Mircea Eliade dinspre Copenhaga.
Spectrul lui Søren Kierkegaard în Jurnalul portughez1
Natașa MAXIM
„Come, come, and sit you down; you shall not budge;
You go not till I set you up a glass
Where you may see the inmost part of you” (Hamlet).
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Jurnalul portughez a suferit de regulă abordări istorice, sociale, culturale,
fiind folosit de Moshe Idel, Florin Țurcanu sau Mihai Iovănel îndeosebi pentru
portretizarea unui Eliade fascist, antisemit, antidemocrat, în timp ce Sorin
Alexandrescu propunea o nuanțare a problemei, a vânătorii de vrăjitoare și, de ce nu,
pentru echilibrarea balanței, revederea relațiilor lui Noica cu regimul comunist.
Lucrarea se axează pe infuziile de Kierkegaard din Jurnalul portughez,
interesându-ne nu atât ce citește din Kierkegaard, ci când (re)citește Jurnalul, Școala
creștinismului, Frică și cutremur întrucât filosoful danez este reluat concomitent cu
Biblia, Șestov, Berdiaev, Heidegger sau Dilthey:
Comerțul meu cu Kierkegaard durează de aproape 20 de ani, dar nici până azi
nu l-am citit în întregime. Ceva îmi rezistă mereu, mă împiedică să-l devor. E poate
ironia kierkegaardiană, e poate prolixitatea, mersul pe loc, euforia stimulată. De data
asta aici, la Cascais îl citesc cu mai multă bucurie și înțelegere ca oricând (Eliade
2010: 286).

Această înțelegere înseamnă impunerea unui sens personal cărților, cum e cazul
morții cu sens din Legenda Meșterului Manole, al lui Heidegger sau al lui
Kierkegaard. Eliade și Kierkegaard se intersectează în certitudinea unor noduri sau
praguri existențiale, în credința morții cu sens, a morții sacrificiale, amândoi
identificând un sens al devenirii personale în dispariția Ninei sau a tatălui, în
interpretarea melancoliei ca aristocrație spirituală care se produce în sferele înalte, în
al treilea cer, în Individul pentru care contactul cu mulțimea presupune un efort
suprauman, în incursiunile în mahala și dialogul forțat cu fata care vinde zarzavat, în
interioritate ca partea divină din om (in sensul arhaic adoptat de Eliade: identitatea
atman-brahman), în imposibilitatea repetiției care duce la angoasă, la nihilism, în
regretul că religia creștină refuză omului fericirea și împlinirea terestră spre
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deosebire de iudaism, în auto-dispreț, self-disgust sau „this melancholic self-hatred”.
Mircea Eliade este primul care a identificat o paralelă între gânditorul danez și Nae
Ionescu prin pierderea și regăsirea credinței și filosofia ca substitut al credinței.
Divergențele dintre cei doi constau în atitudini existențiale diferite:
melancolie vs. disperare, în recunoașterea incapacității de a face operă din căderile
personale, aș spune că din cauza unei deosebiri structurale sau, ca să cităm din
Eliade însuși, dintr-o deosebire de stil existențial. Viziunea eronată sau unde poate
duce lectura voluntară, culminează în interpretarea disperării kierkegaardiene ca
lipsă de credință.
Lectura în paralel a celor două scrieri confesive, Jurnalul portughez și Papers
and Journals, ne relevă un egolatru, un Narcis ce recunoaște în nevroză cea mai
egoistă formă a spiritului, un Narcis suferind, admirându-se în oglinda propriei
depresii, un ipohondru și un bolnav real. Un wannabe și lucrul autentic. Pentru
Søren Kierkegaard suferința e un semn distinctiv din cauza modului în care fusese
crescut de tată, a melancoliei ereditare, a ghimpelui în carne, însă pentru Eliade
această stare e și puțin căutată, cultivată; nu negăm suferința produsă de dispariția
Ninei, o anume remușcare cauzată și de avortul silit, dar această înecare în oceanul
de lacrimi din Portugalia e și voită. Eliade își scrie jurnalul dorind să lase o anumită
impresie, nu este total autentic, este o scriere parțial confesivă, îl putem bănui de
mistificare, de nesinceritate, de trierea adevărului, de omisiune, întrucât era deja o
personalitate a culturii române în perioada jurnalului portughez, 1941–1945.
Involuntar se apropie de Kierkegaard în interpretarea vieții prin prisma
pragurilor existențiale, voluntar se delimitează ca structură psihică. Ii admiră relația
cu Regine Olsen, o adevărată întâmplare a ființei și efectul avut asupra scrisului său,
relație care își poate găsi corespondența în legătura lui cu Maitreyi, amândouă având
un efect catalizator asupra vieții și creației celor doi, Søren Kierkegaard recunoscând
că datorită Reginei și tatălui a ajuns scriitor, dedicându-le întreaga operă, iar Eliade
după Maitreyi nu mai e același, consecințele văzându-se în romanele care tratează
ratarea Absolutului și căderea în profan: Intoarcerea din Rai (1934) și Huliganii
(1935). Alte praguri existențiale sunt morțile lui Michael Pedersen Kierkegaard și a
Ninei Mareș, văzute ca sacrificii pentru devenirea lor, Søren Kierkegaard
recunoscând în jurnal că fără dispariția tatălui nu și-ar fi terminat studiile în teologie,
nu ar fi abandonat statutul de animal de companie al saloanelor: „I regard his death
as the last sacrifice his love made for me, because he has not died from me but died
for me, so that something might still come of me” (Ibidem 1996: 98). Eliade, la
rându-i, conferă un sens mântuitor dispariției Ninei, comparând-o cu despărțirea de
Maitreyi: „Dumnezeu mi-a luat-o pentru a mă face să gândesc în chip creator, adică
pentru a-mi facilita mântuirea” (Eliade 2010: 261).
Melancolia lui Eliade depășește scindarea interioară dintre moștenirea
moldoveană de la tată și spiritul întreprinzător muntean moștenit de la mamă,
devenind unica modalitate de religiozitate experimentată, dar și o formă de
aristocrație spirituală, crizele de neurastenie devenind crize de noblețe menite să-l
separe de restul muritorilor:
Credeam tânăr că melancolia mea este o rămășiță neconsumată a adolescenței
sau influența eredității mele moldovenești. Numai în ultimii ani am înțeles că
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melancolia e singura experiență religioasă pe care mi-a îngăduit-o Dumnezeu
(Ibidem: 290).
Singura mea noblețe: melancoliile, crizele de nervi. Măcar prin tristețe, prin
neurastenie păstrez slabe puncte de contact cu lumea care mi-a fost ursită (Ibidem:
379).

Am identificat în deznădejdea care-l bântuie în perioada portugheză, faptul că
disperarea lui e cauzată de ireversibilitatea timpului, trecând tinerețea nu mai este
disponibil, plus pierderea martorului tinereții o dovadă în sine a existenței acelui
timp, reînviat prin rememorare, o variantă a repetiției kierkegaardiene. Cea mai
cumplită disperare și angoasă îl cuprind când înțelege că totul e neant, că nu se mai
poate întoarce în timp:
Sentimentul acesta stă în centrul melancoliei și deznădejdii mele. Nu mă sperie
ceva ce se va întâmpla în viitor (moartea) sau ce se petrece în prezent (trecerea), atât
cât mă îngrozește ceea ce nu se va mai repeta. Atunci realizez condiția umană,
tragedia, religia, sinuciderea, demența – tot atunci le înțeleg (Ibidem: 91).

Imposibilitatea repetiției duce la disperare. La nivel individual, estetic, repetiția
kierkegaardiană verifică posibilitatea retrăirii unor experiențe, dacă se pot regăsi
aceleași senzații, aceleași sunete, aceleași culori. Scriitorul danez consideră că orice
experiență este singulară, repetiția este imposibilă, orice experiență de viață este
unică, neputând fi retrăită, repetată: „I had discovered that there simply is no
repetition and had verified it by having it repeated in every possible way” (Hong
2000: 108).
Lectura voluntaristă, interpretarea eronată a propriei situații și a celei
kierkegaardiene transpar în distanța dintre melancolie și disperare, văzând disperarea
drept lipsă de credință:
nu mă confundați cu Kierkegaard! Aceeași pasiune și obsesie la amândoi
pentru realul propriu-zis din preajma noastră, pentru concretul fragmentelor, a
finitudinilor. Dar pentru mine, fragmentul poate coincide cu totul. Prin mituri, rituri
omul știa să rămână și să se bucure de lumea concretă cuprinzând totuși infinitul.
Convingerea asta, Kierkegaard n-o avea. De aici deznădejdea lui teribilă și numai
melancolia mea. El repetă și comentează până la exasperare exemplul lui Avraam și al
lui Iov, zvârlindu-se într-un Absurd care i-ar îngădui să găsească pe Regine (Eliade
2010: 278).

Eliade e mirat cum credința, mărturisirea nu-l mângâie pe Søren Kierkegaard: „își
pierduse Kierkegaard de mult credința” (Ibidem: 279–280) sau „Kierkegaard care nu
credea (el singur mărturisește că și-a pierdut credința foarte tânăr) a scris cele mai
pătrunzătoare analize ale sentimentului religios (…)”2; Eliade uită să spună că pentru
Søren Kierkegaard credința este un act de voință, nu de rațiune, crezi pentru că vrei
să crezi, vorbele lui Kierkegaard „A crede în pofida rațiunii este un martiriu”
nesemnificând ateism, pierderea credinței, ci tocmai afirmarea ei în pofida rațiunii,
credința însemnând de fapt o crucificare a înțelegerii intelective și o afirmare a
2 Ibidem, p. 288. Eliade vorbeşte de o mărturisire inexistentă la Søren Kierkegaard, care face aluzii
la modul spiritual dur în care a fost crescut şi care l-a marcat în copilărie, lucru diferit de pierderea
credinţei.
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înțelegerii emoționale, afective. Søren Kierkegaard e foarte poet, e liric, metaforic,
mărturisind în jurnal că de n-ar fi fost loviturile vieții sau pragurile existențiale ar fi
devenit poet, nu filosof, în plus, religia bazată pe sentiment cu rădăcini în
Schleiermacher și influența lui Adler fiind la originea acestei viziuni:
What Schleiermacher calls religion and the Hegelian dogmaticians faith is,
after all, nothing but the first immediacy – the vital fluid – in an emotional-intelectual
sense, the atmosphere we breathe – and which therefore cannot properly be
characterized with these words (Kierkegaard 1996: 56).

De altfel, lecturile lui Eliade din Søren Kierkegaard în Portugalia nu includ scrierile
specific existențialiste Boala de moarte și Conceptul de angoasă care vor fonda
acest curent de gândire, de trăire, influențând decisiv cultura românească interbelică,
Benjamin Fundoianu insistând pe diferența dintre angoasă ca obiect pentru
Heidegger și angoasă ca subiect pentru Kierkegaard, mai exact diferența dintre
observație și trăire, dintre filosofia de sistem și pătimire:
Heidegger o ia pe drumul angoasei lui Kierkegaard, dar nu face decât să o
descrie vrând să obțină o altă lumină asupra ființei. S-a dovedit a fi opusul lui
Kierkegaard – un filosof de sistem, pe când Søren Kierkegaard era un pătimitor, un
experimentator la prima mână a agoniei. Temele care-i impresionaseră pe tinerii
români la Heidegger după o lectură atentă a lui Søren Kierkegaard i-a dezamăgit. Au
descoperit că angoasa, moartea nu-i aparțineau decât lui Kierkegaard (Fundoianu
1993: 178–179).

Ar fi văzut Eliade că starea lui, doliul prelungit, demonicul sufletesc sau
încapsularea spirituală tratate în Conceptul de angoasă și Boala de moarte, sunt
trepte, încercări întru dobândirea adevăratei credințe, credința trăită, nu dogma
predată de profesorii de teologie? In perioadele de disperare maximă „Sper să mă
salvez! Nu este numai o neurastenie sau un surmenaj cum credeam. Este pur și
simplu o întunecare a minții!” (Eliade 2010: 227); mai ales în timpul bolii și după
moartea Ninei, recitește jurnalul lui Kierkegaard, Punct de vedere explicativ asupra
operei mele ca scriitor, Școala creștinismului, Sau-Sau (probabil primul volum care
include Diapsalmata și Jurnalul seducătorului), Vinovat-Nevinovat, Stadii pe
drumul veții, Frică și cutremur. Pentru mine e surprinzător cum lipsesc cele două
cărți esențiale și fondatoare ale existențialismului, cele care clarifică conceptele
fundamentale ale lui Kierkegaard. Pe de altă parte, aceasta explică interpretarea dată
disperării kierkegaardiene ca lipsă de credință, nihilism. Concepută ȋn 1849 ca un
atac ȋmpotriva creștinătății considerată mult mai periculoasă decât publicul – masa
amorfă lipsită de conștiință –, Boala de moarte. Un expozeu de psihologie creștină
ȋn vederea edificării și a deșteptării constituie, alături de Școala creștinismului, cele
mai reprezentative scrieri kierkegaardiene situate la intersecția teologiei cu
psihologia și filosofia. Ieșite de sub pana lui Anti-Climacus, cu Kierkegaard ca
editor, pseudonimul cel mai apropiat de structura sa sufletească, cele două cărți
reprezintă vârful tetic al existențialismului, antiteza Fărâmelor filosofice și a Postscriptumului la Fărâme filosofice atribuite pseudonimului „păgân” al lui
Kierkegaard, Johannes Climacus. Maladie a spiritului, exprimând o acțiune durativă,
eternă cu ȋnceputul acum și sfârșitul nicăieri, expresie a neîmplinirii sinelui,
disperarea este consecința libertății omului și nu a formei sinelui ca sinteză dintre
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libertate și necesitate, deoarece ar însemna ca divinitatea să fie responsabilă pentru
scindarea interioară umană. Disperarea e boala de moarte, o bifurcație, o
fragmentare, o ruptură care se produce necontenit, „the living death”, singura cale de
ieșire fiind prin acțiune, prin credință. Boala de moarte reia antiteze tipic
kierkegaardiene: omul comun vs omul nobil, individ vs Individ, creștinătate vs
creștinism. De altfel, demonicul sufletesc din Conceptul de anxietate ȋși găsește
perechea ȋn ȋncapsularea spirituală din Boala de moarte, glisarea admirației spre
invidie constituie o temă reluată ulterior ȋn Școala creștinismului din 1850, iar
sinuciderea este văzută diferit de antichitate și de creștinism.
Mai mult, Eliade identifică o similitudine între stadiile existenței
kierkegaardiene și etapele desăvârșirii omului în tradiție iudaică: ucenic-învățător,
însurat și părinte, retragerea din viața civilă împreună cu soția, sihăstria definitivă
după văduvie. Lipsește stadiul estetismului kierkegaardian, în schimb e desăvârșită
modalitatea religioasă, căci omul moare singur în sihăstrie, față în față cu
Dumnezeu. O altă fațetă a discrepanțelor între condiția omului din Vechiul
Testament și cea din Noul Testament este abordată de ambii gânditori, amândoi
remarcând lipsa unei recompense imediate față de suferințele îndurate pe pământ,
totul reducându-se la răsplata post-mortem novotestamentară, în timp ce în Vechiul
Testament omul era recompensat aici pe pământ, Eliade găsind naturală, firească
dorința evreilor de a se bucura de viață și că omul protejat de divinitate e fericit în
această viață, exemplele lui Iov și Avraam fiind o pledoarie pentru viața în concret,
credință, depășirea pragurilor:
In privința asta cred pe Isaia (3,10) «Fericit este omul drept, căci îi va merge
bine și de rodul faptelor sale se va bucura». Dumnezeu răsplătește aici pe pământ.
Tendința evreilor către concret și luxurie e perfect justificată. De ce această sete
pentru suferință și martiriu? (Ibidem: 291)

Kierkegaard pune în antiteză creștinismul și iudaismul pentru a reliefa voința și
pasiunea necesare pentru a deveni un creștin autentic. In iudaism, suferința este
urmată de bucurie, pe când creștinismul e o permanentă Golgota, omul găsindu-și
liniștea în viața de apoi. Kierkegaard face din suferință eterogenitate, o diferență
calitativă față de ceilalți, un trade-mark ce instituie o relație personală cu divinitatea:
„Creștinismul înseamnă suferință până la capăt, iar mie mi s-a oferit oportunitatea să
văd ce înseamnă asta. Mi s-a dăruit mai mult decât celorlalți” (Kierkegaard 1996:
546). Creștinismul Noului Testament se bazează pe voința omului, pe renunțarea la
lumesc, la tine, să mori pentru lume, să-L iubești pe Dumnezeu; dacă creștinătatea a
transformat dogma în intelectualitate, oamenii fiind preocupați de argumente, o
abordare pozitivistă de tipul cauză-efect, creștinismul promovat de filosoful danez
pune accentul pe trăire, pe voință. „A Christian is a man of will who no longer wills
his own will, but with the passion of his crushed will wills another`s will” (Ibidem:
646).
Unul dintre conceptele dezvoltate de Søren Kierkegaard, the single individual,
este o categorie religioasă cu rădăcini în Noul Testament. În urma caricaturii și a
conflictului cu publicația „Corsarul”, Kierkegaard se apără generalizându-și situația,
considerându-se un geniu înconjurat de o turmă fără chip și conștiință. Se
însingurează tot mai mult iar disprețul față de gloată se materializează în accesele de
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critică socială în care individul, geniul solitar e opus mulțimii fără chip. Scria în
1847 că vremurile nu au nevoie de un geniu, ci de un martir. Convins că e incapabil
sau nu i se permite să realizeze generalul, împlinirea în lume, intrarea în rândul
clericilor, se vede însărcinat cu o misiune divină pe care o va îndeplini prin scris.
Exaltarea eului, conceptul de individ, the single individual, nu vin doar din
romantismul târziu al epocii; la Kierkegaard influența de bază este cea religioasă.
Dacă Luther reducea totul la sola Scriptura, argumentul lui Kierkegaard pentru
preeminența individului ȋn fața mulțimii se află ȋn Noul Testament. Acest concept s-a
cristalizat ȋn urma conflictului de mai bine de 8 ani cu „Corsarul”, organ al opoziției,
fondat de Meir Goldschmidt, care a publicat o caricatură ce l-a umilit, l-a făcut să se
retragă din lume, să se interiorizeze și mai mult, acum apărând și mai pregnant
diferența dintre omul ales și omul comun. Din acest punct de vedere, jurnalul este un
studiu cultural, o critică a superficialității contemporanilor și a mentalității de târg ce
caracteriza Copenhaga ȋnceputului de secol XIX: „God knowes they have treated me
poorly enough, yes, mistreated me, as children mistreat an expensive gift” (Ibidem:
227).
Kierkegaard dezvoltă ideea geniului care consider că face parte din conceptul
mai vast de individ, nu doar în jurnal, ci și în Conceptul de angoasă, investind
termenul cu multiple sensuri, Adrian Arsinevici insistând în Prefețele traducerilor
asupra faptului că Søren Kierkegaard conferă termenilor o valoare proprie, lucru
care face parte din stilul lui: „În general Søren Kierkegaard nu creează un metalimbaj, o limbă tehnică filosofică, ci dă cuvintelor uzuale încărcătura și conotațiile
dorite de el” (Kierkegaard, 1999 b: 16).
Dacă romantismul a impus sensul de persoană cu calități ieșite din comun,
pentru Kierkegaard geniu înseamnă sine, personalitate, eu. Un prim sens cu care
investește acest concept este cel de posedare de către o forță străină, de duh
protector:
I was granted a gift, and to such a degree that I can call it genius – the gift is to
be able to converse, to talk to any man. This happy gift was granted to me in order to
hide the fact that I am unconditionally the most silent person in this age (Kierkegaard
1996: 603).

O altă accepție este de eu profund, de structură interioară: „I need favoured
treatment to be able to raise myself up…I am essentially a poet, a genius” (Ibidem:
388), de spirit mare, ființă excepțională din care răzbate un complex prometeic
Oamenii pot să-mi facă orice dar nu pot să-mi nege ideea și viața, că ideea mea
a fost una dintre cele mai originale în mult timp și cea mai originală din literatura
daneză – Creștinismul avea nevoie de un maieutician – omul are divinul în el, dar
trebuie ajutat să-l descopere (Ibidem: 258).

De asemenea, conflictele cu presa și cu societatea daneză în genere, mizantropia lui
și disprețul mulțimii față de el, ilustrează o altă latură a genialității – eroul cu statut
de semi-zeu, diversele întruchipări ale eroului antic (războinic, atlet, filosof, preot,
profet) contribuind la geneza conceptului actual de geniu, analizat de Ion Radu
Tomoiagă în Istoria conceptului de geniu din 1939: „Antichitatea a dat glas
disprețului eroului față de vulg precum a bănuit și suferința la care omul superior
este expus adesea din vina mulțimii” (Tomoiagă 1939: 132–143). Subiectivitate,
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patimă, furie, religiozitate, contemplație, interiorizare, geniul nu are angoasa
exteriorului, a sorții, conștient că își poate determina destinul prin liberul arbitru,
fiindu-i teamă doar de el însuși, de proprii demoni, de propria conștiință. Este
propriul lui stăpân, părerea lumii nefiindu-i nici de folos, nici de ponos:
Geniul ȋn sine este o subiectivitate preponderentă. Geniul este un atotputernic
an sich (în sine). [...] Geniul este hipersensibil, depinde de natură și de lucrurile
mici. Exteriorul, aparențele nu ȋnseamnă nimic pentru un geniu, tocmai de aceea nu-l
ȋnțelege nimeni. Totul depinde de cum ȋnțelege el. Geniul se știe mai puternic decât
lumea ȋntreagă (Kierkegaard, 1998: 140–143).

Influențat de Fichte, Hegel sau Schleiermacher, geniul kierkegaardian, asemănat cu
vijelia care se ridică din direcția contrară vântului, își trage seva din demonul
romantic, influențând ulterior supraomul nietzscheean, demonul dostoievskian și
huliganul eliadesc. „Geniuses are like thunderstorms: they go against the wind,
terrify people, clear the air” (Kierkegaard 1996: 405). Subiectivitatea e întotdeauna
reacționară; revoltatul, demonul e dominat de angoasă, de disperare, motivul fiind
păcatul de ruptură de colectivitate: Dacă vrei să ții pasul cu dezvoltarea, trebuie să te
alături mișcării colective; cine este subiectiv este reacționar iar sentimente precum
cele de neliniște, angoasă, disperare, vină apar numai la cei care înoată împotriva
curentului. Eroul opus vulgului e vizibil la Eliade în ideea de om ales, infuzat cu
spirit, diferit de omul comun. Dialectica genialității ia forma macrantropiei în nuvela
Un om mare, simbol al izolării definitive și al diferențierii totale de omul comun
prin care a urmărit „singularizarea omului ales de Dumnezeu sau de soartă, a
geniului, a sfântului, a individului (în sens kierkegaardian), singurătatea lui absolută,
incoruptibilă, incapacitatea lui blestemată de a putea comunica cu semenii” (Eliade
2010: 302). O altă formă a genialității este complexul prometeic, Mircea Eliade
având convingerea că e trimis în lume pentru a restabili legătura cu lumea
presocratică, pentru a dezlega mistere, pentru a reînvia omul arhaic și modul de viață
precreștin. De altfel, Ortega y Gasset îl numea un om de știință orfeizant al cărui
scop a fost întemeierea unei antropologii filozofice a omului vechi al culturilor
tradiționale, o sinteză a culturii universale:
Mă număr astăzi printre puținii care au acces la miturile și simbolurile înecate,
la sensurile spirituale ale vieții. In plus, experiența cotidianului (pe care nu o au
contemplativii), pasiunea efemerului și a nesemnificativului (esențială europenilor),
sensul istoriei (inexistent în Orient), egocentrismul marilor disperați (gen
Kierkegaard) (Ibidem: 93).

Concluzionând, conceptul de geniu cu ambele aspecte, de eu profund și eroulsemizeu fac parte din conceptul mai vast de Individ, „the single individual”, o
categorie religioasă, cu rădăcini biblice, deoarece din punct de vedere spiritual,
individul înseamnă mai mult decât mulțimea în fața lui Dumnezeu, reflectând
antiteza individ/mulțime, personalitatea, individul fiind de sorginte aristocratică.
Una dintre concretizările conceptului de individ, de geniu este cea de scriitor,
Kierkegaard conferind o dimensiune religioasă scrisului văzut ca martiraj, scriitorul
fiind un eremit, un mistagog al cărui rol este să împărtășească lumii din propria
ființă, deoarece scriitorul comunică, conform accepțiunii religioase a termenului
„comunicare” – a cumineca, a împărtăși celorlalți din propriul duh – pentru
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Kierkegaard această ocupație fiind o imitatio Christi, meseria de scriitor fiind
asemănată portetului cristic:
the way in wich an author`s work should bear the imprint of his likeness, his
individuality, is as that of the portrait of Christ is said to have sent to King Abgarus; it
was not a minutely detailed reproduction but a sort of emanation on the canvas
(Kierkegaard 1996: 99).

Eliade citează în acest sens o frază din Papers and Journals: „un autor trebuie să dea
întotdeauna ceva din făptura sa întocmai cum Christos ne nutrește din trupul și
sângele său. Și el (Kierkegaard n.n.) știe ce spune” (Eliade 2010: 295).
Mircea Eliade a fost primul care a identificat o paralelă între Kierkegaard și
Nae Ionescu, scriitorul român văzând ȋn îndoială, pierderea credinței și filosofia ca o
cale de redobândire a credinței, punctele comune ale celor doi, macerația interioară,
căutările spirituale fiind productive pentru culturile lor, Søren Kierkegaard devenind
părintele existențialismului european, iar Nae Ionescu întemeietorul trăirismului.
Dincolo de citatul preferat „ideea pentru care să trăiesc și să mor”
(Kierkegaard 1996: 32), Eliade găsește în Kierkegaard nu atât o gândire rodnică,
fecundă, cât un spirit fratern în care se poate regăsi, și o ancoră în oceanul de la
Cascais.
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Kierkegaard’s Ghost in the Portuguese Journal by Mircea Eliade
Since The Portuguese Journal has been used by Moshe Idel, Florin Țurcanu or Mihai
Iovănel, especially for portraying a fascist, anti-Semitic, antidemocratic Eliade, my paper
aims at reaching the social and political perspectives insisting on Kierkegaard’s influence on
Eliade during the latter’s Portuguese period.
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Eliade writes his diary in order to leave a certain impression, it is not entirely genuine,
we can suspect him of omitting certain events given that he was already a personality of
Romanian culture during the period described in Portuguese Journal, 1941–1945.
Mircea Eliade is the first who identified an analogy between the Danish thinker and
Nae Ionescu, more precisely in terms of losing faith, the agonising road to regaining faith
and of the philosophy as a substitute for faith. The discrepancies between the two consist of
different existential attitudes: melancholy vs. despair, in the recognition of the inability to
use his personal falls for writing. I hypothesize that this is due to a structural difference, or
to quote from Eliade himself, from a difference in existential style. Beyond the preferred
quote “the idea for which to live and die for” Eliade finds in Kierkegaard not so much a
fertile thinking, but a fellow in despair and an anchor in the ocean of Cascais.
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