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Alina Djakowska

Dyskurs pseudonimów

Pytając o dość szczególne w historii myśii europejskiej zjawisko dyskursu 
pseudonimów Sórena Kierkegaarda trzeba zacząć od oświetlenia ataiosfery, 
w jakiej pytanie to m o że  się pojawić. W fakcie, że pewien autor niemal każdą 
książkę podpisał innym pseudonimem, a niektóre nawet własnym nazwiskiem, 
nie kryje się nic podejrzanego. Pierwszą trudność odsłania dopiero refleksja nad 
sytuacją czytelnika: czy i jak jest możliwa całościowa lektura pism kopenhas
kiego filozofa? M ożna powtórzyć za Jaspersem: ani poeta, ani prorok, ni 
geniusz ni święty, Kierkegaara nie jest filozofem -  jedyny i nieprzenikniony jak 
samotny świerk -  jest wyjątkiem, czyli unieważnić pytanie. M ożna rozpoznać 
w pseudonimowości element nieistotny dla odczytania sensu dzieła i po
szukiwać jej źródła w biografii, w literackiej konwencji epoki, w politycznych
i prawnych uwarunkowaniach. Byłoby jednak błędem identyfikować poglądy 
głoszone przez autora z wypowiedziami pseudonimów. Postąpić tak, to trak
tować jego prace jako mowę bezpośrednią i pomijać ogromne różnice za
chodzące między prezentowanymi w nich poglądami. Pozostaje nam wówczas 
zbiór tekstów, o których nie da się powiedzieć ani jednego zdania nie 
przywołującego natychmiast stwierdzenia wprost przeciwnego, a równie uzasa
dnionego. M ożna uznać, że pseudonimy są figurami Kierkegaarda w grze 
z czytelnikiem. Autor chciał przedstawić rozmaite możliwości egzystencjalne
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i wyciągnąć z nich ostateczne konsekwencje. Czytelnik zaś sam miał rozstrzyg
nąć, który światopogląd bardziej mu odpowiada. Wybór ten dokonuje się poza 
kołem dyskursu, oznacza przejście od ja  poetyckiego do ja  realnego.

Wprowadzenie pseudonimów okazuje się pewnym zabiegiem metodycznym, 
który uniemożliwia całościową i spójną interpretację, potwierdzając zarazem 
otwarty charakter dzieła: jest ono albo wewnętrznie sprzeczne, albo m a wielu 
autorów. W braku kryterium jasnego i dającego się efektywnie stosować, 
trudno ustalić pozycję własną autora przez wydzielenie jego poglądów z pism 
różnych pseudonimów lub utożsamienie go z jednym z nich. Chociaż fragmenty 
Dziennika sugerują wyjątkowy status Climacusa i Anti- Climacusa, a autor 
ironicznie sytuuje samego siebie pomiędzy nimi, jego obecność w dyskursie, 
jako trzeciego, pośredniego elementu relacji paradoksalno- dialektycznej, jest 
z góry wykluczone.

Próba wyjaśnienia pseudonimowości w ramach jakiegoś modelu ewolucyj
nego utrzymuje wprawdzie jedność dzieła, ale zakłada, że przedstawione 
w Papirer retrospektywne spojrzenie Kierkegaarda na znaczenie własnej twór
czości jest tylko wtórną racjonalizacją podziału. Jeśli poszczególne pseudonimy 
reprezentują kolejne punkty widzenia odpowiadające pewnym etapom egzys
tencjalnego rozwoju jednostki, niezrozumiałe staje się faktyczne podwojenie 
pisarstwa, zastosowanie pseudonimów zwielokrotnionych czy odróżnienie ja
nr>At>/^Vif>rrn rvH i q 1 nptrn

Książki pseudnimowe i mowy budujące stanowią dwie równoległe i nieredu-  
kowalne do siebie nawzajem grupy pism, których wspólnym fundamentem
i racją istnienia jest paradoks absolutny. Zachodzi między mmi relacja dwu
znaczności: z punktu widzenia Kierkegaarda jako autora mów budujących 
pseudonim jest postacią fikcyjną, z punktu widzenia ja  poetyckiego Kierkega-  
ard jest także pseudonimem. Nie ma jednak pozycji, z której można prze
prowadzić analityczne studium obydwu dokładnie symultanicznych części, nie 
jest możliwa synteza Kierkegaarda i pseudonimu, czyli skonstruowanie autora 
wypowiadającego się w pierwszej osobie o całości. W projektowanych i nigdy 
nie dokończonych wykładach z etyki pseudonimowosć uzyskuje waznosc 
pedagogiczną jako historycznie uzasadniona forma przekazu pośredniego. 
Odniesienie metody pseudonimów do paradoksu absolutnego, który na pozio
mie pisarstwa wyraża się w dwoistej strukturze całego dzieła, nadaje jej 
prawomocność bezwarunkową.

Stosunek Kierkegaarda do pseudonimów konstytuuje się na rozszczepieniu 
pomiędzy osobą a jej mową, funkcją pseudonimu jest zerwanie więzi pomiędzy 
życiem a refleksją o życiu. Jeśli pseudonimy obrazują pozycje doświadczone
i przezwyciężone przez konkretnego człowieka, przejście od studium przynależ
nej autorowi subiektywności psychologicznej do przedstawienia systemu moż
liwych form subiektywności staje się niewykonalne. Ja poetyckie rozumiane 
jako pewien model subiektywności rozpościera się na poziomie ekspresji
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egzystencji w języku i nie ma bezpośredniego odniesienia do usytuowanego 
w płaszczyźnie egzystencji ja  realnego.

Istotna obcość autora w stosunku do dzieła ma swój odpowiednik w auto
nomii świata pseudonimów. N atura subiektywności pseudonimowej tworzy się 
w dyskursie, który przychodzi znikąd i prowadzi donikąd: w tym znaczeniu nie 
ma ani archeologii, ani teleologii pseudonimowości, raz zastosowana metoda 
okazuje się nieprzekraczalna i znajduje uzasadnienie w samej sobie. Jej źródło 
jest obojętne i przypadkowe, nie istnieje wewnętrzny cel, lecz zerwanie jako 
zadanie, jako wyjście poza komunikację w kierunku ja realnego. Jeśli autor 
ukrywa się, jest zwielokrotniony lub nierzeczywisty, brak również czytelnika: 
dzieło pseudonimowe nie zwraca się do nikogo. Autonomiczny dyskurs pseudo
nimów przedstawia się jako przekaz bezosobowy, ale jednocześnie wyznacza 
obszar możliwości mowy, ponieważ odrzucenie pseudonimu prowadzi do 
milczenia.

W tekstach zawierających akcenty biograficzne występuje niezwykle złożona, 
piętrowa budowa pseudonimów: jeden produkuje, odkrywa lub prezentuje inne 
w ruchu, który zdaje się toczyć kaskadą. Zwielokrotnienie jest tutaj elementem 
korygującym bliskość doświadczenia osobistego i pewną procedurą retoryczną 
wywołującą i wzmacniającą zerwanie między autorem a dziełem. Pisma o cha
rakterze teoretycznym mają zazwyczaj jeden pseudonim.

Ze względu na pozycję pseudonimu w dyskursie można wyróżnić cztery 
rodzaje: ironista i humorysta, teoretyk, obserwator lub eksperymentator. Na 
różnych poziomach egzystencji znajdują się również pseudonimy zaangażowane 
w doświadczenie, ktorc opisują. W wielu przypadkach pseudonim pojawia się 
tylko raz, a jeśli powraca, to nie na tę samą pozycję lub dla przeprowadzenia 
zupełnie innego badania, które każdorazowo ma swoją specyficzną metodę. 
Punkt widzenia... i Aneks określają granice lektury: wszelkie próby wewnętrznego 
uporządkowania świata pseudonimów sytuują się pomiędzy uznaniem oryginal
nego charakteru każdej książki a rozpoznaniem jedności pism pseudonimowych.

Systematycznie praktykowana pseudonimowość staje się miejscem uprzywile
jowanym dla badania jakiegoś teatru masek, wielopoziomowej gry zasłon
i oddaleń, gdzie nie wiadomo już, kto i do kogo mówi. W tym następstwie 
zamaskowanych cech nieustannie rozpościera się ironia, przekształcająca pseu
donim w moment nieskończonej wędrówki w poszukiwaniu samego siebie. Na 
poziomie dyskursu realność autentyczna jest jednak nieosiągalna, droga jest 
przejściem od pseudonimu do pseudonimu. Ale Kierkegaard ostrzega czytelnika 
przed poważnym i bezpośrednim odczytaniem dzieł pseudonimów. A jeśli kreuje 
w ten sposób ideę teatru humoru jako niewidzialnej jedności zabawy i powagi, to 
ani autor, ani czytelnik nie może już powiedzieć: ja. D latego - parafrazując słowa 
Miłosza -  kiedy pytają nas, czy czytaliśmy Kierkegaarda, odpowiedź zawsze 
musi być negatywna, niezależnie od tego, ile razy pochylaliśmy się nad jego 
stronicami.
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Nota edytorska

W twórczości Kierkegaard a wyróżnia się cztery rodzaje pism: 
pseudonim owe, podpisane własnym nazwiskiem mowy budujące, dzie
ła o charakterze pośmiertnym oraz teksty nie przeznaczone do pub
likacji. Prezentowane tutaj fragmenty należące do trzech pierwszych 
grup zostały przetłumaczone według IV wydania Samlede Vaerker, 
Kopenhaga 1991. W latach 1909- 1948 P.A. Heiberg i V. K uhr na 
podstawie zbioru manuskryptów z Biblioteki Uniwersytetu Kopenhas
kiego wydali 16- tomowe Sören Kierkegaards Papirer. zawierające 
chronologicznie i tematycznie uporządkowane notatki codzienne auto
ra, projekty i różne wersje książek, zapiski z lektur, Journal, listy, 
archiwalne dokumenty dotyczące Kierkegaarda i jego rodziny. Zgod
nie z przyjętym zwyczajem podaję tylko sygnatury: rzymska liczba na 
początku sygnatury określa tom powyższego wydania, A oznacza 
notatki codzienne, B -  teksty literackie i uwagi związane z drukiem 
książek, C dotyczy czytanej przezeń literatury, arabska liczba na końcu 
to kolejny numer notatki w odpowiednim dziale.

Pap. VI B 184

Niech do mego imienia przylgnie to tylko, co rzeczywiście napisałem. 
Pseudonimowość traktowałem jako list rozwodowy między autorem a jego 
dziełem.

Pap. X  6 B 245

Nieustanne życzenie Sörena Kierkegaarda: uroczyście i raz na zawsze proszę 
wziąć pod uwagę, że cytując coś z moich pism pseudonimowych -  o ile w ogóle

f* ł /■* i i  n  % r4-r% s\i-w r* « i n l  n A v r  n  A  /- » A  m  r u j r J  o  « * « « « «  T  / \A 1  <l u l l  a iy  p i  L*y t a i r a i s  — i ia i tz , j r  p u u a t  u u p u w i t u u i  p a c u u u m i u .  J t a n

pominie się tę różnicę, pojawia się zamęt.
Sören Kierkegaard Pierwsze i ostatnie wyjaśnienie (podpisany własnym 

nazwiskiem dodatek do Zamykającego nienaukowego postscriptum... wydanego 
w 1846 r. pod pseudonimem Johannes Climacus).

Dla porządku i formy przyznaję -  co zresztą w znikomym stopniu mogłoby 
kogoś zaciekaw ić - że jestem autorem: Albo-Albo (Victor Eremita) 1843, Bojaźń

i drżenie (Johannes de Silentio) Powtórzenie (Constantin Constantinus) 1843,
O pojęciu lęku (Vigilius Haufniensis) 1844, Przedmowy (Nicolaus Notabene) 
1844, Okruchy ßlozoßczne  (Johannes Climacus) 1844, Stadia na drodze życia 
(Hilarius Bogbinder, William Afham, Frater Taciturnus, Assessoren) 1845, 
Zamykające nienaukowe postscriptum do Okruchów filozoficznych (Johannes
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Cliinacus) 1846, artykuł w Foedrelandet z 1843 (Victor Eremita) i dwa artykuły 
w Faedrelandet ze stycznia 1846 (Frater Taciturnus).

Moje pseudonimy albo polionimy nie miały przypadkowej podstawy w mojej 
osobie (i chyba nie w lęku przed prawem, bo nie jest mi wiadome, abym 
dopuścił się jakiegoś wykroczenia, a wydawca oraz cenzor jako urzędnik 
państwowy równocześnie z ukazaniem się książki byli informowani o tym, kto 
jest autorem), lecz istotną w samym zadaniu, które dla dobra repliki, dla dobra 
tej psychologicznie zróżnicowanej wielości indywiduów na sposób poetycki 
wymagało takiej bezwzględności w dobrym i złym, w skrusze i swawoli, 
w rozpaczy i arogancji, w cierpieniu i radości..., która tylko idealnie jest 
ograniczona prawem psychologicznej konsekwencji, na co nie odważyłaby się 
żadna faktycznie i w zwyczajnych granicach rzeczywistości istniejąca osoba. To 
co napisane, jest moje, lecz tylko o tyle, o ile czyniąc replikę słyszalną, włożyłem 
w usta poetycko- realnej postaci jej własny pogląd na życie. M oja pozyq’a jest 
jeszcze dalsza niż pisarza, który produkuje postaci, a jednak w przedmowie sam 
zostaje autorem. A ja  jestem bezosobowo, lub osobiście w trzeciej osobie 
suflerem, który poetycko przedstawia autorów: oni sami piszą przedmowy, oni 
tworzą nawet swoje imiona. Ani jedno słowo nie jest moje własne, o tych 
pseudonimowych książkach nie mam żadnego zdania -  chyba, że jako czytelnik, 
ani nijakiej wiedzy o ich znaczeniu -  chyba, że jako ktoś postronny, ani 
odrobiny prywatnego stosunku do nich, co i tak iest niemożliwe w odniesieniu 
do podwójnie refleksyjnego przekazu. Jedno jedyne słowo w moim imieniu 
mogłoby unicestwić pseudonimy. W Albo-Albo  równie mało jestem Assesorem
Am j T m ir  \ lini/^ niir/»n \  7  < /- \ U /4 /4*̂  * /\ it > «Au >«« «u v v u u z , i u u u i i ,  ja.rv i w j f u a w L 4  v i V / i u i j _̂ i w i i i i i 4 5 u u A JL au in t;, w l u w m t

niewielkim stopniu: on jest przecież poetycko- realnym subiektywnym myś
licielem, który pojawia się raz jeszcze w In vino veritas. W Bojaźni i drżeniu 
równie mało jestem Johannesem de Silentio, jak i Rycerzem Wiary, którego on 
opisuje, dokładnie, w równie znikomej mierze jestem autorem przedmowy 
będącej wypowiedzią poetycko- realnego subiektywnego myśliciela. W opowie
ści o cierpieniu ( Winny? Niewinny?) równie mało jestem przedmiotem eks-  
p e r  y m  e n  t u  Q u i d a m s . ,  j a k  i  S a i n y n i  c k s p c r y r n e n t a t o r e r n ,  d o k ł a d n i e ,  w równie 
niewielkim stopniu, bo on jest poetycko- realnym myślicielem subiektywnym, 
który bada psychologiczne konsekwencje pewnego doświadczenia. Tak staję się 
kimś bez znaczenia. Ale właśnie dlatego pytanie, czy w głębi duszy jest mi też 
obojętne, kim i jaki jestem, wydaje się nieuprawnione. Mój podpis, mój 
portret... jak wątpliwość, czy w kapeluszu chodziłem czy w kaszkiecie, winny 
pozostać obiektem godnym uwagi tylko dla tych, dla których to, co obojętne, 
stało się czymś ważnym -  jeśli to, co ważne stało się im obojętne.

Prawnie i literacko biorę na siebie odpowiedzialność, lecz dialektycznie 
pojmując, ja  wywołałem tylko słyszalność przedstawienia w realnym świecie, 
który oczywiście nie może zadawać się z poetycko- realnymi autorami, a więc 
całkiem logicznie i słusznie mnie obciąża prawną i literacką odpowiedzialnością.
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Prawną i literacką -  bo każde poetyckie przedsięwzięcie stałoby się eo ipso 
niemożliwe, albo nieznośne i bezsensowne, gdyby miało być wyrazem własnych 
(w znaczeniu dosłownym) poglądów twórcy. M oją prośbą, moim życzeniem jest 
zatem, by cytując -  jeśli przyjdzie komuś do głowy taki pomysł -  jakiś 
pojedynczy fragment, zechciano wyświadczyć mi uprzejmość podając imię 
autora (pseudonim), nie moje, czyli pseudonimowi przypisać wypowiedź, mnie
-  odpowiedzialność. Od początku uświadamiałem sobie, że moja osoba jest 
czymś nadto kłopotliwym, co pseudonimy chciałyby w sposób patetycz-  
no- rozmyślny wykluczyć lub uczynić jak najmniej widzialnym, a jednak 
w sposób ironicznie- życzliwy chciałyby sobie pozyskać jako przeciwieństwo. 
Nim ukazało się wyjaśnienie, niemal każdy, kto w ogóle o coś takiego się 
troszczył, całkiem po prostu miał mnie za autora dzieł pseudonimowych. 
Wyjaśnienie może sprawić osobliwe wrażenie, że jestem jedynym, który -  choć 
sam najlepiej powinien był to wiedzieć -  tylko w wątpliwym i dwuznacznym 
sensie uważa się za ich autora. Bo jestem jednocześnie sekretarzem, od
powiedzialnym za użycie przygotowanych piór i -  dość ironicznie -  dialektycz
nie podwojonym twórcą autorów. Jestem autorem niewłaściwym. Bezpośrednio
i jak należy jestem autorem każdego zdania w mowach przykładnych. Fikcyjny 
autor posiada swój określony pogląd na życie i ta sama wypowiedź: ważna, 
dowcipna, inspirująca, w ustach faktycznie istniejącego człowieka brzmiałaby 
może dziwacznie, lekkomyślnie, gorsząco. Kto nie znając oddalającej funkcji 
idei przez pomyłkę dopatrywał się mojej konkretnej osobowości, ten przeina
czył wymowę dzieła i sam siebie oszukał, naprawdę sam się okpił wlokąc moją 
rzeczywistą postać zamiast tańczyć z podwójnie refleksyjną ideą poetyc-  
ko- realnego autora, nierozważnie i niby- logicznie zwiódł samego siebie wy
dzielając moją prywatną osobę z oddalająco- dialektycznej dwoistości jakoś
ciowych przeciwieństw. Nie moja to wina, bo ze swej strony rzetelnie -  przez 
wzgląd na jasność sytuacji -  robiłem co mogłem, by zapobiec temu, do czego 
Bóg wie po co już od początku dążyła ciekawska część czytelników.

To, co wiem o pseudonimach nie upoważnia mnie ani do wyrażania opinii, 
am do wątpiema o ich przyzwoleniu, gdy z ich znaczenie nie na tym polega, że 
proponują coś nowego, jakieś niesłychane odkrycie, lub zakładają swoją partię, 
chcąc iść dalej, dalej..., przeciwnie, ich wartość kryje się w chęci nieposiadania 
żadnego znaczenia, w pragnieniu samotnego odczytania -  z dystansu jaki daje 
podwójnie refleksyjne oddalenie -  pradawnych znaków ludzkiej, indywidualnej 
egzystencji. Tego, co stare, znane, przez ojców pozostawione. Odczytanie na 
nowo i -  jeśli to możliwe -  w jakiś bardziej wewnętrzny sposób.

Pap. X 1 A 161

Nie powiedziałem dotąd ani słowa bezpośrednio o sobie. Dodatek do 
Postscriptum  nie zawiera nic takiego, przejąłem tylko odpowiedzialność za
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pseudonimy i hipotetycznie określiłem ich myśli. Objaśnienie struktury pseudo
nimów zamieszczone w Aneksie wyraża punkt widzenia kogoś postronnego.

Johannes Climacus, Postscriptum, Aneks: Rzut oka na próby współczesnej 
literatury duńskiej, Samlede Voerker, t. 9, s. 210

Co się stało? To, co miałem w planie spełniło się. Już zaczynałem pracować 
nad moim projektem, kiedy ukazało się pseudonimowe dziełko, Albo-Albo, 
które realizuje to, co ja  zamyślałem. Coś osobliwie ironicznego jest w tej 
zabawnej sytuacji: plan się udał, ale nie dzięki mnie. Powiódł się, bo czytając 
pseudonimowe książki coraz jaśniej pojmowałem, co chciałem był napisać. Tak 
staję się świadkiem zainteresowanym w sposób tragi- komiczny twórczością 
Victora Eremity i innych pseudonimów. Czy mój punkt widzenia jest taki sam 
jak autora -  tego dokładnie nie mogę wiedzieć, bo jestem tylko czytelnikiem. 
Ale cieszy mnie, że pseudonimy, świadome związku między komunikacją 
pośrednią a prawdą jako czymś wewnętrznym, nie mówią nic i nie trwonią 
przedmowy na ofkjalne ustosunkowanie się do swojej produkcji.

Pap. X  6 B 46- 50

Climacus i Anti- Climacus. Dialektyczny wynalazek Anti- Climacusa. 
Post- scriptum.

Może być wydane oddzielnie z małą przedmową: jak Johannes Climacus
n a n ic o J  u n /H rn l - A u /a J  1 K\/J rv/»\i/ri a I/’C iq 'tIta  H a  IrtA r^ i n A 7 n ip i H A niC iił
U U J ^ U U l j  T ł j  U l  U 1 V U  TT U l  X U U  TT U 1 U 1  !_/ J  JL JV W  TT 1AŁ£ Y  j  W  W  IV  t v y i  V J  | y  W  CiXX X V J  U W j y Ł U lA A

dwutomowe post- scriptum, tak i-  ja  -  nie, nie tak, bo ja żadnej książki nie 
napisałem, choć zdaje się na pozór jakobym był autorem jednej i stąd 
porównanie -  dopisałem post- scriptum do dzieła, o którym dzięki pewnej fikcji 
mniemam, że jest moje.

Ja, Anti- Climacus, autor tej książeczki i szary, pojedynczy człowiek, dziecko 
Kopenhagi i niemal rówieśnik niejakiego Climacusa, mam z nim wiele współ-
riûiYA o îoH noV  t*Â7«tm \r c io  fit’o c lA A ti^A nio  H n  m A u /i »70 n io  îo ctuu g v /j a  jc u i iu iv  i j  o iy  îu v o iv u iiv ^ v iu v . v /n  u iw t t i j  /jV/ m w  jw ai v u i  / j v j w i j u i i i i i v i u .

To złości. Dlatego uważam się za chrześcijanina w najwyższym stopniu. 
Czytelnik, przyjaciel mój i rozumienia, z łatwością dostrzeże we mnie coś 
demonicznego. Umyślnie zająłem takie stanowisko aby dokuczyć Climacusowi: 
gdybym był pierwszy, określiłbym się jego słowami, on siebie... moimi.

Jesteśmy braćmi, lecz nie bliźniaczo podobnymi, jesteśmy braćmi wrogimi. 
Więź między nami istotna jest i głęboka, ale mimo obustronnych wysiłków, 
choćby najbardziej rozpaczliwych, nigdy nie zajdziemy dalej, nigdy bliżej w tym 
ruchu, który nas wzajemnie odpycha. Jest punkt i moment spotkania, ale w tej 
samej chwili uciekamy od siebie z nieskończoną prędkością. Niby dwa orły ze 
szczytów gór spadające na jeden łup. Albo jak orzeł rzuca się ze skalistego 
urwiska w dół, a z morskiej głębiny rekin pruje ku powierzchni, tak i my
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zmierzamy wspólnie do tego samego punktu: tam stykamy się z sobą i zaraz 
odskakujemy, każdy do swego wnętrza. Jeśli w chwili zderzenia podmienimy się, 
ja powiem to, co mówi Johannes, on moje weźmie słowa. Bez różnicy. Jedno nie 
jest możliwe: że obaj powiemy to samo. Możliwe jednak, że razem znikniemy.

Nas nie ma. Ale jak żeglarz opowiada o Dioskurach sterujących jego 
okrętem, tak ten, co umiał stać się prawdziwym chrześcijaninem mógłby 
opowiadać o nas: braciach- przeciwnikach. I jak żeglarz mówi o spełnionej 
baśni, tak chrześcijanin mógłby baśń opowiedzieć widzialną. Żeglarz zmyślił 
może swą opowieść, lecz nie chrześcijanin, bo prawdą jest, że my, dwaj bracia, 
jesteśmy postaciami z bajki, ale prawdą jest też, że on nas... widział.

Pap. X  1 A 517

Anti- Climacus ma wiele wspólnego z Climacusem. Różnica: o ile Johannes 
Climacus tak nisko siebie sytuuje, że nie uważa się za chrześcijanina, o tyle da się 
u Anti- Climacusa zauważyć, że ma się za chrześcijanina najwyższej próby. Jego 
osobistą winą jest podstawienie siebie w miejsce idei (co jest czymś demonicz
nym), ale przedstawienie tego, co idealne jest prawdą, przed którą chylę czoło. 
Samego siebie oceniam wyżej niż Johannes Climacus, niżej niż Anti- Climacus.

Pan. X 2 A 171
_  i

Dotarłem do mojej granicy: odwrót z nowym pseudonimem. Anti- Climacus.
I ten nowy pseudonim jest teraz dialektycznie konsekwentnym wyrazem tego, że 
osiągnąłem moją granicę, że spotkało mnie niepojęte szczęście: uchwycić własną 
granicę, pomyśleć siebie razem ze swoją granicą=

Pap. X  1 A 422

Jak rzeka Guadaląuiwir przepada pod ziemią aby znów wytrysnąć, tak muszę 
wpaść w pseudonimowość świadom, gdzie na nowo ujawnię moje imię.

Pap. X  1 A 510

Mowy budujące zaopatrywałem we własne imię. Jest coś niższego, estetycz
nego: pseudonim. I jest coś wyższego: to też pseudonim.

Pap. X 1 A 546

Trafna myśl: zaniechać pisania i dostarczyć nowy pseudonim. Obraz tej rzeki 
wiele mi podpowiada. I ani słowa o sobie -  jedno słowo wypacza wszystko, 
a mnie fałszuje.
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Pap. X 1 A 593

Pseudonim okazuje się w końcu czymś wyższym, co mogę tylko podszepnąć. 
Pseudonim podjęty na nowo jest właśnie oznaką zerwania. To, co budujące jest 
na moją miarę, z tyłu i z przodu są pseudonimy, podziemny nurt Guadaląuiwiru.

Punkt widzenia na moją działalność pisarską (dzieło pośmiertne), Samlede 
Voerker, t. 18, s. 85- 86

Wykazać dwoistość całego dzieła. Od początku do końca. Dwuznaczność nie 
jest pozorna jak wówczas, gdy ją  inni wytropią, a autor ma dowieść, że jej nie 
ma. Przeciwnie, jeśli czytelnik nie dość jasno widzi tę dwoistość, autor powinien 
ją uwydatnić. Dwoistość, dwuznaczność... jest zamierzona, świadoma, istotna. 
Jest dialektycznym określeniem całej twórczości: ma głębokie źródło.

Dwie mowy przykładne ukazują się równocześnie z Albo-Albo. I odwrotnie: 
pismom religijnym z ostatnich lat towarzyszy mały artykuł estetyczny Kryzys..., 
który pod koniec, tak jak te dwde mowy przykładne na początku, ma udaremnić 
taką interpretację -  pewien pisarz estetyczny z czasem przemienił się w autora 
religijnego. Z perspektywy całego dzieła widać, że podział nie był taki, o jakim 
mówiono. To, co religijne, jest obecne od samego początku. I na odwrót: to, co 
estetyczne trwa do ostatniej chwili.

Pap. X 2 A 89

Trudność wydania książki o mojej działalności pisarskiej wynika z nie
świadomego użycia 33ja ” . Nawet dziś, gdy pojmuję już całą strukturę dzieła, nie 
mogę powiedzieć: ja. W najlepszym razie mogę wyznać, jak rozumiem dotych
czasową twórczość. To jest moja granica: jestem pseudonimem.

Dla idei obróciłem niemal połowę sił na walkę i kłótnie z samym sobą i nie 
chciałem stronników -  o tym wie nawet elita. I nie piśnie słowa. Nie milczy. Nie 
tylko cisza mnie otacza ale i wieść się szerzy, oparta na pomieszaniu idei z czymś 
wprost przeciwnym, że mam umysł przyćmiony, chwiejny, że jestem wariatem
i dlatego nie pozyskałem sobie czytelników... pfuj. Mam więc ciągle czysto 
idealnie własną sabotować pracę, aby widzieć, jak z niej korzystają i wykorzys
tują -  przeciwko mnie.

Pap. X 2  A 281

Do mojej działalności jako pisarza mógłbym zastosować słowa Jana Baptys
ty: jestem głosem. Aby zapobiec pomyleniu mnie z kimś ważnym, nieustannie 
wycofuję się. Z oddali uznaję się za ucznia. Jestem głosem, który m a o jednego 
słuchacza więcej niż wspólnota mówiących: sam nim jestem.
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Pap. VII B 70

Od pierwszej chwili ani ja, ani pseudonimy nie spodziewały się i nie miały 
publiczności, aby -  na przekór także tej nicości -  zadowolić się nielicznym 
gronem czytelników, lub raczej pojedynczym.

Pap. X  5 B 168

Jest w moim myśleniu coś niepojętego, co świadczy o istnieniu wspólnika, 
który pomógł mi wykonać to, czego pełniejszy i głębszy sens widzę dopiero 
u kresu. A jednak mam być autorem. Lecz prawdziwie mówi się o tym jedynie 
w cichości ducha: to niewypowiadalne.

Trudno mówić w pierwszej osobie o znaczeniu pism i ich faktycznej 
kolejności. Ktoś trzeci bez wahania mógłby to zrobić, co i mnie jako komuś 
postronnemu udało się przedstawić w Climacusa recenzji z dzieł obcych mu 
pseudonimów. Tym się różnię od innych autorów, że im łatwiej mówić 
w pierwszej, mnie -  w trzeciej osobie.

Trudno mówić. A i milczeć trudno.

Pap. VIII 2 B 70

Klęską współczesności jest unieważnienie „ja” . Kiedy treści etyczne i religijne 
przekazuje się w sposób obiektywny, prawda staje się nieprawdą. Pseudonimy 
jako poetyckie osobowości umieszczone wewnątrz rzeczywistego świata mają 
przyzwyczaić współczesnych -  na ile to możliwe -  do słuchania mowy „ja” 
prywatnego, zamiast brzucho- mowy czystego fantastycznego „ja” . Ale tylko 
przygotowują drogę do „ja” osobistego.

Pap. X  2 A 90

Jakaś herezja dialektyczna: pseudonim lamentujący nad bezosobowym dys
kursem. Tu leży moja granica. Bo mogę tylko budzić czujność. I ani kroku dalej. 
Ale jestem też wydawcą odpowiedzialnym za wszystko, co zostało wypowie
dziane. Mówiący jest nikim, pseudonimem. Wydawca jest osobą realną i godzi 
się, że będzie mu przysądzona mowa pseudonimu.

Pap. X 6 B 127

Tu każdej pustej głowie trafia się może okazja do pomylenia mnie z pseudo
nimem, aby oznajmić, że byłem jednostronny -  co nie jest dowiedzione
-  a mniema tylko, że jednostronnym był pseudonim -  co sam ogłosiłem.
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Jeśli coś chciałbym powiedzieć o mojej działalności pisarskiej, mógłbym 
skonstruować jakąś trzecią osobę, autora, który byłby syntezą mnie samego 
i pseudonimu. I on wypowiadałby się o tym bezpośrednio. I jeszcze niewielka 
przedmowa dla wprowadzenia tego autora -  odtąd mógłby mówić w pierwszej 
osobie. Należy wykazać, że cała twórczość była jednością, lecz ja  nie byłem 
pseudonimem ani pseudonim -  mną. Dlatego dzieło jest syntezą pseudonimu 
i mnie samego.

Pap. VIII 2 B 88

Poznanie prawdy etycznej i religijnej, tak samo jak jej przekazywanie wymaga 
pewnej sytuacji. Oto moja wątpliwość: czy katedra jest miejscem właściwym? 
Etyka nie ma żadnego przedmiotu. Nie może być nauczana. Poznać prawdę 
etyczną to egzystencjalnie podwoić to, co poznawane. Oto moja wątpliwość: czy 
wykład może zawierać takie podwojenie? Ale wykład nie jest egzystencjalnym 
przejawem obecności mówiącego ani nie daje słuchaczom okazji do zaistnienia.

Nie stanie się to wykładem, chyba że z fizyki, gdzie pokazuje się eksperymen
ty. Postaram się, by to, co omawiane rozgrywało się przed wami, niekiedy 
pozwolę sobie wprowadzić was na scenę, abyście mieli wrażenie, że najbardziej 
sprzeczne myśli są dane wam jednocześnie. Wykład będzie ciągle nawiedzany 
przez wspomnienie tego, co już zostało oświetlone z innej strony, będzie ciągle 
naznaczony refleksją nad tym. co już przedstawione i co jest do przedstawienia, 
aby -  na ile to możliwe -  podtrzymać wrażenie, że wszystko to jest obecne 
w jednej i tej samej chwili.

Proponuję, aby każdy punkt nosił -  jeśli to możliwe -  znamię innych, 
ustanawiając jakąś nieprzerwaną równoczesność pewnej obecności. Sposób 
ujmowania kolejnego punktu będzie -  na ile to możliwe -  dyskursem o punk
tach minionych. Nic nie będzie w pełni gotowe, zakończone.

Tłum. Alina Djakowska

Alina Dj akowska

Le „discours pseudonyme” de Kierkegaard 

Résumé

L’auteur offre un recueil de textes choisis de Kierkegaard dans sa propre traduction en 
langue polonaise d’aprés la quatrième édition danoise des oeuvres du philosophie 
(.Samlede Vaerker, 1991) ainsi que d’aprés les Soren Kierkegaards Papirer (16 vol., 

publiés dans les années 1909-1948) contenant ses notices, lettres, projets etc.

Pap. X  1 A 300
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Ces traductions sont précédées d ’une analyse dans laquelle l’auteur vise à expliquer en 
quoi consiste cette forme spécifique de discours qu’a inventée Kierkegaard: discours 
pseudonyme, appliqué à toutes les modalités de l’existence, comme langage multiforme 
de la communication indirecte. Il semble -  dit l’auteur de l’analyse -  que chez 
Kierkegaard toute oeuvre pseudonyme constitue une réponse à la question de savoir 
comment parler de l’existence de l’individu. Le caractère ambigu et intéressé de 

l’existence requerí une constitution duelle du langage, en correspondance avec la dualité 
des aspects de la dialectique: si l’auteur est multiple et irréel, le lecteur, lui aussi, fait 
défaut. Une distinction, qui est en effet une rupture, c’est l’opposition entre la 
subjectivité particulière de l ’auteur et cette subjectivité pseudonyme qui constitue la 
raison de l’oeuvre. La pseudonymie ne tient pas à l’auteur lui-même, mais à la forme de 
l’entreprise. Cette extériorité essentielle de l’auteur par rapport à l’oeuvre a pour corrélat 
l’autonomie de l ’univers pseudonyme. „La nature de la subjectivité pseudonyme” -  c’est 

d’être constituée dans un discours autonome.


