misteriosa que deixa esglaiat amb la seva intervenció —i que adora. 
Certament, la decisió no ha de transformar l’home feliç en un ingrat; al contrari, l’ha de 
fer digne, i solament en la decisió esdevé seriós l’agraïment. Per això, l’agraïment de la 
decisió comporta la consciència que aquesta felicitat és una comesa i que la persona que 

                                                 
884 Un amor que no roman (blive) a la intempèrie sinó en la residència (blevisted) de la decisió que l’ajuda 
a subsistir.  
885 Original també en cursiva. 
886 Per a Kierkegaard l’aprehensió de Déu està intricadament unida a la relacionalitat humana. És la 
vertadera relació amb un mateix i amb la realitat vital la que desperta la relació amb el fonament de la 
relacionalitat. Això es produeix de manera més intensa en les cruïlles existencials de la culpa, l’amor i la 
mort que investigam. 
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ara dóna gràcies només es troba al començament. Per això aquesta acció de gràcies de la 
decisió és consirosa (besindig); comprèn que Déu parla a l’home decidit en la felicitat, 
però també comprèn que això és l’inici de la conversa. És això pensar 
menyspreativament sobre la felicitat? No és sinó pensar dignament i elevadament sobre 
Déu! Si algú conversàs amb un savi i immediatament després d’haver escoltat les seves 
primeres paraules que projectaven la llum de la veritat en el seu esperit, l’interrompia 
amb el seu agraïment perquè ara no necessitava més ajuda, quina altra cosa se 
n’extrauria sinó que ell no havia parlat amb un savi, sinó amb un savi que ell mateix 
havia transformat en un neci. Ara bé, un savi és un ésser humà que, com a tal, és una 
realitat externa; fins a un cert punt, i malgrat hom parlàs com un ximple, hom pot dir 
amb veritat que ha parlat amb un savi. Però Déu només hi és dins la interioritat. Si hom 
parla amb ell com parlaria aquell home amb el savi no parlaria pròpiament amb ell. 
Com hi ha un amor immadur que diu: «el vertader amant ho supera tot», sense haver 
tingut, no obstant això, una vertadera noció de la lluita; com hi ha un entusiasme 
immadur887 que diu el mateix amb idèntica precipitació; també hi ha un immadur 
agraïment que vol donar les gràcies a Déu i tanmateix solament s’enganya a si mateix 
creient que ho fa i defrauda a Déu. L’agraïment de la decisió és seriós i per això és grat 
a Déu; aquest agraïment també és un bon començament amb el qual la meitat està 
vençuda i amb Déu la decisió, sens dubte, ho superarà tot. No li dóna gràcies una 
vegada per sempre, ni amb mundana i enganyosa presumpció o insensatesa. No, la 
decisió és el començament i l’agraïment de la decisió és el començament de 
l’agraïment, començament de la solemnitat que mantindrà allunyats molts de perills 
innecessaris, donarà força davant els perills reals, serà eco en l’himne de lloança del dia 
de la victòria. Aquest és l’inici de la vigilància que trobarà la parella alerta el capvespre 
de la vida, expectants com les verges assenyades ho estaven fins l’hora de les 
núpcies,888 vigilància que farà que el darrer agraïment sigui el més bell de tot i que la 
darrera resposta en el diàleg amb Déu, el començament del qual era aquella felicitat, 
sigui la vertadera i grata acció de gràcies.  

Si hom pensa que això és pertorbador, renunciant a entendre’s correctament a si 
mateix, gosarà en aquest clima de confusió pensar nèciament sobre Déu? Hom pensarà 
que la felicitat es perd per començar amb la seriositat i que la felicitat s’ha reduït per 
constituir-ne l’inici:889 seria més bell, més savi, se superarien millor les proves de la 
vida si hi hagués un inici sense la decisió? Seria més bell que la felicitat, per així dir, 
separàs tot d’una els dos que s’acabaven d’unir; seria més bell que un vanitós cor 
femení escoltàs voluptuosament les lloances d’un adorador que es creia que ho era tot 
per a ella, que confús però agraït per la seva felicitat no sabés quina altra cosa havia 
d’agrair? Seria més bell que el cap altiu del marit s’inclinàs voluptuosament per escoltar 
l’adoració de la persona dèbil, que ella, contenta amb la seva felicitat, humil en la seva 
gratitud, no sabés a qui havia d’acudir si no a ell, a qui ella certament tot ho devia, 
inclosa la seva felicitat —ell, que l’espoliava del millor bé? Seria més bell, més savi? 
suportaria millor les seves proves —també quan un cert dia hom s’hagués de treure el 
jou de sobre i començar la lluita?; o si això no és produís, seria millor que aquest covard 
no esdevingués mai un home, que anàs per la vida aferrat a la falda de la dona?; o si la 
llastimosa fidelitat no treballàs com una esposa sinó com una esclava que no estimava 
sincerament el seu senyor quan aquest era el seu marit? Per ventura és més bella la 

                                                 
887 Un passatge de l’escrit del pseudònim Wilhem descriu la decisió com el traductor (Oversaetter) de 
l’entusiasme en realitat. Cf. S.V. 7, p. 6. 
888 Cf. Mt 25,1-13. 
889 Per a Wilhem la «primera felicitat de l’amor» (Elskovens förste Salighed) entranya una inquietud que 
no hi ha en la felicitat que sorgeix de la decisió (Cf. S.V.7, p. 117). 
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idolatria als inicis, més sàvia al principi, en el progrés de la vida més fiable que un culte 
raonable a Déu? 

Si algú pensa que la concepció de Déu requerida per la decisió és una rèmora 
(Standsing) de la qual la felicitat es voldria alliberar: seria més bell, doncs, més savi, 
suportaria millor les proves de la vida, que ells dos, sense la decisió no detinguessin 
l’efímer instant del somni amorós, si dansassin prescindint de la salut i la santedat de 
l’amor el dia de les noces? Seria més bell, més savi, tindrien millor forniment per a la 
vida si cansats al començament del camí, s’adonen que la broma ha acabat, veuen que 
enlloc de la seriositat no hi ha més que repulsiu i avorriment i un confús despertar a una 
llarga vida des d’un confús somni juvenil? Hauria de ser el breu plaer d’una parella 
idolàtrica més bell i més savi, més fiable en la vida que l’humil començament d’un 
vertader matrimoni? 

Algú pensa que la decisió ha de venir més tard, quan ells realment la necessiten? 
Es que encara no la necessiten el dia de l’enllaç quan contreuen l’etern compromís? 
Més tard, doncs? Hom hauria de pensar que no es tracta de voler abandonar-se l’un a 
l’altre, sinó d’assaborir la primera joia de la unió i llavors, units, recolzar-se en la 
decisió? Així, quan les fatigues i tribulacions vinguin, i les penúries físiques o 
espirituals estiguin davant la porta, aleshores és el temps? Sí, certament és el temps per 
a l’home decidit de concentrar-se enterament en la seva decisió; però no és precisament 
el temps de prendre-la.890 És ver que la necessitat i l’adversitat poden ajudar un home a 
cercar Déu en la decisió,891 però la qüestió és si d’aquesta manera la concepció és 
sempre correcta, si és joiosa, si no hi ha un cert aspecte desgraciat, un desig secret que 
no sigui necessària, si no és dolenta, envejosa, trista i, per tant, una interpretació de les 
adversitats de la vida que no és noble. Hi ha en l’estat una institució de caritat on els 
freturosos hi poden acudir. L’indigent és ajudat, però creus que el necessitat té una 
concepció alegre d’aquesta institució? Igualment, potser hi ha matrimonis que també 
cerquen Déu principalment en l’adversitat, ai, i el cerquen com una institució benèfica; i 
tothom que així ho fa corre aquest perill. Una decisió tardana com aquesta, que no 
s’adquireix sense vergonya i sense grans perills en el darrer instant, hauria de ser més 
bella i més sàvia que la primera decisió del matrimoni? 

Potser però que no vinguin ni necessitats ni adversitats a la vida, i hom no 
necessita la decisió. Enfora està de l’ànim d’aquest discurs atemorir els homes puerils i, 
menys encara, recomanar la decisió com un mitjà al servei de quelcom més innoble. 
Així, doncs, home pueril que no vols conèixer els perills de l’esperit, penses que tot 
anirà bé, mira, aquí hi ha un matrimoni veciat per la vida, la fortuna els somriu 
contínuament —què doncs? Aquest matrimoni pueril ha perdut, no obstant això, la cosa 
millor, car la decisió mateixa és la cosa gloriosa. No és una miserable troballa per 
combatre les afliccions de la vida sinó la penyora de la salvació892 amb que l’home 
decidit es vesteix com amb un ornament per acollir dignament els dies pròspers893 i com 
una armadura per als dies adversos, no obstant que sigui el mateix vestit.894  

Ai!, la vida dels esposos i les condicions del matrimoni són tan diferents en 
aquest món, tanmateix hi ha una decisió que els és comuna a tots, o que ho pot ser: que 
l’amor ho supera tot. Aquesta decisió és el començament, i comporta una vertadera 
                                                 
890 El verb «at samle» combina la idea de concentració i adquisició: «for den Besluttede til at samle sig 
sin Beslutning; men ikke just til at samle en Beslutning.»  
891 En el text pseudònim «La validesa estètica del matrimoni», la decisió de confiar-se a Déu només quan 
apareixen les dificultats és titllada de «no bella en sentit religiós». Cf. S.V. 3, p. 39.  
892 Saliggjörelsens Klaedebon: en el doble sentit de peça de roba i element que garanteix un compromís. 
893 Literalment: gode Dage. 
894 Aquest pensament tenia un tractament molt més extens en la primera versió del text. Cf. Pap. VI B 
118. 
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concepció de la vida, d’un mateix, i en conseqüència de Déu —llavors el final esdevé 
semblant al principi en que l’amor ho ha superat tot. Però, estimat oient, pensa en dos 
matrimonis. El primer ha de fer un dur camí a través de les adversitats, l’altre és portat 
en mans de la bona fortuna a través de la vida. Ara, ells tots dos han arribat al confí de 
la vida i l’amor ho ha superat tot. Del primer hom pot dir que han après molt de la dura 
escola de la vida, però també hom pot dir que al capvespre de la vida no han esdevingut 
essencialment diferents en la seva seriositat de la manera com l’obtingueren al 
començament en la rigorosa disciplina de la decisió —no és això el més bell de tot? I de 
la segona parella hom pot dir que al capvespre de la vida no eren essencialment 
diferents en la seva seriositat, sinó que al llarg de la vida han estat igualment seriosos 
que el dia benaurat quan la decisió els va fer madurar en la seriositat: no és això el més 
bell de tot? Car, la seriositat de la decisió juvenil no està feta per peces sinó per Déu a 
partir de la concepció de la vida, d’un mateix i de Déu, i per això és salut eterna, i potser 
hom no la guanya mai així més tard. 
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AL COSTAT D’UNA TOMBA 
 
 
 
 
 
 
Així, doncs, s’ ha acabat! - I ara, el primer que s’havia acostat a la tomba perquè 

era el parent més pròxim, quan després del breu instant del discurs, ai perquè era el 
parent més pròxim, roman el darrer al costat de la tomba, ara s’ha acabat! I si ell 
volgués restar allà fora, tanmateix no sabria què fa el mort perquè aquest és un home 
quiescent.895 I si pel seu torbament el cridàs pel seu nom, o per la seva tristesa 
s’assegués al costat de la fossa, no res vendria a saber perquè en una tomba hi ha 
quietud, el mort està mut; i malgrat que anàs cada dia a la seva tomba per honrar-ne la 
memòria,896 el mort no el recordaria a ell. 

Car, no hi ha record en una tomba, tampoc de Déu.897 Mira, això ho sabia aquell 
home, de qui hom pot dir que ell no recorda res més, a qui és massa tard a hores d’ara 
per a poder-li-ho dir. Però com que ho sabia, ha obrat en conformitat i se n’ha recordat 
de Déu mentre ha viscut. La seva vida ha passat honradament inadvertida, no eren molts 
els que sabien de la seva existència, solament alguns d’aquests pocs el coneixien.898 Ell 
era ciutadà d’aquest Estat, aplicat en el seu modest treball, no ha destorbat ningú per 
desatendre les obligacions col·lectives, ni ha destorbat ningú per un neguit improcedent 
per les coses públiques. Així ha passat any rere any, uniformes però no buits; ha 
esdevingut un home, s’ha fet vell, ha esdevingut ancià: la seva activitat ha estat la 
mateixa, una i idèntica ocupació durant les diverses edats de la vida. Deixa una dona, 
contenta d’haver-se unit amb ell, ara una dona anciana, que plora la pèrdua, una 
vertadera vídua que, desemparada, posa la seva esperança en Déu. Deixa un fill que ha 
après a estimar-lo i que troba satisfacció en la condició i el treball del pare —un infant 
altre temps joiós en la casa pairal, com a jove no l’ha trobada mai estreta, ara és per a ell 
una casa de dol. —Hom no s’interroga gaire per la mort d’un home que ha passat 
desapercebut, i com algú, un poc després, passa a prop de la casa on ha viscut 
humilment, i llegeix el seu nom sobre la porta perquè el negoci continua sota el seu 
nom, és com si ell no hagués mort. Com si dolçament i en pau s’hagués adormit, i així 
en el món que l’envolta la seva mort és una partença silenciosa. Respectable com a 
ciutadà, honest en el seu ofici, estalviador a ca seva, caritatiu segons les seves 
possibilitats, amic sincer, fidel a la seva esposa, un pare per al seu fill: tot això i tota la 
veritat amb què aquí hom pot dir, no deixa presagiar un final significatiu; aquí es tracta 
d’una vida a la qual una tranquil·la mort ha posat un bell final. —Ell tenia, no obstant 
això, una altra activitat encara, de la qual s’ocupava amb idèntica simplicitat de cor: 
recordar-se’n de Déu. Ell es va fer home, vell, esdevingué ancià, però el record de Déu 
continuà sent el mateix, una guia en tota la seva activitat, una tranquil·la joia en la seva 

                                                 
895L’adjectiu still evoca tant l’aspecte silenciós com la quietud. 
896 Com hem fet notar, Kierkegaard compaginava l’escriptura d’aquest discurs amb la redacció de Stadier 
paa livets vei, que s’inicia amb una meditació sobre la diferència entre el record (huske) i la memòria 
(erindre) que s’ha de pressuposar en les pàgines que segueixen. 
897 Cf. Sal 6,5. 
898 Contrast entre els verbs vidende i kjendte. 
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pia meditació. Sí, malgrat que no hi hagués ningú que se’n recordàs del difunt, sí, 
encara que ara no estigués al costat de Déu, Déu l’enyoraria en la vida i sabria on és i el 
cercaria allà, perquè el difunt ha passat davant el seu rostre899 i Déu el coneixia millor 
que qualsevol altre. Ell se’n recordava de Déu i es feia eficient en el seu treball; se’n 
recordava de Déu i era joiós en el seu treball i la seva vida, se’n recordava de Déu i era 
feliç en la seva modesta llar amb els seus estimats; no ha destorbat mai mostrant-se 
indiferent pel culte públic, o per un zel intempestiu, sinó que la casa de Déu era per a ell 
una segona llar900 —ara ha tornat a casa. 

Però a la tomba no hi ha record —per això aquest resta a defora, en aquells dos 
que l’han estimat durant la vida: ells se’n recordaran d’ell. I si ara, aquell que s’ha 
acostat primer a la tomba perquè era el més pròxim i ha quedat després del breu instant 
del discurs, el darrer al costat de la tomba perquè era el més pròxim, quan ell se’n va 
d’allà recordant-lo, va a casa per trobar la trista vídua: i el nom sobre la porta esdevé un 
record. Ara i per algun temps quan vingui un client que casualment o amb més simpatia 
demani per aquell home, quan sentirà que ha mort dirà: ah, ha mort. I quan tots els vells 
clients hagin fet el mateix, llavors la vida circumdant901 no tindrà cap altre medi per a 
preservar el seu record. L’anciana vídua, però, no tindrà necessitat de cap recordatori902 
per rememorar-lo, i el fill aplicat al seu treball no considerarà que sigui una pèrdua de 
temps recordar-lo. I quan ningú no demani més per ell, aleshores, quan la casa ja no 
sembli una casa de dol, quan també dins la casa el dolor s’hagi atenuat i l’absència 
diària exerciti amb consolació el record: aleshores, el nom sobre la porta recordarà els 
dos éssers estimats que tenen una altra ocupació més: recordar-se del difunt.903 

Ara el discurs ha acabat. Només resta un acte: amb tres palades de terra confiar 
el difunt a la terra com tot allò que ve a la terra i hi torna —i tot, doncs, s’ha acabat. 

 
Aquest discurs sense autoritat904 no pot aportar seriositat, cap mort no espera 

sentir el discurs per tal que tot pugui acabar. Però, per això mateix, estimat oient, tu hi 
pots posar esment. Car, la mort mateixa té efectivament la seva seriositat; la seriositat 
no està en això que s’esdevé, en l’esdeveniment exterior: que hagi mort un altre home; 
com tampoc la diferència en la seriositat no resideix en el nombre de carruatges, ni en 
l’estat d’ànim indulgent que només vol parlar bé del difunt, una seriositat que ni 
d’enfora podria satisfer a qui considera seriosament la seva pròpia mort. Precisament la 
mort pot ensenyar que la seriositat està en la interioritat, en el pensament, ensenyar que 
és només una il·lusió quan, amb lleugeresa o malenconia, hom mira envers allò extern, 
o quan el profund pensament sobre la mort obliga a pensar en la pròpia mort i 
reflexionar-hi. Si hom vol qualificar vertaderament algun objecte seriós hom parla de la 
mort, i del «seriós pensament de la mort».905 I tanmateix sembla com si hi hagués una 
broma subjacent al fons d’aquest pensament, i aquesta broma, diversa en estats d’ànim i 
expressions, és l’essencial en tota consideració sobre la mort on el que reflexiona no 
resta cara a cara amb la mort ni es pensa a si mateix unit amb aquella. Un pagà ja havia 

                                                 
899 Cf. Sal 56,14. 
900 La casa (Huus) de Déu, el temple, era una segona llar (Hjem). 
901 L’autor usa la perífrasi «omgivelsens Liv» referida a allò que pertany a vida en l’exterioritat. 
902 Traduïm el substantiu «Paamindelse» per «recordatori» enlloc d’«advertiment» o «admonició», que 
serien formes més literals, per lligar-lo semànticament amb el verb «at erindre» (rememorar) que el 
segueix.  
903 Com sabem per Kjerlighedens Gjerninger, el record d’un difunt és un acte d’amor màximament 
desinteressat. 
904 Sobre l’autoritat dels discursos es pot consultar el primer estudi. 
905 Abans d’iniciar-se el banquet d’«In vino Veritas», Victor Eremita parla també del «seriós pensament 
de la mort» al qual ell afirma pertànyer. Cf. S.V. 7, p. 30.  
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dit que no cal témer la mort, perquè «quan ella hi és, jo no hi sóc i quan jo hi sóc ella no 
hi és».906 Aquesta és la broma que permet a l’astut mantenir-se ell mateix a defora; 
també quan s’usen imatges terrorífiques per a descriure la mort, que espantarien una 
imaginació malalta, seria solament una broma si hom no pensa més que en la mort i no 
es pensa a si mateix en la mort, si hom la pensa com a destí de l’espècie, però no com el 
seu.907 La broma és que aquest poder inexorable no pugui atrapar la seva presa, que hi 
hagi una contradicció, que és com si la mort es burlàs de si mateixa. Car, la tristesa si tu 
la volguessis comparar amb la mort i anomenar-la un arquer com ho és la mort,908 la 
tristesa, diem, no esgarra el seu tir perquè fereix el vivent, i quan ho ha fet, és aleshores 
quan comença la tristesa: però quan la fletxa de la mor ha tocat algú, llavors tot s’ha 
acabat.909 I la malaltia, si hom la compara amb la mort i la defineix com un parany, com 
la mort, és el parany on la vida és capturada: la malaltia realment captura i quan ha 
capturat l’home sa i robust, llavors és quan comença la malaltia: però quan la mort para 
un parany, no captura res, perquè llavors tot s’ha acabat. Però aquí està precisament la 
seriositat i per això la seriositat de la mort és diferent de la seriositat de la vida que tan 
fàcilment deixa que hom s’enganyi a si mateix. Car, quan algú segueix el seu camí 
doblegat per l’adversitat, en les penes, la malaltia, la incomprensió, l’estretor 
econòmica, una penosa expectativa, s’equivoca qui d’això en treu directament la 
conclusió que ell és seriós, perquè la seriositat no és una immediata traducció de la vida, 
sinó la seva versió refinada, és a dir, novament aquí són la interioritat, el pensament, 
l’apropiació i el refinament que intervenen per a constituir la seriositat. O quan hom 
s’esforça en una complexa empresa, potser comandant molts de soldats, potser escrivint 
molts de llibres, potser ocupat en altes funcions; potser amb molts de fills o perquè 
sovint es troba en perill de mort o desenvolupa la seriosa ocupació d’amortallar 
cadàvers, s’equivoca si per això extreu la conclusió sense més ni pus que ell és seriós, 
puix que la seriositat està en la impressió rebuda, la seriositat es refereix a la interioritat 
de l’home i no al seu ofici. A posta la mort no és, en aquest sentit, quelcom real i quan 
hom ha mort ja no pot esdevenir seriós més tard; i si hom ha trobat una mort sobtada, 
que era la més gran desgràcia en una època més seriosa que la nostra, tal com apareix a 
les antigues pregàries,910 i que els nous temps consideren la més gran sort, llavors 
assumpte resolt. La seriositat de la vida és seriosa, però no hi ha seriositat sense el 
refinament de l’exterior per part de la consciència, aquí hi ha la possibilitat de la il·lusió. 
La seriositat de la mort no enganya, perquè no és la mort la cosa seriosa sinó el 
pensament de la mort (Tanken om Döden). 

Si tu, per tant, estimat oient, perseveres911 en aquest pensament i no el tens 
present d’una altra manera que en el pensament de tu mateix, aleshores aquest discurs 
sense autoritat esdevindrà, juntament amb tu, una cosa seriosa. Pensar-se mort un 
mateix és la seriositat (At taenke sig selv död er Alvoren); ser testimoni de la mort d’un 
altre és «estat d’ànim».912 És una vaga sensació de tristesa aquella que hom experimenta 

                                                 
906 EPICUR, Carta a Meneceu 4, 124-125. 
907 El Postscriptum reivindicarà la realitat absolutament singular de la mort. Cf. el cap. I de la II part.  
908 La representació de la mort com un arquer és clàssica. Probablement Kierkegaard s’inspira en un 
gravat de T. L. Borup. Cf. SKS K5, p. 450. 
909 En aquest passatge hi ha ressonàncies del llibre XIII De Civitate Dei. 
910 En un text del diari de 1850 llegim: «En general hom desitja actualment una ràpida mort, mentre que a 
les lletanies dels sants es prega que Déu ens alliberi, entre d’altres mals, d’una mort sobtada» (Pap. X3 A 
250). 
911 Versió del verb «at fastholde» que indica l’acció d’«estar aferrat» a aquest pensament.  
912 La contraposició entre «stemining» (estat d’ànim) i «Alvor» (seriositat) és possible que vulgui ser una 
rèplica a la visió sentimentalista de la religió de Schleimacher. Per a Kierkegaard, la comprensió de la 
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quan veu passar un pare que per última vegada porta el seu fill i el porta a la tomba; o 
quan si veu passar el pobre carruatge fúnebre i no sap res del difunt, únicament que era 
un home; és tristesa allò que hom sent quan la joventut i la salut esdevenen preses de la 
mort, quan molts d’anys després la imatge de la bella estàtua que està en el monument 
funerari està envoltada d’herba; es una seriositat anímica, quan hom veu que la mort 
irromp en les vanes ocupacions i pren amb ella la insensata que va engalanada amb els 
abillaments més vanitosos o l’insensat en l’instant de més vanitat; és una expressió de 
lamentació per la burla de la vida quan el difunt havia fet una segura promesa i sense 
culpa esdevenia un mentider perquè havia oblidat que la mort és l’única cosa certa; és 
un anhel d’eternitat això que hom experimenta quan la mort després d’haver-se apoderat 
de tantes coses ara se’n du la darrera persona eminent que coneixies; és l’estat febril 
d’un esperit malalt o la seva freda fogositat això que hom experimenta quan està tan 
avesat a la mort i a la pèrdua dels éssers més pròxims que la vida se li transforma en una 
consumpció de l’esperit (Aandsfortaerelse); és vertadera tristesa quan és el teu difunt; 
són els dolors de part de l’esperança en la immortalitat quan el difunt és el teu estimat; 
és la manifestació estremidora de la seriositat quan el difunt és el teu únic guia i 
t’assalta la solitud: però encara que sigui el teu fill, o el teu estimat, o el teu únic guia, 
tanmateix continua sent «estat d’ànim»; i encara que volguessis morir en lloc seu, també 
seria «estat d’ànim»; i si penses que això és més fàcil, també això és «estat d’ànim». La 
seriositat és que tu penses la mort i que la penses com el teu lot i aleshores fa allò que la 
mort és incapaç de fer: tu hi ets quan la mort també hi és. Car, la mort és la mestressa de 
la seriositat, però justament per això la seva seriosa instrucció és coneix perquè deixa a 
l’individu cercar-se a si mateix per ensenyar-li tot seguit la seriositat que solament pot 
aprendre l’home per si mateix. La mort realitza el seu treball dins la vida, no es passeja 
—com el temorós pensa— brandint la falç i fent por a les dones i els infants, com si 
això fos seriositat. No, ella diu: sóc aquí, si algú vol aprendre de mi que vingui a mi. 
Només així la mort et manté ocupat en allò que és seriós, d’una altra manera només 
suscita estat d’ànim a través de l’enginyositat913 del pensament, la seva profunditat, o 
burletament en l’acudit jocós, o precipita en una profunda tristesa que ni en la seva 
expressió més dolorosa és seriositat, car la seriositat voldria precisament ensenyar a 
conservar la moderació en el dolor i la lamentació. 

Un poeta914 ha narrat la història d’un jove que la nit de cap d’any va somiar que 
era un vell que repassava la seva malmesa vida fins que es va despertar el matí no 
solament angoixat pel nou any sinó per una nova vida: de la mateixa manera, pensar la 
mort desperts, pensar que és certament més decisiva que la vellesa, que tanmateix també 
disposa del seu temps, pensar que tot s’ha acabat, que tot ha estat perdut amb la vida per 
després guanyar-ho tot en la vida —això és seriositat. Hi havia un emperador que es va 
fer enterrar observant tots els costums exteriors.915 La seva acció potser era només un 
estat d’ànim, però ser testimoni de la pròpia mort, testimoni que el taüt es tanca, 
testimoni que tot allò mundà i terrenal que omple els sentits acaba en la mort: això és 
seriositat. Morir és certament el destí de cada home i per això un art ben mediocre, però 
saber916 morir és certament la més alta saviesa de la vida. On hi ha la diferència? En el 
                                                                                                                                               
religió com a «sentiment de dependència» és de natura estàtica i no fa justícia al moviment apassionant 
amb què s’ha de viure l’experiència religiosa. Cf. Pap. X2 A 402.  
913 El mot «Sindrighed» és molt corrent en les obres de Kierkegaard. Es refereix a l’astúcia conceptual 
que sap adornar molt bé els raonaments més buits. 
914 L’obra és J. P. RICHTER, Neujahrsnacht eines Unglücklichen (‘Nit de cap d’any d’un infeliç’). 
Kierkegaard tenia l’edició de 1826-28 de les obres completes de Richter. 
915 Probable al·lusió a la perfecta disposició del propi enterrament per part de l’emperador Carles V. Cf. 
Pap. VI B 120. 
916 El verb usat aquí és «at kunne», en el sentit de «tenir habilitat». 
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fet que en un cas la seriositat és de la mort (Alvoren Dödens), en l’altre la seriositat és 
del mortal (den Dödeliges). I el discurs que estableix aquesta diferència no es pot dirigir 
al mort, sinó al vivent: 

 
Així, el discurs tractarà sobre 

 
La decisió de la mort 

 
I sobre això estam d’acord, estimat oient: un discurs pietós no ha de ser mai 

discordant o disconforme amb cap altra cosa que la impietat. Així, el freturós, el servent 
que parsimoniosament ha de destinar un poc de temps dels escassos dies lliures de què 
disposa per anar a la tomba a recordar un difunt i pensar també en la pròpia mort, quan 
una persona semblant, que ha de treure profit de les seves minses oportunitats, fa 
d’aquesta sortida a l’exterior un dels plaers de la vida, i de l’estada allà fora una alegre i 
benèfica distracció dels molts de dies treballats, quan passa el temps allà fora, ara amb 
el record del difunt, ara pensant en si mateix seriosament, ara a gaudir de la llibertat i 
l’ambient, com cercant reconfortar-se en un bell paratge, com si el passeig només 
estigués destinat al plaer i portàs les seves provisions per unir-les al gaudi: doncs, estam 
d’acord que algú semblant amb la seva noble simplicitat ha conciliat bellament els 
contraris (que és segons el criteri dels savis la cosa més dificultosa), que el seu record és 
preciós per al difunt i és acollit amb joia en el cel, i la seva seriositat és igualment 
lloable i grata a Déu, tan profitosa per a ell com la seriositat d’un home de rares 
qualitats que dia i nit exercitàs el seriós pensament de la mort en la seva vida, tant com 
si es detingués una i altra volta per renunciar a les seves vanes ocupacions, o se sentis 
una i altra vegada estimulat a córrer de pressa a la via del bé, o es desempallegàs del 
costum del xerratòrum i l’atrafegament per aprendre la saviesa en el silenci, o aprengués 
a no tremolar davant els fantasmes i invencions humanes, sinó davant la responsabilitat 
de la mort, a no témer els que poden matar el cos917 sinó a témer davant un mateix i 
davant una vida assentada sobre la vanitat, el moment i la imaginació. Nosaltres el 
volem lloar perquè usa magníficament les rares ocasions que li són concedides; però si 
ell, contràriament, es prengués dia lliure d’aquestes esplèndides activitats quotidianes 
per entretenir-se en el pensament que era millor que l’home senzill, aquell que no tenia 
tant de temps ni tanta capacitat, que era més grat a Déu, com si Déu cometés la 
injustícia de retallar el temps i la capacitat d’algú, i així el do de la felicitat, i llavors, 
com la gent fa a voltes en un acte de cruel irreflexió, fes del mancament una falta: ai, 
quina diferència entre el seu excepcional dia lliure i el temps lliure de l’home senzill, 
quan ell ho malbarata tot i el senzill tot ho guanya! No, tota comparació és només una 
burla i una trista burla quan és vana. Tot i que aquell individu afavorit per la sort 
disposàs d’un bon temps, la seriositat i la mort li ensenyarien que no té temps per perdre 
i menys encara per a perdre-ho tot.918 Si algú, en canvi, despatxàs ràpidament el 
pensament de la mort com ho fa amb altres pensaments, i potser es planyés que en 
aquesta pobra i monòtona vida no hi ha coses suficients a pensar per un pensador ràpid, 
llavors, estimat oient, estam certament d’acord que això que distingeix qualsevol cosa 
que esdevingui objecte de consideració religiosa és que l’home senzill ràpidament és 
ajudat en l’obtenció d’una comprensió profitosa, mentre que la persona més dotada, que 
hi consagra joiosament tota la seva vida, admet que ell no ha comprès completament 
aquest pensament ni hi ha conformat plenament la seva vida. Car, qui es troba en el món 

                                                 
917 Cf. Mt 10, 28. 
918 Contraposició entre «spilde» (perdre) i «forspilde» que designa perdre per un malbaratament. 
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sense Déu919es cansa ràpidament de si mateix i expressa això de manera grandiloqüent 
dient que està cansat de la vida en general; però qui viu en comunió amb Déu, viu amb 
aquell que confereix amb la seva presència un significat infinit a la cosa més 
insignificant. 

Sobre la decisió de la mort cal dir en primer lloc que és decisiva.920 La repetició 
del terme és significativa i la mateixa repetició ens recorda com ho és de parca en 
paraules la mort. Hi ha moltes més decisions durant la vida però només una és tan 
decisiva com la mort. Car, totes les forces vitals juntes no poden oposar-se al temps que 
les arrossega amb ell; el mateix record està lligat al present. I el vivent no disposa del 
poder d’aturar el temps, de trobar la quietud fora del temps en una plena conclusió, en 
una conclusió gojosa, com si no hi hagués un demà, o en una conclusió trista, com si no 
pogués esdevenir una gota més amarga, o en una conclusió de la reflexió en què el sentit 
estàs absolutament exposat i la reflexió no giràs entorn d’una de les parts del sentit, on 
en la conclusió dels comptes que s’han de retre, com si el moment en què s’han de retre 
no tingués també la seva responsabilitat. La mort, en canvi, té aquest poder; hom no hi 
pot fer de matusser com si encara hi hagués un poc de temps per acabar, ella no 
persegueix la decisió com ho fa el vivent, ella la pren seriosament. Quan arriba, diu: fins 
aquí! Ni una passa més,921 s’ha acabat, ni una lletra més a afegir; el sentit està complet, 
no se sentirà cap altre so —tot s’ha acabat. Si és impossible unir en una de sola les 
innombrables sentències dels homes sobre la vida, tots els morts estan units en una 
única màxima dirigida als vivents: estigueu en silenci! Si és impossible reunir totes les 
sentències dels vivents sobre els esforços de la vida, tots els morts estan units en una 
única màxima: ara tot s’ha acabat. 

Mira el que és capaç de fer la mort. No és un jove inexpert que no ha après 
encara a usar la falç i que algú pot agafar per sorpresa. Sigui quina sigui la teva idea de 
la vida, justa o equivocada, de la importància que té per als altres, de la importància que 
té per a tu mateix: la mort no té cap idea i no li interessen les idees. Oh, si algú hagués 
d’estar cansat de la repetició aquest hauria de ser la mort que ho ha vist tot i sempre les 
mateixes coses. Àdhuc la mort més rara que hi hagut al llarg dels segles, la mort l’ha 
vista sovint; en canvi, un moribund no ha vist mai com la mort canvia de color, tremola 
davant ell, vacil·la amb la falç a les mans, ni ha vist una ombra de variació en el seu 
rostre serè. Tampoc no es converteix en una anciana que afeblida per l’edat es mogui 
indecisa a les palpentes, que no conegui l’hora exacta o hagi esdevingut compassiva per 
flaquesa. Oh, si algú pot vanagloriar-se de no haver canviat és certament la mort: no 
s’esblaima ni envelleix. 

Tanmateix aquest discurs no ha d’elogiar la mort, com no ha de mantenir 
ocupada la imaginació. Que la mort pugui posar el punt final és una cosa segura, però el 
desafiament que la seriositat fa al vivent és pensar-ho, pensar que tot ha acabat, que ve 
un temps en què tot s’haurà acabat. Això és difícil perquè en el mateix moment de la 
mort el moribund creu que encara disposa de temps per a viure i fa por dir-li que s’ha 
acabat. I encara més difícil per al vivent mentre es troba en bona salut, jove, feliç i fort 
—i així assegurat, sí, ben assegurat si no vol recollir-se amb el pensament de la mort 
que li explica que aquesta seguretat és falsa. Hi ha un consol a la vida, un fals adulador, 
hi ha una seguretat a la vida, un hipòcrita impostor que s’anomena «ajornament» 
(Opsaettelse). Però només en comptades ocasions se l’anomena correctament, perquè 
tot i que hom ho vulgui fer, l’enganyador s’infiltra dins la paraula i l’endolceix 
lleugerament, de manera que el nom endolcit acaba transformat també en un 
                                                 
919 Cf. Ef 2, 12. 
920 En cursiva en l’original. 
921 Cf. Job 38, 11. 
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ajornament. En canvi, no hi ha res com el seriós pensament de la mort per ensenyar-nos 
a sentir disgust per aquest afalagador i descobrir l’engany, ja que la mort i l’ajornament 
són irreconciliables, enemics mortals, però la persona seriosa sap que la mort és més 
forta. 

Així, tot s’ha acabat. Encara que fos un infant amb la reclamació d’una vida 
sencera, si imploràs per si mateix ara s’ha acabat, ni un instant més li és concedit. 
Encara que fos un jove amb les seves belles esperances, encara que demanàs si en pot 
satisfer només una —ara s’ha acabat, ni un cèntim li pagaran per la seva reclamació 
sobre la vida. Encara que mancàs una petita cosa per completar la gloriosa obra d’un 
home i aquesta obra fos una de les meravelles del món, i encara que tota la humanitat la 
pogués malinterpretar perquè hi mancava la conclusió —ara s’ha acabat i el treball no 
ha estat completament llest. Encara que una sola paraula podria haver suposat per a un 
home el significat d’una vida, encara que volgués donar una vida sencera per atrevir-se 
a dir-la —ara s’ha acabat, la paraula no ha estat pronunciada. 

Amb la decisió de la mort, doncs, tot s’ha acabat i hi ha repòs: res, res no 
destorba el difunt; i si aquella parauleta, si aquell instant que mancava feia del morir 
una inquieta batalla, ara res no destorba el difunt; encara que l’omissió d’aquella 
paraula ha pogut destorbar la vida de moltes persones, encara que l’enigmàtica obra 
mantingués ocupats contínuament els investigadors: res no destorba el difunt. La decisió 
de la mort és com una nit, aquella nit que quan arriba fa que ningú no pugui treballar;922 
és per això que hom diu de la mort que és una nit, una idea que s’ha endolcit 
anomenant-la un son.923 I això ha de ser reconfortant per al vivent, quan sense poder 
dormir, cerca vanament repòs del seu llit a la nit, quan fugint de si mateix, cerca 
vanament un refugi on la consciència no el descobreixi, quan turmentat i extenuat de 
cos i esperit pels intensos sofriments cerca vanament una postura que el conhorti, quan 
no pot estar dret per mor del dolor i no pot caminar per mor del cansament i llavors es 
desploma, i en un renovat esforç cerca vanament la posició que el calmi i refredi la seva 
febre: ha de ser un consol pensar que aquesta, la de la mort, és l’única posició en què 
l’extenuat troba consol, que el llit de la mort és l’únic on pot reposar tranquil, l’únic 
son, el de la mort, que no s’acaba; i la tomba un lloc fresc, l’únic recer on la consciència 
resta a defora, on el record, semblant a una brisa entre els arbres resta també a l’exterior, 
l’única flassada que l’home silenciós no es lleva, on dorm tranquil·lament, la flassada de 
gespa! Ha de ser un consol quan en la joventut hom ja està cansat i la melancolia està 
preparada per a dispensar a l’al·lot les seves atencions, pensar, doncs, que en el si de la 
terra s’està bé i segur, ha de ser tan reconfortant pensar en aquest consol i creure que 
l’eternitat és la desgraciada, perquè, com una infermera de nit, no pot descansar mentre 
tots els altres dormen. 

Però, estimat oient, tot això és «estat d’ànim» i pensar així la mort no és seriós. 
Es una fuita melancòlica de la vida sentir aquesta nostàlgia de la mort, i no voler, així, 
témer-la és una sublevació. És el frau de la malenconia no voler comprendre que hi ha 
una altra cosa més que la vida que ha de fer por, i que per això cal que hom trobi una 
altra saviesa que consoli, que no sigui el son de la mort. Efectivament, si és una feblesa 
tenir por de la mort, és un coratge fanfarró imaginar-se que hom no tem la mort quan 
tem la vida; és una indolència femenina això de voler anar a dormir, és a dir, voler 
femeninament adormir-se per trobar consol, adormir-se per defugir el sofriment. 

                                                 
922 Cf. Jn 9, 4. 
923 Al·lusió a una homilia de Mynster titulada Döden under Billedet af en Sövn. Es pot trobar al n. 63 de 
les homilies de Mynster Praedikener paa alle Sön-og Hellig-Dage i Aaret, bind 2, p. 378-391. En aquesta 
homilia el bisbe Mynster parla de la «nit de la mort» (Dödens Nat) També Novalis i altres romàntics 
empren el símbol de la nit per parlar de la mort. Cf Hymnen an die Nacht. 
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Sí, és cert que la mort és un son, i volem dir, per tant, de qualsevol que reposi en 
la mort que dorm, volem dir que una nit tranquil·la cobreix amb la seva ombra els 
morts, i que res no destorba llur repòs. Però aleshores, no hi ha cap diferència entre la 
vida i la mort? El vivent que medita sobre la seva pròpia mort ho veu d’una altra 
manera. I si es tractàs de tu, si tu fossis el vivent que ho ha vist! Mira aquest home que 
dorm en la mort, no està rosat com l’infant que dorm. No recobra noves forces com 
l’home que és restaurat per la son. La son no va a visitar-lo amicalment com al vell que 
està adormit! Quan veus algú que sembla més mort que viu, què fas? Crides la persona 
esvanida perquè aquest estat et produeix pànic, quan l’estat de mort es troba en un 
vivent; i et consola que la raó per la qual no cridis el mort és que això no el pot ajudar; 
però tu no ets mort, i si la tristesa et vol enrobustir amb una rigidesa cadavèrica,924 si la 
malenconia et vol precipitar en una languidesa mortal que únicament troba consol en el 
son de la mort: així, doncs, crida’t a tu mateix, fes allò que faries per qualsevol altre, i 
no cerquis un il·lusori consol en el desig que tot s’hagi acabat! I qualsevulla que sigui la 
idea, encertada o errada, que tinguis de l’extraordinarietat (Maerkvaerdighed) del teu 
sofriment —oh, si algú hagués d’estar cansat de la repetició de les queixes, seria aquesta 
certament la mort que ha escoltat durant segles tants de cops els crits d’excepcional 
sofriment del desventurat —tanmateix ningú, ningú no ha sentit dir que això mogués la 
mort a venir més ràpidament! I si el teu crit la pogués commoure —és la teva intenció 
vertaderament fer-la venir o no serà més tost que la contradicció que suposa que no 
vulgui venir quan la crides reforça l’amor propi del desafiament? No és la contradicció 
la que ajuda el poruc a jugar el seu joc de bravejador amb la cosa més terrible? —Si el 
teu crit, doncs, i la teva lamentació la commoguessin, no creus que t’enganyaries a tu 
mateix si oblidàssim momentàniament la responsabilitat sempre present? Què era allò 
que et reconfortava? Era el fet que tot s’havia acabat o potser no era més aviat la idea 
d’això, una idea que estava en poder de la melancolia i la tristesa, i, per tant, en poder 
d’algú que encara vivia —una distracció, una joguina! Mira, qui dorm en la mort, no es 
mou, i si el taüt no es tancàs tan estretament damunt ell tampoc no es mouria, car torna 
pols. I el pensament que tot s’ha acabat, que en la imaginació aporta el melancòlic 
conhort d’un impotent desafiament o l’afalagador consol de la tristesa, el mort no el té. 
Ell no està content que tot s’hagi acabat: per què ho desitjava tant, doncs? Quina 
contradicció! Digues, doncs, que és tan reconfortant podrir-se en la terra. Però si tens un 
altre saber sobre la mort, llavors has après a tenir por d’una altra cosa més que la vida. 

La seriositat comprèn el mateix sobre la mort, però d’una altra manera. Ella 
comprèn que tot s’ha acabat. No li preocupa el més mínim que això s’expressi dient que 
la mort és una nit o un son, de la forma endolcida per l’estat d’ànim. La seriositat no 
perd molt de temps a resoldre enigmes, no s’asseu immersa en la reflexió, no usa 
circumloquis, no medita sobre l’enginyositat de les metàfores, no fa dissertacions sinó 
que actua.925 Si és cert que la mort existeix, que hi és; si és cert que amb la decisió de la 
mort tot s’ha acabat; si és cert que la mort mateixa no es posa a donar explicacions: es 
tracta, per tant, de comprendre’s a un mateix i la comprensió de la seriositat és que si la 
mort és la nit, aleshores la vida és el dia, i que si hom no pot treballar de nit ho pot fer 
de dia; i la interpel·lació curta però estimulant de la seriositat, com la curta interpel·lació 
de la mort, és «avui mateix»926 (endnu idag). Perquè la mort dóna força vital en la 
seriositat com cap altra cosa, et manté alerta com cap altra cosa no ho fa. La mort 

                                                 
924 L’autor usa aquí la paraula Liigfald que significa «atac epilèptic», però fent referència al sentit literal 
de la seva etimologi, que suggereix la idea d’una caiguda (fald) en un estat cadavèric (Lig). 
925 Irreproduible joc semàntic entre afhandler (dissertar) i handler (actuar).  
926 Perífrasi bíblica.  
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sensual incita l’home sensual a dir: mengem i beguem que demà morirem;927 però això 
és el covard desig de vida de la sensualitat, aquell menyspreable ordre de coses en què 
hom viu per menjar i beure enlloc de menjar i beure per viure. En l’home profund el 
pensament de la mort potser produeix impotència, de tal manera que cau en la 
languidesa de l’estat d’ànim; però el pensament de la mort dóna a l’home seriós 
l’impuls correcte en la vida i la meta correcta envers la qual cal dirigir millor aquest 
impuls. I cap arc no es deixa tensar tant, cap arc no dóna tant d’impuls a la fletxa com el 
pensament de la mort és capaç d’impulsar el vivent quan la seriositat el tensa. Car, la 
seriositat aferra el present avui mateix, no considera cap tasca com a insignificant, no 
malbarata el temps perquè sigui massa curt, treballa amb totes les forces, tot i que 
estigui disposada a riure’s de si mateixa, en cas que aquest esforç pretengués ser un 
mèrit davant Déu, i en la seva impotència estigui disposada a comprendre que un home 
no és absolutament res, i que aquell que treballa amb totes les seves forces només rep 
l’ocasió precisa per a meravellar-se de Déu. No obstant això, el temps també és un bé. 
Si un home pogués provocar un període de carestia en el món extern, llavor sí que 
estaria ocupat; car el comerciant diu amb raó que la mercaderia té el seu preu, però això 
depèn molt de les conjuntures favorables del temps —i si hi ha un període de carestia el 
comerciant fa negoci. En el món exterior (udvortes Verden) un home, potser, no és 
capaç de fer-ho, però en el món de l’esperit qualsevol ho pot fer. La mort fa que hi hagi 
un període de carestia en el temps per a aquell que es mor; qui no ha escoltat com un 
dia, o potser una hora, no han pujat de preu quan el moribund negocia amb la mort, qui 
no ha sentit com un dia i potser una hora reberen un valor infinit quan la mort ha fet el 
temps preciós! Això és el que és capaç de fer la mort, però la seriositat pot provocar una 
carestia de temps i fer-lo esdevenir preciós gràcies al pensament de la mort, i tant els 
anys com els dies poden prendre un infinit valor —i quan el temps costa car, el 
comerciant negocia servint-se del temps. Però quan la seguretat pública està amenaçada, 
el comerciant no acaramulla els seus guanys amb indiferència, sinó que vigila el seu 
tresor per impedir que el lladre se l’endugui: ai! La mort també és com un lladre en la 
nit.928  

No és ver que tu mateix ho has experimentat, estimat oient? I quan el pensament 
de la mort t’ha visitat, però per paralitzar-te, quan s’ha insinuat en tu i seduïa la teva 
energia vital amb somnis romàntics; quan el descoratjament de la mort et feia la vida 
una cosa vana; quan aquella aduladora tristesa rondava entorn de tu; quan la idea que tot 
s’havia acabat t’anestesiava en un somni de malenconia (Tungsind); quan 
t’abandonaves al passatemps, absent d’esperit, de les al·legories de la mort: no has 
donat la culpa a la mort d’això perquè totes aquestes coses no eren la mort. Però et deies 
a tu mateix: la meva ànima està en estat d’ànim, i si això continua així la seva hostilitat 
contra mi em pot dominar. Llavors no has defugit la mort com si això fos la salvació. 
Res d’això. Has dit: vull invocar el seriós pensament de la mort. I això t’ha ajudat. La 
seriositat de la mort t’ha ajudat a fer infinitament preciosa una última hora; el seriós 
pensament de la mort t’ha ajudat a fer significativa una llarga vida com en temps de 
carestia, vigilant com si la mà d’un lladre sempre et perseguís. 

Deixa, doncs, que la mort conservi el seu poder de dir que tot s’ha acabat, però 
deixa a la vida també que conservi el seu dret de treballar mentre duri el dia.929 I deixa 
que la persona seriosa cerqui el sosteniment del pensament de la mort. El vacil·lant930 
només és un testimoni del continu conflicte fronterer entre la vida i la mort; la seva 

                                                 
927 Cf. 1 Cor 15, 32. 
928 1 Tes 5, 2. 
929 Cf. Jn 9, 4.  
930 Den Vankelmodige: aquell que dubta. 
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vida, solament l’expressió de la incertesa de la relació conflictiva, el final de la seva 
vida una decepció, mentre que la persona seriosa ha reconciliat els rivals931 i la seva 
vida té en el seriós pensament de la mort el més fidel aliat. Si hi ha, doncs, una igualtat 
de tots els morts en el fet que ara tot s’ha acabat, hi ha, no obstant això, una diferència, 
estimat oient, una diferència que clama al cel, la diferència respecte a la forma com era 
la vida que ara s’ha acabat amb la mort. En aquest sentit, doncs, no tot s’ha acabat, i 
malgrat tot el terror de la mort, no, sostinguda sobre el seriós pensament de la mort, així 
ho afirma la persona seriosa. Però si aquesta perspectiva lluminosa el tempta, si 
novament només l’entrelluca en el crepuscle de la meditació, si l’allunya de la seva 
tasca, si el temps no esdevé temps de carestia, si la possessió està assegurada, aleshores 
aquesta persona ja no és seriosa. La mort diu: potser avui mateix, llavors l’home seriós 
replica: potser sigui ara «avui mateix» o no ho sigui, però jo dic «avui mateix».  

Sobre la decisió de la mort cal dir, en segon lloc, que és indeterminable 
(ubestemmelig). Amb això no s’ha dit res, però així ha de ser també si el discurs versa 
sobre un enigma (Gaade). Cert, la mort ens fa a tots iguals, però si aquesta igualtat és 
una igualtat en el no-res, en l’anorreament (i Tilintetgjorthed), llavors la igualtat 
mateixa és indeterminada. Si hem de parlar més sobre aquesta igualtat, llavors només ho 
poden fer invocant la diversitat de la vida i negant-la en la igualtat de la mort. Aquí, a la 
tomba, l’infant i el que ha transformat un món són igualment inactius. Aquí és el ric 
igualment pobre que aquell qui no té res; aquí l’indigent no demana almoina, el ric no té 
res a donar-li, la persona més parca i la més àvida tenen igualment necessitat de poca 
cosa; aquí hom no sent ni la veu del dèspota ni el crit de l’oprimit, tant l’arrogant com 
l’ultratjat són igualment impotents; aquí estan tomba per tomba, tolerant-se uns als 
altres, aquells entre els quals l’enemistat havia posat tot un món; aquí reposa la persona 
bella i el mesquí, però la bellesa no els separa; aquí està tant aquell que cerca la mort 
com un tresor amagat, com aquell que havia oblidat que existia la mort, però entre ells 
no es nota cap diferència. 

La decisió de la mort, doncs, és a través de la seva igualtat com un espai buit i 
com un silenci on no percebem cap renou, o endolcint el discurs, com un silenci que 
ningú no destorba. I en aquest imperi mut regna la mort. Està sola contra tots els vivents 
i així i tot és la potència que els té sotmesos i els imposa el silenci. Sigui quina sigui la 
idea que tinguis de la vida, també del seu significat per l’eternitat, parlant no t’alliberes 
de la mort, tu no fas la transició a l’eternitat en el transcurs del discurs i amb un sospir: 
tots han hagut de callar. I si les generacions s’unissin bulliciosament una amb l’altra per 
una acció comuna, si l’individu s’oblidàs de si mateix i se sentís segur emparat per la 
multitud: mira, la mort pren cadascú per separat —i l’individu calla. Sigui quina sigui la 
diferència que vulguis imaginar en un vivent, la mort el fa igual a aquell que no és 
distingible per cap diferència. De la persona vana, el mirall de la vida a voltes 
reprodueix amb afalagadora fidelitat la seva diferència, però el mirall de la mort no 
afalaga, la seva fidelitat és igual per a tots, tots s’assemblen tan bon punt la mort ha 
verificat amb el seu mirall que el difunt calla.932 

Així, doncs, la decisió de la mort no és determinable a través de la igualtat, 
perquè és la igualtat en l’anorreament. I ha de ser un consol per al vivent pensar en això. 
Quan l’esperit, cansat de la diferència, que persisteix i persisteix sens fi, es retira 
orgullosament sobre si mateix i va acumulant còlera, en una impotent caparrudesa, 
perquè no aconsegueix deturar la força vital de la diferència: aleshores ha de ser un 
consol que la mort tingui aquest poder i aquest pensament ha d’abrandar el desig 
                                                 
931 S’ha d’entendre aquí la reconciliació entre la vida i la mort. 
932 Probable al·lusió a la comprovació, comuna en aquell temps, de la pèrdua de l’alè, acostant un mirall i 
observant si s’entela.  
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d’anorreament fins que sigui la flama d’una vida més elevada. —Quan el pobre sospira 
a la seva cantonada perquè la vida l’ha agreujat com una madrastra, quan no gosa 
mostrar-se en la seva desgràcia perquè fins el millor dels homes se’n riuria 
involuntàriament de les seves penoses i tanmateix ridícules lamentacions; quan en 
l’aïllament del rebuig no estima perquè ningú no hi troba aquella afinitat que ell cerca 
vanament en els altres: aleshores ha de ser un consol com una fresca neu pel foc del 
ressentiment (Harme) pensar que la mort ens fa a tots iguals. —Quan l’ofès es retorç 
sota la injustícia del poderós i l’odi impotent desespera de la venjança: aleshores ha de 
ser un consol benvingut, que gairebé fa que retorni el desig de viure, pensar que la mort 
ens fa a tots iguals. —Quan l’home consentit resta inactiu i afalagat per les grans idees 
que es fa de si mateix, però es limita a observar els altres que, esforçant-se, obtenen 
coses grans, quan la passió de la impaciència dificulta la seva respiració: aleshores ha de 
ser un consol que li dóna aire pensar que la mort fa una retxa sobre totes les coses933 i 
ens fa a tots iguals. Quan aquell que ha perdut en la vida ha comprès que la lluita ara 
s’ha acabat, que ell era més dèbil, però comprèn així mateix que no tot s’ha acabat, que 
la seva desfeta ha donat impuls al vencedor, que el seu patiment és la conseqüència 
diària de la desfeta, però més i més llunyana està en la distància la notícia de l’ascensió 
de l’altre: aleshores ha de ser un consol pensar que la mort també el prendrà a ell i 
reduirà al no-res la distinció. —Quan la malaltia esdevé un hoste quotidià i s’escola el 
temps de la joia, quan els parents, cansats del que sofreix el fereixen amb paraules 
d’impaciència, quan el sofrent mateix sent que la seva presència només és un destorb 
per als seus contents parents, tant que s’ha de seure enfora del ball: aleshores ha de ser 
un consol pensar que la mort el convida també a ell a ballar el ball en què tots són 
iguals.934 

Però, estimat oient, tot això és estat d’ànim; i pròpiament és una covardia que, a 
través de la falsificació revestida de figures poètiques, vol semblar millor quan en la 
seva essència és igual de mediocre. Car, malgrat hom hagi d’admetre que la persona 
simple no comprèn aquesta classe d’estat d’ànim, és aquesta actitud refinada un valor 
decisiu en si i per si? No és solament quelcom decisiu per fer que sigui més 
responsable? És un vil caprici de la malenconia, deixar-se caure en el buit, per cercar en 
aquest vertigen la diversió final; és gelosia que es rebel·la contra Déu voler perdre la 
pròpia ànima,935 ferida per la disparitat; la impotència de voler odiar és una 
autoacusació que simplement denuncia que manquen les forces quan hom fa un 
espantós ús de la impotència; és una miserable drecera per injustificades reclamacions 
sobre la vida, que hom vulgui només desitjar i després reclamar perquè no ha 
esdevingut allò que volia ser, i no esdevenir mai bo per res més que desitjar i finalment 
ser tan miserable per a desitjar que tot desaparegui; l’autoturment (Selvplagersk) del 
vençut persevera quan hom no vol comprendre res més alt que el conflicte entre el tu i 
el jo i la destrucció de tots dos; i és una malaltia encara més terrible no voler 
comprendre quin és el metge que el malalt necessita. Vertaderament, si és una covardia 
i voluptuositat pueril no gosar renunciar, tampoc de pensament, a la diferència amb què 
hom ha estat afavorit i haver perdut per ella la seva vida, també és un coratge fatxenda 
tenir el pensament de la igualtat de la mort, mentre al mateix temps hom es lamenta i 
gemega per la diversitat de la vida. 

                                                 
933 At Döden slaaer en Setreg overt det Hele. L’acció de suprimir amb una línia un escrit com a metáfora 
de la cancel·lació de tota la vida per obra de la mort. 
934 El malalt és ocultat per evitar que la seva presència destorbi l’alegria del ball. Kierkegaard aprofita 
aquí la típica representació romàntica de la mort en la figura d’una jove ballarina per a l’objectiu del seu 
discurs. 
935 Cf. Mc 8, 36. 
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I si vertaderament hom tingués la idea de voler ser consolat així per la igualtat de 
la mort —no serà la contradicció que sigui el fet de ser viu el que atorgui a aquesta 
empresa el seu atractiu? —Creus que la seva idea de la mort serà validada en la mort, 
això és, quan el joc del pensament no entretingui la passió? El difunt ha oblidat 
certament la diversitat; i malgrat que es proposàs durant tota la vida conservar-ne el 
record per poder-ne gaudir de fet de veure un altre desposseït en la mort, aquest 
pensament no està amb ell dins la mort, com quan nosaltres volem oblidar durant un 
instant la responsabilitat que espera. Aquesta és la mentida i l’engany que en la 
presumptuosa obstinació vol conjurar la mort contra la vida. Hom oblida que la mort és 
més forta, hom oblida que no té preferències, que no fa aliances amb ningú, de manera 
que en la mort rebés via lliure i llibertat d’acció per al plaer de l’anorreament. Només 
quan la imaginació del vivent fantàsticament va errant en el silent regne de la mort, 
jugant a ser ella mateixa la mort i desapareix davant si mateixa en la mort; només quan 
la imaginació del vivent imita la mort, i citant la persona envejada, el despulla de tot el 
seu senyoriu i s’alegra de la seva impotència; només quan la imaginació penetra en les 
tombes, fica temeràriament la pala a la terra, viola la pau dels morts amb el desig 
desafiant de veure si les despulles d’un són exactament igual de l’altre936 —només 
llavors hi ha consol. 

I tanmateix tot això no és seriositat; i és perquè la seva essència és tan tenebrosa 
i el seu plaer tan sinistre que no és seriositat. Car, la seriositat no mira de coa d’ull sinó 
que es conforma amb la vida i sap témer la mort. 

La seriositat entén les mateixes coses sobre la mort, però les entén d’una altra 
manera. Ella comprèn que la mort ens fa a tots iguals; i això ho ha comprès perquè ha 
après primer a cercar la igualtat davant Déu (Ligheden for Gud), on tots poden ser 
iguals. I en aquesta disciplina la seriositat descobreix una diferència, la seva, a partir de 
la finalitat que li és donada a cadascú, i descobreix que una igualtat com la de la mort 
estaria molt lluny d’aquesta finalitat. Però cada cop que la diversitat mundana la 
volgués temptar, la volgués deixar enrere, el seriós pensament de la mort s’interposa i li 
dóna impuls novament. De la mateix forma que cap mal esperit no gosa invocar el sant 
Nom, tot bon esperit tem l’espai buit, tem davant la igualtat de l’anorreament, i aquest 
temor, que és procreador en la vida natural,937 és activador (Fremskyndende) en la vida 
espiritual. Oh, com és d’habitual que la igualtat de l’anhilament (Tilintetgjörelsens 
Lighed) hagi ensenyat un home, quan la mort arribava, a desitjar novament les més 
insuportables diferències, a trobar desitjable la seva condició, ara que la mort era l’únic 
que tenia!938 I així, el seriós pensament de la mort ha ensenyat el vivent a amarar les 
més insuportables diferències de la vida de la igualtat davant Déu. I cap altra 
comparació no té un poder semblant per a donar impuls a un home, per a posar la 
persona frisosa (Hastende) de manera tan segura en la direcció correcta, com aquella en 
què un mateix es compara amb la igualtat de la mort. I de totes les comparacions la més 
presumptuosa de totes és quan un home defuig qualsevol altra comparació per 
comparar-se amb si mateix de manera autocomplaent; sí, potser cap dona vanitosa s’ha 
expressat de manera tan vanitosa en el seu cercle d’admiradors com quan estava tota 
sola davant el mirall: oh! cap comparació no és tan seriosa com aquella en què hom es 
compara en solitud amb la igualtat de la mort. En solitud, perquè això també ho 
produeix la igualtat de la mort quan es tanca la tomba, quan es tanquen les portes del 
cementeri, quan cau la nit, i el mort jeu tot sol, lluny de tota concurrència, desconegut, 

                                                 
936 Cf. SHAKESPEARE, Hamlet, acte V, escena I. 
937 Es refereix al temor a l’extinció de l’espècie com a mòbil de la procreació natural. 
938 Referència a la sentència d’Aquil·les a Odissea XI, 489-491: «Es millor ser un jornaler a la terra que 
un rei en el regne dels morts». 
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amb un aspecte que només pot provocar terror, tot sol allà fora, enmig de la multitud 
dels morts, que no constitueixen cap comunitat. Mira, la mort ha estat capaç de derrocar 
trons i principats, però el seriós pensament de la mort ha fet una cosa també gran: ha 
ajudat la persona seriosa a subordinar la distinció més favorable a la humil igualtat 
davant Déu, i l’ ha ajudat a elevar-se sobre les més penoses diferències en la humil 
igualtat amb Déu. 

No és ver, estimat oient, que tu mateix has fet aquesta experiència? I si la teva 
ànima estigués esgarriada pels privilegis i gairebé no et reconeixies a tu mateix de tanta 
glòria, aleshores el seriós pensament de la igualtat de la mort et faria que no et 
reconeguessis d’un manera distinta, i aprendries a conèixer-te a tu mateix i a voler ser 
conegut davant Déu. O quan la teva anima sospirava sota les severes limitacions del 
sofriment, les adversitats, insults i la malenconia, ai!, si la impressió que aquestes 
limitacions es feien perpètues; quan el temptador ha vingut a ca teva —tu el coneixes, 
aquell temptador que hom duu en el seu interior— i per enganyar-te ve a saludar-te de 
part d’un altre quan t’ha posat al davant la felicitat dels altres fins a descoratjar-te i 
després t’ha volgut donar-te una reparació: aleshores tu no t’has abandonat en l’estat 
d’ànim, això seria —has dit— «una rebel·lió contra Déu i una hostilitat contra mi 
mateix» —i has dit a més— «vull evocar el seriós pensament de la mort». I això t’ha 
ajudat a superar la diversitat, a trobar igualtat davant Déu, a tractar d’expressar-la. Car, 
la igualtat de la mort és terrible en el sentit que res no se li pot oposar (quin 
desconhort!), però la igualtat divina (Guds-Ligheden) és benaurada perquè res no la pot 
impedir si l’home mateix no ho vol. I és així malgrat que la diversitat de la vida sigui 
enorme! Considera, doncs, l’home feliç, deixa’l gaudir de la seva felicitat, si tu, 
l’infeliç, estiguessis content de la seva felicitat, no seríeu, doncs, ambdós feliços? 
Considera la persona brillant, deixa-la gaudir de les seves qualitats, si tu, l’ofès, 
haguessis oblidat l’ofensa i veiessis la seva excel·lència, seria encara tan gran la 
diferència? Considera el jove, deixa’l que faci via amb la seguretat de l’esperança, si tu, 
malgrat estar decebut de la vida, potser li has fet costat en secret, era tan gran la 
diferència? Oh!, felicitat, honor, riquesa, bellesa i poder, tot això és el que fa la 
diferència, però si la diferència solament rau en el fet que la felicitat, l’honor, la riquesa, 
la bellesa i el poder són per a un persona una planta d’exterior, mentre que per a l’altra 
són una flor de cementeri que es cultiva en la terra sagrada de l’autonegació 
(Selvfornaegtelse), llavors tot i que la diferència sigui gran, ambdós son feliços, 
honorats, rics, bells i poderosos. Ah, no, hom no necessita compensacions, i menys 
encara una de semblant, que passa per alt falsament que hom es transforma en no-res. 
Per dura que sigui la diversitat, el seriós pensament de la igualtat de la mort seria una 
ajuda, com la d’una educació severa, per a renunciar a tota comparació mundana, per a 
comprendre l’anihilament com a quelcom encara més terrible, i per a voler cercar la 
igualtat davant Déu. 

La igualtat de la mort no ha rebut el permís per a seduir-te amb el seu encanteri; 
no hi ha temps per a això. Tal com la decisió de la mort és indeterminable a través de la 
igualtat, també es indeterminable a través de la desigualtat. Qui no ha sentit parlat 
sovint sobre el fet que la mort no fa diferències, que no coneix els estatus socials i les 
edats; qui no ha reflexionat sovint en les més diverses condicions de vida, volent pensar 
la mort en relació amb aquesta qüestió, i ha tret la conclusió que la mort pot cercar la 
seva presa tan bé aquí com allà, perquè no es dedica a fer cap deferència, mentre la 
diversitat implica precisament aquest fet. Per tant, la mort és indeterminable per la seva 
desigualtat. Gairebé s’anticipa a la vida: l’infant neix mort, fa esperar el vell any rere 
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any; quan algú diu «pau i seguretat», la mort està sobre ell;939 i en els perills mortal és 
de vegades invocada en va, mentre que sap trobar algú que s’amaga en un lloc apartat; 
quan els graners són plens i hi ha menjar per a una llarga vida, aleshores ve la mort i 
reclama l’ànima del ric,940 quan hi ha escassetat es queda enfora; quan el famolenc es 
preocupa sobre allò que menjarà demà,941 aleshores ve la judiciària mort (Döden 
dömmende) i fa supèrflua la preocupació. 

La mort, doncs, és indeterminable: ella és l’única cosa certa i l’única cosa en 
relació amb la qual res no és cert (det eneste Visse, og det Eneste hvorom det intet er 
vist). Aquesta idea atreu el pensament per l’alternança de l’indeterminable per tal de 
provar-lo en aquest estremiment com en un joc, per tal que resolgui aquest sorprenent 
enigma, per tal que s’abandoni a la desaparició i aparició inexplicables d’allò sobtat.942 
Ha de ser un consol pensar sobre aquesta coincidència, aquest igual i desigual, aquesta 
llei albirada en l’absència de llei, que és i no és, d’això que està en relació amb cada 
vivent i és indeterminable en cada una de les seves relacions. Quan l’ànima es cansa de 
la coacció i els fermalls, d’això que és determinable i de l’exigua mesura que 
posseeixen les tasques precises, de prendre consciència que són cada cop més les 
ocasions desaprofitades; quan la força de voluntat decau, i l’home extenuat és com fusta 
arnada (Tröske); quan la curiositat, cansada de la vida, cerca una ocupació més variada 
per entretenir-se: aleshores ha de ser divertit pensar en la indeterminabilitat de la mort, i 
reconfortant familiaritzar-se amb aquest pensament. Hom se sorprenia d’una defunció, 
ara d’una altra, ara hom parla confusament, acudint a expressions generals per a parlar 
d’allò que defuig les determinacions generals, ara hom té un determinat estat d’ànim, 
ara en té un altre, ara hom és melancòlic, ara intrèpid, ara sarcàstic, ara s’associa la mort 
a l’instant més feliç, com la més gran felicitat o la més gran infelicitat, ara es desitjava 
una mort sobtada, ara una de lenta, ara està cansat de la discussió sobre quina és la mort 
més desitjable, ara es cansa de totes aquestes valoracions i oblida la mort, fins que la 
roda del pensament un altre cop es posa en moviment i agita les particularitats de la 
reflexió fent noves combinacions que produiran una nova sorpresa —Ah!, sí, fins que el 
pensament de la pròpia mort s’esvaeix en una boirina davant els ulls, i l’advertència de 
la pròpia mort esdevé un murmuri indefinit per a l’oïda. Aquest és el consol de la 
familiaritat en la meditació de la persona eixelebrada, és el consol que procura el sublim 
oblit impersonal que s’oblida de si mateix en benefici del tot, o més aviat, s’oblida de si 
mateix en l’actitud inconscient en què la pròpia mort esdevé un cas singular més entre 
d’altres molts casos desconcertants, i la decrepitud una preparació que endolceix el 
trànsit de la mort. 

Però si una vida semblant per a la seva reflexió sobre el caràcter sorprenent de la 
mort recorregués tots els estats d’ànims possibles, seria per això seriosa aquesta 
consideració? Acaba sempre en la seriositat la prolixitat d’estats d’ànims? O l’inici de la 
seriositat no hauria de consistir a impedir aquesta prolixitat en què hom reflexiona 
obviant la vida i esdevé com aquell que, víctima del joc,943 meditava i meditava, 
somiant xifres durant la nit, enlloc de treballar de dia. Qui medita així sobre la mort es 
troba, en allò que es refereix a la seva vida espiritual, en un estat d’obnubilació; atenua 
la seva consciència de tal manera que no suporta la seriosa impressió de l’inexplicable, 
així que no pot seriosament sotmetre’s a aquesta impressió, però d’aquesta manera 
també pot reprimir allò enigmàtic (den Gaadefulde). 

                                                 
939 Paràfrasi de 1 Tes 5, 3. 
940 Cf. Lc 12, 16-20. 
941 Cf. Mt 6, 31-32. 
942 Sobre el significat d’allò sobtat es pot consultar el primer estudi. 
943 Possible al·lusió al joc de ruleta, on s’imaginen possible xifres guanyadores.  
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Sí, efectivament, la mort és un astorador enigma, però solament la seriositat 
aconsegueix determinar-lo. D’on ve aquella absurda confusió si no del fet que el 
pensament de l’individu gosa penetrar en la vida com un observador que vol abastar 
d’un cop d’ull tota l’existència, aquell joc de forces que solament Déu en el cel pot 
observar tranquil·lament, perquè ell en la seva providència ho domina amb el seu 
disseny savi i omnipresent; però que en el cas que ho faci l’home, això afebleix el seu 
esperit, el fa delirar (sindssvag), li provoca un neguit intempestiu, i el reconforta amb 
una lamentable consolació. Un neguit intempestiu en l’estat d’ànim, perquè ell es 
preocupa massa; i un lamentable consol en una molla apatia, perquè la seva reflexió té 
tantes entrades i sortides que finalment es transforma en un deliri. I quan llavors arriba 
la mort, aquesta enganya l’observador, perquè totes les seves consideracions no l’han 
dut ni una passa més a prop de l’explicació, sinó que només l’han defraudat de la vida. 

La seriositat comprèn, doncs, les mateixes coses sobre la mort, que aquesta és 
indeterminable a través de la desigualtat, que cap edat, circumstància o condició de vida 
no asseguren en contra, però és distinta la forma en què la persona seriosa entén això i 
s’entén a si mateixa. Mira, la destral està ja posada a les arrels de l’arbre, tot arbre que 
no doni bon fruit serà tallat944 —no, tot arbre serà tallat, també el que doni bon fruit. La 
cosa certa és que la destral està disposada a les arrels de l’arbre; si no t’adones que la 
mort passa sobre la teva tomba i que la destral es mou, la incertesa, no obstant això, és a 
cada instant sobre quan caurà el cop —i l’arbre. Però quan haurà caigut, llavors es 
decidirà si l’arbre donava bons fruits o fruits dolents. 

L’home seriós reflexiona sobre si mateix; si és un jove, el pensament sobre la 
mort li ensenya que serà un jove la presa de la mort en cas que vingui avui, però no 
entra en divagacions generals sobre la joventut com a presa de la mort. L’home seriós 
reflexiona sobre si mateix, ell coneix també com és aquell que serà presa de la mort aquí 
si aquesta ve avui; coneix la seva pròpia obra i com era allò que aquí s’ha interromput, 
si la mort ve avui. Així, se suspèn el joc i llavors l’enigma es resol. La reflexió genèrica 
sobre la mort només confon el pensament, com passa si hom vol fer experiències en 
general. La certesa de la mort és la seriositat, la seva incertesa és l’ensenyament 
(underviisningen), l’exercitació de la seriositat (Indövelsen af Alvoren); l’home seriós és 
aquell que, a través de la incertesa, és educat per a la seriositat en força de la certesa. 
Com aprèn un home la seriositat? Creus que un home seriós li dicta alguna cosa que ha 
d’aprendre? En absolut. Si tu mateix no has rebut l’ensenyament d’un home seriós, 
llavors imagina’t com van les coses. Mira, l’alumne es preocupa (car sense preocupació 
no hi ha aprenent) d’un o un altre objecte amb tota la seva ànima; i en realitat, també la 
certesa de la mort és un objecte de preocupació. L’alumne preocupat consulta amb el 
mestre de la seriositat —i la mort n’és un certament, no és una cosa espantosa més que 
per a la imaginació—, l’alumne vol tal o tal cosa, ho voldria fer així o segons aquests 
requisits: «No és ver que ho aconseguiré?» La persona seriosa no li respon res, 
finalment diu, però sense ironia, amb la calma de la seriositat: «Sí, és possible!» 
L’alumne ja està una mica impacient; esbossa un nou pla, modifica les condicions, i 
conclou el seu discurs d’una manera encara més insistent. Però l’home seriós calla, 
l’observa tranquil, i finalment diu: «Sí, és possible.» Ara l’alumne adopta una actitud 
passional. Comença a implorar, i si en disposa, planteja enginyosos raonaments, sí, 
potser fins i tot insulta la persona seriosa, i ell mateix entra en estat de confusió, i li 
sembla que tot està confós entorn d’ell. Però quan, amb aquestes armes i en aquestes 
condicions, assalta la persona seriosa, ha de suportar la seva mirada inalterada i 
tranquil·la, ha de resignar-se al seu silenci, car l’home seriós només l’observa i diu 

                                                 
944 Cf. Mt 3, 10. 
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finalment: «Sí, és possible.» Així mateix passa amb la mort. La certesa és allò 
immutable i la incertesa és la breu expressió «És possible»; i tota condició que vulgui 
fer de la certesa de la mort una certesa condicionada per aquell que desitja (den 
Önskende); tot acord que vulgui fer de la certesa de la mort una certesa condicionada 
per la persona decidida (den Besluttende); tot pacte que vulgui condicionar la certesa de 
la mort en el temps i l’hora per l’actuant (den Handlende), tota condició, tot acord, tot 
pacte s’ensorra en aquesta breu expressió; i tota passió, enginyositat, obstinació, esdevé 
impotent davant aquesta breu expressió, fins que l’aprenent (den Laerende) entra dins 
ell mateix. Però en això justament consisteix la seriositat, i la certesa i la incertesa 
volien ajudar en aquest sentit l’aprenent. Si hom permet a la certesa que passi per allò 
que ara pot ser un epígraf sobre la vida, i no allò que s’esdevé amb l’ajuda de la 
incertesa, el vistiplau que atorga l’ús a allò que és individual i quotidià,945 aleshores 
hom no aprèn la seriositat. La incertesa intervé i mostra contínuament, com fa 
l’ensenyat, l’objecte de l’ensenyament, i diu a l’aprenent: «Estigues ben atent a la 
certesa, que fa néixer la seriositat.» I cap docent no és tan capaç d’ensenyar el deixeble 
a restar atent a allò que es diu com ho fa la incertesa de la mort quan assenyala la 
certesa de la mort; i cap mestre no es capaç de fer que el pensament del deixeble es 
concentri tan completament sobre l’únic objecte de l’ensenyament com ho fa el 
pensament de la incertesa de la mort en el moment en què exercita el pensament de la 
certesa de la mort. 

La certesa de la mort fixa, d’una vegada per totes, l’aprenent en la seriositat, 
però la incertesa de la mort és el vigilant quotidià i, no obstant això, el més freqüent o 
l’indispensable vigilant, que supervisa la seriositat: sobretot això és la seriositat. I cap 
control no és tan minuciós, ni el del pare sobre el nin, ni el de l’ensenyant sobre 
l’aprenent, ni el del guardià sobre el presoner; cap control no és tan ennoblidor com la 
incertesa de la mort quan examina l’ús del temps i la natura de l’acció d’aquell que es 
decideix o actua, sigui jove o vell, home o dona. En relació amb la interrupció de la 
mort, no importa si el temps esmerçat ha estat breu o llarg; i en relació amb la 
interrupció de la mort, no és important si l’activitat essencial s’ha acabat o tot just acaba 
de començar. En allò que es refereix a l’aspecte accidental, la llargària del temps és el 
factor determinant, com per exemple passa amb la felicitat, on solament el final 
decideix si hom ha estat o no feliç.946 En relació amb l’activitat accidental, externa, allò 
essencial és que el treball s’acabi. Però l’activitat essencial no és determinada 
essencialment pel temps o l’exterioritat, cas que la mort la vingui a interrompre. Així, la 
seriositat consisteix a viure cada dia com si fos el darrer i alhora el primer d’una llarga 
vida; i a decidir l’activitat independentment que ens sigui concedida una vida sencera 
per a dur-la a terme o solament un temps breu per a poder-la començar. 

En definitiva, cal dir de la decisió de la mort que és inexplicable.947 I malgrat 
que els homes hi trobassin una explicació, la mort mateixa no explica res. Si tu el 
poguessis veure, al pàl·lid, al trist segador, allà on es troba, ociós, recolzat sobre la seva 
falç, i volguessis acostar-t’hi, bé pensant que el teu disgust de la vida podria garantir-te 
el seu favor o que el teu ardorós desig d’eternitat podria commoure’l, i li posassis la mà 
a l’esquena i diguessis: explica’t, solament amb un mot —Creus que respondria? Jo 
pens que ni notaria que li has posat la mà a l’espatlla i li has parlat. O si la mort vingués, 
ai!, tan oportuna, ai!, com la més gran benefactora, redemptora; si vingués i salvàs un 
home d’incórrer en aquella culpa que en la vida no es pot perdonar, perquè la culpa posa 
fi a la vida, si ara aquell infeliç volgués agrair la mort perquè li ha dut allò que cercava i 
                                                 
945 No un principi general, sinó quelcom que és vàlid mentre la pràctica no ho desmenteixi. 
946 Cf. EURÍPIDES, Les troianes 509-510l.També el discurs de Soló a HERÒDOT, Història I, 32s 
947 Original en cursiva. 
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li ha impedit esdevenir culpable, potser creus que la mort l’entendria? Jo pens que no 
sentiria ni una paraula d’allò que l’home ha dit; car ella no explica res. Vingui com la 
més gran benedicció o com la desgràcia més gran, sigui acollida amb alegria o hom 
cerqui desesperadament oposar-li resistència, la mort no en sap res, car ella és 
inexplicable. La mort és el trànsit, sobre la relació no sap res, absolutament res. 

Mira, aquesta inexplicabilitat certament necessita un aclariment. Però la 
seriositat està precisament en el fet que l’aclariment no expliqui la mort, sinó que reveli 
com és l’essència més interior del que dóna l’explicació. Oh! la seriositat adverteix 
sobre la lentitud en el parlar!948 Hom no pot fer més que somriure quan veu la 
insensatesa que sosté amb les mans el cap pensatiu a la recerca de l’explicació; hom no 
pot fer més que somriure novament quan aquest pensador treu a col·lació una 
explicació; i hom no pot evitar el somriure quan els pensaments més frívols, com si fos 
una convocatòria general, passen deixant una ocurrència o una observació explicatives, 
aprofitant la rara oportunitat, ja que la mort és certament un enigma inexplicable per a 
tots: ah!, el judici de la seriositat sobre una conducta semblant és que la persona que ho 
fa es delata a si mateix, revela com ho és d’insensata i miserable la seva vida. Per això 
ser circumspecte amb l’explicació ja és un signe d’una certa seriositat que tanmateix 
comprèn que la mort, precisament perquè no és res, no és quelcom semblant a una 
inscripció estranya que tots els que passen han de cercar de llegir, o una cosa curiosa 
que tots han vist i sobre la qual han de tenir una opinió. L’aspecte decisiu de 
l’explicació, allò que impedeix que el no-res de la mort no faci de l’explicació un no-res 
és que aquella posseeix un poder retroactiu (tilbagevirkende Kraft) i, per tant, real, en la 
vida del vivent, de tal manera que la mort es transforma per a ell en un mestre, i no 
l’ajuda traïdorament a confessar-se un foll per haver donat una explicació.  

Com allò que és inexplicable, la mort pot semblar certament que ho és tot i res 
en absolut, i l’explicació sembla consistir a dir tot això alhora. Una explicació així 
denuncia una vida que, satisfeta del present, es protegeix contra l’influx de la mort per 
mitjà d’un estat d’ànim que la manté en l’equilibri de la indecisió. La mort no té cap 
poder de destorbar una vida així, té influència, però no té, en canvi, força retroactiva per 
a transformar una vida semblant. L’explicació no muda en els diversos estats d’ànim, 
però la mort es mantinguda a cada instant fora de la vida en l’equilibri de la indecisió 
que la manté a distància. I el suprem coratge del paganisme estava en el fet que el savi 
(la seriositat del qual la indicava el fet que no es precipitava amb l’explicació) era capaç 
de viure amb el pensament de la mort: superant a cada instant aquest pensament en la 
seva vida a través de la indecisió. La vida terrenal era viscuda a fons, el savi coneixia 
que la mort existia, no vivia insensatament oblidant la seva existència, es trobava amb la 
mort en el pensament, la feia esdevenir impotent en la indeterminació, i aquesta era la 
seva victòria sobre la mort. Però la mort penetrava en la vida i la transformava. 

Com allò que és inexplicable, la mort podria semblar la suprema felicitat. Una 
explicació semblant manifesta una vida pueril, l’explicació és com el fruit final 
d’aquesta vida: superstició (Overtro). Qui donava l’explicació tenia una concepció 
infantil i juvenil d’allò que és agradable i desagradable, i la seva vida se n’anava, 
s’enganyava, tornava vell en anys no en esperit, no aferrava res etern: aleshores es 
concentrava la puerilitat que hi havia dins ell en una extravagant noció que la mort ho 
havia de venir i dur-ho tot al seu compliment (Opfyldelse); ella ha esdevingut l’amic 
desitjat, l’estimada, la benefactora que ha de donar tot allò que la puerilitat havia cercat 
de donar en la vida vanament. De vegades, hom parla d’aquesta felicitat amb lleugeresa 
i temeritat, de vegades melancòlicament, de vegades aquell que ofereix l’explicació ho 

                                                 
948 Cf. Jm 1, 19.  
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fa en veu alta i vol ajudar els altres; però aquesta explicació no fa més que manifestar 
com és ell en el seu interior, i que no ha percebut la força retroactiva de la seriositat, 
sinó que s’ha precipitat puerilment, esperant puerilment la mort, com ho havia fet amb 
la vida. 

Com allò que és inexplicable, la mort pot semblar la suprema desgràcia. Però 
aquesta explicació denuncia que aquell que la dóna està covardament aferrat a la vida, 
potser a causa dels favors rebuts de la vida o per les sofrences, de manera que tem la 
vida, però encara tem més la mort. La mort no obté el seu poder retroactiu en virtut de 
la idea, sinó d’una altra manera, fent que els favors no siguin joiosos per a un, i els 
sofriments del món no siguin esperançadors per a un altre. 

A més, l’explicació ha usat també altres formules descriptives, ha anomenat la 
mort: una transició, una transformació, un sofriment, una lluita, la darrera lluita, un 
càstig, el salari del pecat.949 Cada una d’aquestes explicacions conté una concepció 
sencera de la vida. Oh!, seriosa exhortació a qui les dóna! És fàcil dir-les totes de 
memòria, és fàcil explicar la mort quan no suposa cap esforç de superació, és fàcil no 
voler comprendre que es tracta que l’explicació tingui força retroactiva en la vida. Per 
què, hom vol, tanmateix, transformar la mort en una burla de si mateix? Car, la mort no 
necessita una explicació i no ha sol·licitat mai un pensador perquè l’assisteixi. Però el 
vivent necessita l’explicació, i per què? Per conformar-hi la vida. 

Si hom pensa, per exemple, que la mort és una transformació, això pot ser 
vertader certament, però suposa que la incertesa de la mort vigili com un docent i a cada 
moment controli si el deixeble està atent, suposa que ella descobreixi que la 
interpretació d’aquell que dóna l’explicació era aproximadament aquesta: «Tinc una 
llarga vida davant meu, trenta anys, potser quaranta i després arribarà la mort com una 
transformació.» Què pensarà el docent d’aquest deixeble que no ha entès encara la idea 
de la incertesa de la mort? O si hom pensa que la mort és una transformació que es 
verifica en qualque moment, i la incertesa de la mort vigila i descobreix que, no 
diversament d’un jugador, hom esperava això com un succeït que tindrà lloc en algun 
moment, que en pot pensar el docent d’aquest deixeble que no ha parat atenció al fet 
que amb la decisió de la mort tot s’ha acabat, i que la transformació no es pot alinear 
amb tots els altres successos, perquè la mort és la fi de tot? 

Mira, hom pot tenir una opinió sobre esdeveniment llunyans, sobre un objecte de 
la natura, sobre la natura, sobre escrits erudits, sobre una altra persona i sobre moltes 
coses més; i quan aquesta opinió s’expressa el savi pot decidir si és correcta o 
desencertada. En canvi, ningú no importuna al que té aquesta opinió amb la 
consideració de l’altra cara de la veritat, si ell realment té aquesta opinió o és alguna 
cosa que ell repeteix d’un altre. I tanmateix és aquest altre costat de la veritat igualment 
important, car l’insensat no és només aquell que diu coses absurdes, sinó també aquell 
que expressa una opinió correcta que tanmateix no té per a ell cap significat. La persona 
mostra confiança i afecte a una altra suposant que cregui vertaderament allò que diu. 
Ah! tanmateix és tan difícil, tan, tan difícil, tenir una opinió i tenir-la vertaderament. 
Ara, atès que la mort és l’objecte de la seriositat, aquí la seriositat novament és que en 
relació amb la mort hom no s’ha de precipitar a adquirir una opinió. La incertesa de la 
mort, amb tota seriositat, es pren la llibertat de verificar si la persona té vertaderament 
aquella opinió i si la seva vida així ho expressa. En relació amb qualsevol altra cosa, 
hom pot expressar una opinió, i si després hom és requerit a actuar en funció d’aquesta 
opinió, això és, a demostrar que la té, aleshores són possibles innombrables excuses 
plausibles. Però la incertesa de la mort és un sever examinador oral; i quan el deixeble 

                                                 
949 Cf. Rm 6, 23. 
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recita l’explicació, la incertesa li diu: ara verificaré si és la teva opinió, ara, en aquest 
instant tot s’ha acabat, per a tu tot s’ha acabat, hom no pot pensar en subterfugis, ni 
afegir res més, així podré veure si tu vertaderament pensaves allò que deies sobre mi. 
Ai! Tota explicació buida, tota xerrameca, tot embelliment, i tota concatenació 
d’explicacions precedents per a trobar-ne una encara de més enginyosa, i tota admiració 
i esforç que en deriven: tot això és només distracció i absència d’esperit que es 
mantenen en la distància del pensament —què creus que en pensa la incertesa de la 
mort? 

Per això el discurs s’ha d’abstenir de qualsevol explicació; així com la mort és la 
darrera cosa de totes, així l’última cosa que s’ha de dir d’aquella és que és inexplicable. 
La inexplicabilitat és el límit (Graendsen), i el significat d’aquesta expressió solament 
és el de donar al pensament de la mort força retroactiva, de fer-lo un estímul en la vida, 
perquè amb la decisió de la mort tot s’ha acabat i perquè la incertesa de la mort vigila 
cada instant. La inexplicabilitat de la mort no és, doncs, una invitació a resoldre 
enigmes, una invitació a ser enginyós sinó la més seriosa exhortació de la mort al 
vivent: jo no necessit explicacions, pensa que amb aquesta decisió tot s’ha acabat, i que 
pot venir en qualsevol moment: això és allò que val la pena meditar. 

 
 
 
 
 
 

* * 
* 

  
 
Estimat oient, potser et sembla que has après poca cosa d’aquest discurs; potser 

tu saps molt més, i tanmateix no haurà estat inútil si, en relació amb la idea de la decisió 
de la mort, ha estat per a tu una ocasió de recordar que saber molt no és un bé 
incondicional. Potser t’ha semblat que el pensament de la mort ha esdevingut espantós 
mentre que per a la reflexió també té un costat més benigne i amable, que el desig de 
repòs del treballador fatigat, la urgència del cansat viatger envers la meta, el consol de 
l’afligit en el son calmant de la mort, la melancòlica necessitat de l’incomprès de dormir 
en pau, tot això són belles i legítimes explicacions de la mort. Innegablement! Però no 
s’aprenen llegint qualque llibre, s’adquireixen lentament, solament es poden adquirir 
per aquell que ha treballat incansablement en el bon treball, que ha caminat 
infatigablement en el camí recte, que s’ha preocupat d’una causa justa, que ha estat 
malinterpretat en el seu noble esforç —solament quan s’ha aconseguit d’aquesta manera 
estan en el lloc adequat i poden ser un discurs autoritzat en boca d’algú venerable. Però 
el jove no gosa parlar així, no sigui que la bella explicació, com una sàvia paraula en 
boca d’un neci, no esdevingui en la seva boca una no-veritat. I he sentit dir certament 
que el seriós mestre de l’infant i el jove amb el pas del temps ha esdevingut amic de 
l’home madur, però mai no he sentit que, almenys d’algú que volgués aprendre alguna 
cosa, que el mestre esdevé des del començament el company de jocs o l’infant un home 
adult, ni tampoc he sentit dir que les relacions d’amistat s’establissin vertaderament 
llavors. Això mateix val per al pensament de la mort. Si ella no ha frenat, amb espant, 
en alguna ocasió la vida d’un jove i solament ha usat la seriositat per moderar el terror; 
si la incertesa de la mort no ha tingut el seu temps d’instrucció per educar-lo amb el 



 300 30

rigor de la seriositat, llavors no he sentit dir mai, almenys d’ algú que desitjàs que em 
fes partícip del seu saber, no he sentit dir mai d’un home semblant, que algú hagi tingut 
raó de definir la mort com la seva amiga, perquè no ha estat més que una companya de 
jocs, que algú ja cansat en la joventut de la vida hagi tingut raó quan parlava de 
l’amistat de la mort per enganyar la vida, o que un vell, sense haver gaudit de la vida, 
hagi tingut raó quan parlava de l’amistat de la mort per enganyar-se a si mateix. —Qui 
ha fet aquest discurs és jove, encara en edat d’aprendre;950 ell comprèn solament la 
severitat i dificultat de les lliçons. Oh! si ell aconseguís fer-ho de manera que estigués 
en disposició de gaudir en qualque moment de l’amistat del docent! Qui ha fet aquest 
discurs no és el teu mestre, estimat oient, et dóna simplement testimoni, com ho és ell 
mateix, de la manera com una persona cerca aprendre alguna cosa del pensament de la 
mort, aquesta mestressa de la seriositat que amb el naixement ens ha estat donada a 
cadascú de nosaltres com a ensenyant per tota la vida, i que sempre està a punt de 
començar l’ensenyament amb la incertesa quan li ho demanen. Car, la mort no ve 
perquè algú la invoqui (seria simplement una burla que el més dèbil donàs ordres al més 
fort), sinó que tot d’una que hom obre la porta a la incertesa l’ensenyant es presenta. El 
docent que un dia vindrà a examinar el deixeble, hagi o no fet bon ús de les lliçons. I 
aquest test de la mort, o per dir la mateixa cosa amb un terme estranger més usat, aquest 
darrer examen951 de la vida és igual de difícil per a tots. No és, com és habitual, que el 
més dotat tingui més facilitat i el menys dotat tingui més dificultat. No, la mort adapta 
l’examen a l’habilitat, oh!, tan meticulosament, i l’examen presenta les mateixes 
dificultats per a tots perquè és l’examen de la seriositat.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
950 Kierkegaard tenia en aquells moment 32 anys. 
951 La paraula «examen» és un barbarisme en la llengua danesa. 
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ANNEX 2. DISTRIBUCIÓ DELS LLIBRES DE KIERKEGAARD DINS 

LES OBRES COMPLETES DANESES (SAMLEDE VAERKER) USADES COM A 
FONT PRINCIPAL 

 
 
 
 

S.V. Bind 1 
— Af en endnu Levendes Papirer  
— Om Begrebet Ironi 
 
S.V. Bind 2 
— Enten-Eller. Förste halvbind 
 
S.V. Bind 3 
— Enten-Eller. Andet halvbind 
 
S.V. Bind 4 
— Atten opbyggelige Taler 
 
S.V. Bind 5 
— Frygt og Baeven 
— Gjentagelsen 
— Forord  
 
S.V. Bind 6 
— Philosophiske Smuler 
— Begrebet Angest 
— Tre Taler ved taenkte Leiligheder 
 
S.V. Bind 7 
— Stadier paa Livets Vei. Förste halvbind 
 
S.V. Bind 8 
— Stadier paa livets Vei. Andet halvbind 
 
S.V. Bind 9 
— Afslutttende uvidenskabelig Efterskrift. Först halvbind 
 
S.V. Bind 10 
— Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift. Andet halvbind 
 
S:V. Bind 11 
— Opbyggelige Taler i forkjellig Aand 
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S.V. Bind 12 
— Kjerlighedens Gjerninger 
 
S.V. Bind 13 
— Christelige Taler 
 
S.V. Bind 14 
— Krisen og en Krise i en Sluespillerindes liv 
— Lilien paa Marken og Flugen under Himlen 
— Ypperstepraesten- Tolderen- Synderinden 
— En literair Anmeldelse 
 
S.V. Bind 15 
— Tvende Ethisk-religieuse Samaa Afhandlinger 
— Sygdommen til Döden 
 
S.V. Bind 16 
— Indövelse i Christendom 
 
S.V. Bind 17 
— En opbyggelig Tale 
— To Taler ved Altergangen om Fredagen 
— Til Selvprövelse, samtiden anbefalet 
— Dömmer selv! 
 
S.V. Bind 18 
— Om min Forfatter-Virksoimhed  
— Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed 
— Bladartikler 1842-54 
 
S.V. Bind 19 
— Bladartikler 1854-55 
— Öieblikket 1-10-Hvad Christus dömmer 
— Guds Uforanderlighed 
 
S.V. Bind 20 
Terminologisk Ordbog 
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