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Stadia op de levensweg is het grote pseudonieme werk van
Søren Kierkegaard uit 1845 waarin centrale thema’s uit de
eerdere geschriften Of/Of, Vrees en beven en De herhaling bij
elkaar komen. Kierkegaard presenteert hier een verzameling
manuscripten die door Hilarius Bogbinder zou zijn ontdekt in een
verborgen lade van een tweedehands secretaire.
De uitgave van Bogbinder bestaat uit vier delen: het verslag van
een feestmaal waarbij de aanwezigen, naar analogie van Plato’s
symposium, een lofrede op de liefde houden; een pleidooi voor
het huwelijk; het dagboek van een jongeman die tot over zijn
oren verliefd is maar niet in staat de relatie in stand te houden;
de bespiegelingen van Frater Taciturnus over de drie manieren
waarop een mens in het leven kan staan – de esthetische, de
ethische en de religieuze. Opvallend is vooral dat, vergeleken bij
Of/Of, het religieuze nu een heel eigen statuut krijgt.
De drie ‘stadia’ worden in hun diverse varianten kleurrijk
beschreven en beargumenteerd, maar krijgen ook gestalte in
de verschillende personages. Het geheel is in zijn rijkdom een
meesterstuk van Kierkegaards schrijverschap.
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Een tweede deel opbouwende toespraken omvat de bundel Opbouwende toespraken in verschillende geest, door
Kierkegaard zelf al als één geheel uitgegeven in 1847. Dit
boek bevat de bekende, omvangrijke toespraak ‘Reinheid van
hart is één ding te willen’, waarin de eenvoud van geest wordt
aangeprezen tegenover de menselijke dubbelhartigheid. Ook
bevat deze bundel drie toespraken over ‘de lelies en de vogels’, van wie de lezer onbezorgdheid kan leren, en een serie
christelijke toespraken waarin steeds de verhouding tussen
vreugde en lijden centraal staat.

Het gezichtspunt voor mijn
schrijverswerkzaamheid
&
Over mijn
schrijverswerkzaamheid
Vertaling Michal van Zelm
Eindredactie Annelies van Hees & Onno Zijlstra
Nawoord Richard Purkarthofer

Isbn 978 94 6036 160 9
Verschijnt in 2014

In 1848 heeft Søren Kierkegaard al een omvangrijk oeuvre
geschreven. Een groot deel daarvan is onder verschillende
pseudoniemen verschenen. Wanneer in de zomer van dat jaar
een tweede druk van zijn eerste pseudonieme werk, Of/Of, in
het verschiet ligt, vindt hij het wenselijk die uitgave te voorzien
van een toelichting – temeer daar hij overweegt een punt achter zijn werkzaamheid als schrijver te zetten. Daartoe schrijft hij
in de zomer van 1848 Het gezichtspunt voor mijn schrijverswerkzaamheid. Maar hij geeft het niet uit. Het verschijnt postuum. Wel verschijnt in 1851 een sterk verkorte variant: Over
mijn schrijverswerkzaamheid.
Kierkegaard had er behoefte aan de lezer iets over zijn oeuvre uit te leggen. In zijn bekende grootse stijl situeert hij zijn
schrijverschap en verklaart de ontwikkelingen erbinnen. Hij
licht ook het hoe en waarom van de pseudonieme geschriften
toe. Hij verklaart van begin tot eind een religieus auteur te zijn
geweest. Dat hij mogelijk zelf niet altijd de betekenis van zijn
werk juist heeft ingeschat doet daar niets aan af. Hij dankt ‘de
voorzienigheid’.
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Op 27 februari 1846 verscheen onder het pseudoniem
Johannes Climacus het Afsluitend onwetenschappelijk
naschrift bij Filosofische kruimels. Kierkegaard noemde
het opvallend lijvige naschrift “het keerpunt van heel zijn
schrijverschap”. Climacus stelt er het centrale filosofische
probleem van zijn pseudonieme werken: hoe kan de eindige toevalligheid van de mens ooit een onvoorwaardelijke betekenis verkrijgen? De vraagstelling van Climacus
brengt hem tot de uitwerking van een existentiefilosofie,
waarbij hij onder het begrip existentie de concrete, ethische en ethisch-religieuze werkelijkheid van elke singuliere mens verstaat. Deze existentie ontsnapt voortdurend
aan de abstracte categorieën van de objectieve denker.
Alleen de subjectieve, existerende denker is in staat de
oneindige, ethisch-religieuze betekenis van het individu
denkend en handelend gestalte te geven.
Kierkegaard bestempelt het Afsluitend onwetenschappelijk naschrift “het werk met een schitterende toekomst”.
Het boek heeft inderdaad diepe sporen nagelaten in de
twintigste eeuw. Heel wat grote namen van het existentialisme, de existentiële fenomenologie en de dialectische
theologie werden door dit monumentale werk beïnvloed.
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In Johannes Climacus of De omnibus dubitandum est
(1842-1843) tracht Kierkegaard op een zo consequent
mogelijke wijze te voldoen aan de filosofische eis van
zijn tijd: ‘Er moet aan alles getwijfeld worden.’ Juist omdat hij een existentiële twijfelaar is, die doet wat hij zegt,
wordt zijn levensverhaal een satire op de abstract-speculatieve twijfel van zijn hegeliaans geïnspireerde tijdgenoten. Twee jaar later (1844) publiceert Kierkegaard
onder het pseudoniem Climacus Filosofische kruimels
of een kruimel filosofie. Climacus is er uitgegroeid tot
een bijzonder scherpzinnig filosoof, die graaft naar de
diepste wortels van de menselijke existentie. Als nietgelovige voert hij een scherp onderscheid door tussen
het domein van het denken en dat van het geloof, van
de eerste en de tweede filosofie, de immanentie en de
transcendentie, de herinnering en de herhaling.
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Naast bekende werken onder diverse pseudoniemen
schreef Søren Kierkegaard een reeks Opbouwende
toespraken. In deze teksten mediteert hij over uiteenlopende
religieuze thema’s zoals verwondering, hoop, liefde, geduld,
berouw en dood. Daarbij staat steeds de verhouding van
de afzonderlijke mens tot God centraal.
Kierkegaards opbouwende werk werd lang veronachtzaamd
en veelal beschouwd als een interessant maar vrijblijvend
supplement bij de pseudonieme geschriften. Ten onrechte,
want wie ze leest wordt er niet alleen in de beste zin van
het woord persoonlijk door opgebouwd, maar vindt er ook
filosofische inzichten die de thematiek in de pseudonieme
werken verdiepen en aanvullen. De opbouwende
toespraken hebben bovendien een eigen literair-religieuze
zeggingskracht die ze tot een hoogtepunt maken in de
devotionele literatuur.
Tot nu toe zijn de opbouwende toespraken in het
Nederlandse taalgebied veelal onbekend gebleven.
De franciscaan Hans van Munster (1925-2008) heeft
waardevolle vertalingen nagelaten van alle opbouwende
toespraken, die voor deze uitgave geheel herzien zijn.
Deze band bevat de toespraken uit de eerste jaren van
Kierkegaards schrijverschap, de periode 1843 tot en met
1845, waarvan de meeste niet eerder in het Nederlands
zijn vertaald.
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Uitgangspunt van Oefening in christendom is de gapende
kloof tussen het evangelische christendom en de verwording
ervan in ‘de bestaande christenheid’. Anti-Climacus zet al
zijn dichterlijke, retorische en dialectische krachten in om
het christendom opnieuw in zijn oorspronkelijke eenvoud,
waarheid en moeilijkheidsgraad weer te geven. In de drie
delen van zijn boek werkt hij drie centrale christelijke begrippen uit, die als evenzoveel waakhonden de vanzelfsprekende
toegang van de christenheid tot het christendom versperren:
de gelijktijdigheid met Jezus, de mogelijkheid van de ergernis en de noodzaak tot navolging.
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In 1849 verscheen van de hand van het pseudoniem AntiClimacus een cruciaal werk in het oeuvre van Søren Kierkegaard, met de raadselachtige titel De ziekte tot de dood.
Dit naar eigen zeggen “uiterst waardevol” geschrift wil de
lezer bewust maken van de alom verspreide ziekte van de
vertwijfeling en biedt daarbij inzicht in de grammatica van de
menselijke existentie. Het boek vormt een tweeluik met het
eveneens aan Anti-Climacus toegedichte Oefening in christendom, dat een jaar later verscheen. De “buitengewone”
thematiek en de onverholen kritiek op het christendom droegen er toe bij dat beide geschriften slechts gepubliceerd
werden na een lange en intense innerlijke deliberatie van de
auteur. Samen maken ze de kern uit van het ‘tweede deel’
van Kierkegaards schrijverschap.
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Deze uitgave is de unieke combinatie van de aantrekkelijke,
typisch negentiende-eeuwse, anoniem gepubliceerde roman
van de Deense schrijfster Thomasine Gyllembourg uit 1845
en Kierkegaards fors uitgevallen ‘recensie’ – een boek op
zichzelf – van deze roman.
De roman is een romantische geschiedenis over het huiselijke
leven van een burgerfamilie in Kopenhagen gedurende twee
generaties.
Een literaire recensie (1846) is Kierkegaards belangrijkste
cultuurkritische werk. Naast een nauwgezette bespreking van
de roman levert Kierkegaard hier een scherpe analyse van
zijn tijd.
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Kierkegaard, of zijn pseudoniem Vigilius Haufniensis (de
‘wachter’ van Kopenhagen), was de eerste die in de wijsgerige
antropologie het onderscheid tussen vrees en angst nauwkeurig formuleerde en hanteerde: vrees betekent dat men bang
is voor iets concreets, angst dat men bang is voor iets onbekends. Angst slaat op wat mogelijk is, maar er (nog) niet is.
Rond het centrale thema van de angst snijdt Vigilius Haufniensis een hele reeks thema’s aan die in de latere geschriften van Kierkegaard uitgewerkt worden.
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De herhaling betreft een verliefde jongeman die dichter wordt
in plaats van te huwen en zich afvraagt of het voorbeeld van
Job, die alles verloren was, maar in geloof alles tweevoudig
terugkreeg, hem zou kunnen helpen. Onderhuids schemert
in De herhaling een rijke gedachtewereld door, die op uiteenlopende manieren aansluit bij het werk van Johannes de
silentio (Vrees en beven). Het boek is echter in de eerste
plaats een filosofische verhandeling over een centraal thema
in Kierkegaards werk. De vraag ‘Is herhaling mogelijk in een
mensenleven?’ en de begrippen die het pseudoniem Constantin Constantius in De herhaling aansnijdt, raken de kern
van Kierkegaards filosofisch-theologisch denken: herinnering
en herhaling, beweging, keuze, schuld, vrijheid, sprong, immanentie, transcendentie.
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Ieder mens heeft behoefte aan liefde, aan geliefd te zijn en lief
te hebben. Wie het spoor van de liefde zoekt, vindt in Søren
Kierkegaards Wat de liefde doet een rijkdom aan inspirerende
en opbouwende gedachten.
Kierkegaard ziet liefhebben als een vermogen dat ieder mens
bezit. Tegelijk is liefhebben een opdracht. In het eerste deel
van het boek staat hij stil bij de oorsprong en het wezen van
de liefde, maar dan wel met het oog op wat de liefde doet. In
deel twee stelt hij allerlei eigenschappen van de liefde in het
dagelijks leven aan de orde: liefde heeft verwachtingen, zoekt
vertrouwen, heeft altijd weer hoop en zoekt in uitzichtloze situaties een begaanbare weg.

Vrees en beven
Vertaling Andries Visser
Eindredactie Frits Florin & Karl Verstrynge
Nawoord Karl Verstrynge

Vrees en beven gaat over geloof. Met zijn pseudoniem Johannes de silentio (Johannes ‘van’ of ‘vanuit de stilte’) voert
Søren Kierkegaard een dichterlijk denker ten tonele die tracht
door te dringen in de wereld van het geloof. Er over nadenkend hoe het toch komt dat zijn tijdgenoten daar zo snel mee
klaar zijn, komt de silentio tot de conclusie dat ze het zicht op
wat geloven eigenlijk is, totaal zijn kwijtgeraakt.
Isbn 978 90 5573 737 6
168 pp.
€ 19,90
Verschenen in 2006

Een idee om voor te leven
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Negen essays over kierkegaard
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“Het gaat erom een waarheid te vinden die voor mij waarheid is, de idee te vinden waarvoor ik wil leven en sterven.”
Met deze woorden schreef de jonge Søren Kierkegaard
(1813-1855) zich de onsterfelijkheid in. Ze zijn ontleend aan
de dagboekaantekeningen die hij in de zomer van 1835 in
Gilleleje schreef, en vormen de kiem van een omvangrijk en
invloedrijk oeuvre in de geschiedenis van de wijsbegeerte
en de theologie.
In Kierkegaards dagboeken wordt het fameuze ‘Gillelejefragment’ voorafgegaan door een gefingeerde, in elk geval
nooit verzonden brief, aan de natuuronderzoeker Peter Wilhelm Lund. Deze brief is de opmaat tot het veel geciteerde
en besproken fragment.
De brief en het fragment vormen een uitgave ter gelegenheid van zijn 200ste geboortedag. In negen daaropvolgende
essays reflecteren de leden van de ‘Redactieraad Kierkegaard Werken’ op de kern van Kierkegaards denken.
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