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EXPRESIE ŞI SCEPTICISM LA EMIL CIORAN
MARIUS DOBRE

Scrisul expresiv şi atitudinea sceptică sunt cele două mari coordonate după
care poate fi urmărită opera lui Emil Cioran. Ambele însă au ceva aparte, poartă
amprenta personală a filosofului român şi trebuie înţelese ca atare; scrisul său
expresiv nu este simplă poezie, iar scepticismul său nu poate fi urmărit ca o
atitudine generală, schematică, de suspendare a judecăţii.
SCRISUL CA ELIBERARE SAU „LACRIMILE PRELUCRATE”1

Ne apare astăzi clar faptul că Emil Cioran s-a lansat în cultura mare, atât în
România, cât şi în Franţa, în primul rând prin felul său de a scrie şi abia apoi prin
felul său neobişnuit de a vedea lumea, deşi la începutul carierei sale de scriitor
fraza sa a putut părea unora încărcată de „adjective şi substantive sonore”, cu
tautologisme, plină de violenţe verbale, „obositoare” etc. Admiratorii săi, se pare,
l-au iubit mai ales pentru stilul său şi abia apoi pentru ideile sale. A realizat el
însuşi acest lucru copleşit de discuţiile asupra scriiturii sale, când se revolta într-o
pagină de jurnal: „Se vorbeşte despre «stilul» meu. Dar stilul meu nu mă
interesează deloc. Am ceva de spus, o spun şi de contat contează ceea ce spun;
modul în care o spun e secundar. Idealul ar fi să scriem fără stil; mă străduiesc să o
fac şi am să reuşesc. Numai gândul contează. Restul e pentru făcătorii de
literatură”2. N-a reuşit însă niciodată, după cum se ştie. A fost de fapt domeniul în
care a excelat, în care gândirea sa a fost „impecabilă” 3 şi în care „s-a rafinat”
necontenit de-a lungul operei sale4.
Nevoia de expresie a apărut la el nu din dorinţa de afişare a unor stări
sufleteşti, eventual euforice, care se pretau la transpuneri poetice, ci din dorinţa de
salvare prin mărturisire a unor experienţe intense, încordate, „cu tendinţă de
explozie”, aşa cum ar fi obsesia „chinuitoare”, insuportabilă, a morţii („vorbind
despre moarte, ai salvat ceva din tine”), dar nu numai: „Devii liric atunci când viaţa
din tine palpită într-un ritm esenţial şi când trăirea este atât de puternică încât
1

Expresia apare în Caiete II. 1966–1968, Bucureşti, Editura Humanitas, 2005, p. 260.
Emil Cioran, Caiete III. 1969–1972, Bucureşti, Editura Humanitas, 2005, p. 298; vezi şi p. 7.
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Sorin Vieru, Continentele insomniei, în „Secolul XX”, nr. 328–329–330, p. 16.
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sintetizează în ea întreg sensul personalităţii noastre. Ceea ce este unic şi specific în
noi se realizează într-o formă atât de expresivă, încât individualul se ridică în
planul universalului”5. În esenţă, notează el, „a fi liric înseamnă a nu putea rămâne
închis în tine însuţi”, iar lirismul nu vine decât în urma unei „afectări organice şi
totale”6 (Cioran vorbeşte chiar despre un „lirism absolut”, un lirism al „clipelor din
urmă”7). În general, credea el, un scriitor trebuie să scrie despre sine sau despre
sine în raport cu lumea.
Scrisul devine astfel o terapie, ajutând la descărcare, la eliberare; expresia
devine medicament, chiar o „răzbunare” împotriva lumii şi împotriva sa. Pare
oarecum stranie această situaţie: să te eliberezi aşternând pe hârtie gânduri negre;
Cioran nu a fost doar o dată pus în poziţia de a explica această situaţie şi a răspuns
tot timpul conform credinţei sale. Reproducem aici un pasaj relevant din acest
punct de vedere, dintr-o scrisoare trimisă unor tineri spanioli, încurcaţi şi ei în faţa
paradoxului cioranian: „[...] mă întrebaţi de ce n-am ales tăcerea în loc să-i dau
târcoale, şi-mi reproşaţi că tot stărui în lamentaţii, când de fapt ar trebui să tac. În
primul rând, nu toţi oamenii au norocul să moară de tineri. Prima carte mi-am scris-o
în româneşte la 21 de ani, făgăduindu-mi ca după aceea să nu mai scriu nimic. Pe
urmă am scris alta, urmată de aceeaşi făgăduinţă. Comedia s-a repetat vreme de
40 de ani. De ce ? Fiindcă scrisul, oricât de puţin ar însemna, m-a ajutat să trec de
la un an la altul, deoarece obsesiile exprimate rămân pe jumătate atenuate şi
depăşite. Sunt sigur că, dacă n-aş fi înnegrit hârtia, m-aş fi omorât de mult. Scrisul
e o uşurare extraordinară. La fel şi publicatul. O să vi se pară ridicol, şi totuşi e
foarte sigur. Căci o carte e viaţa ta, e o parte din viaţa ta, care te face exterior ţie
însuţi. Te desprinzi de tot ce iubeşti şi de tot ce deteşti. Merg mai departe: dacă nu
aş fi scris, m-aş fi putut transforma într-un asasin. Exprimarea e o eliberare. Vă
sfătuiesc să faceţi următorul exerciţiu: când urâţi pe cineva şi simţiţi dorinţa de a-l
lichida, luaţi un petic de hârtie şi scrieţi că X e un porc, un bandit, o lepădătură, un
monstru. O să remarcaţi numaidecât că-l urâţi mai puţin. Este exact ce am făcut eu
cu mine însumi. Am scris ca să insult viaţa şi să mă insult. Rezultatul? M-am
suportat mai uşor şi am suportat mai uşor viaţa”8.
Dacă nu ar fi avut rolul de terapie, nici scrisul n-ar fi fost pentru Cioran
purtător al vreunui sens. Conştient tot timpul de acest fapt, el a declarat după
apariţia fiecărei cărţi că e ultima. Numai că pactul cu existenţa, acomodarea cu ea
trebuiau să continue, iar acestea nu erau posibile decât prin scris. Astfel, fiecare
carte devine, cum spunea el undeva, „o sinucidere amânată”, chiar dacă, după o
vreme mai îndelungată, fiecare carte devenea, în cele din urmă, ceva străin, ceva în
5

Emil Cioran, Pe culmile disperării, Bucureşti, Editura Humanitas, 1990, p. 6, 7.
Ibidem, p. 7, 9.
7
Ibidem, p. 88.
8
Apud Emil Cioran, Să scrii ca să trezeşti, interviu cu Fernando Savater, republicat în
Convorbiri cu Cioran, Bucureşti, Editura Humanitas, 2004. p. 14. Ideea este repetată, de altfel, în mai
multe interviuri.
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care nu se mai putea recunoaşte. Filosoful realizează de tânăr că scrisul reprezintă o
eliberare, dar este numai una temporară, căci nu se poate detaşa definitiv de
„obsesii”; obsesiile nu se elimină complet, ci se înlocuiesc: scapi de tirania uneia,
apare alta cu periodicitate (poţi scăpa, de pildă, de obsesia morţii pentru un timp
înlocuind-o cu cea a nebuniei)9.
Dar expresiile tale ajung astfel şi la alţii, sunt într-un fel exerciţii de
comunicare a propriilor stări către alţii, şi nu o dată i s-a reproşat lui Cioran faptul
de a fi comunicat asemenea stări depresive precum erau cele ale sale. Cititorul se
regăseşte cumva în trăirea individuală a scriitorului şi aşa se întâmplă cu toate
cărţile, iar despre asta poate depune mărturie orice om care a citit o carte. Relaţia
scriitor-cititor ia însă dimensiuni aparte atunci când este vorba despre o carte a lui
Cioran; iată cum descrie el însuşi această relaţie: „La ce servesc cărţile? Ca să
înveţi? E ceva lipsit de interes, pentru asta nu trebuie altceva decât să te duci la
şcoală. Nu, eu unul cred că o carte trebuie să fie realmente o rană, trebuie să
răscolească într-un fel sau altul viaţa cititorului. Când scriu o carte, ideea mea e să
trezesc pe cineva, să-l biciuiesc. Deoarece cărţile pe care le-am scris s-au ivit din
indispoziţiile, ca să nu zic din suferinţele mele, trebuie să-i transmită într-un fel
acelaşi lucru şi cititorului. Nu, nu-mi plac cărţile care se citesc aşa cum ai citi
ziarul: o carte trebuie să zguduie, să pună totul sub semnul întrebării”10. Aşadar,
Cioran scrie mai întâi pentru a-şi uşura sufletul, şi apoi, meditând asupra „funcţiei”
cărţilor sale, găseşte că ar trebui să răscolească şi cititorul şi să-i trezească aceleaşi
„indispoziţii” trăite de scriitor însuşi.
Nu încape îndoială că fraza lui violentă, plină de pasiune, după cum singur şio caracteriza, dar şi încărcată de pesimism, am adăuga noi, a răscolit cumva
cititorul. De aceea, au fost şi oameni, cum am mai spus, care nu au considerat-o
sănătoasă pentru societate. Astfel, Cioran povesteşte cum un critic de la „Le
monde” i-ar fi spus într-o scrisoare despre Tratatul de descompunere: „Nu vă daţi
seama, cartea aceasta ar putea cădea pe mâna unor tineri!”11 Moralistul însuşi s-a
temut uneori că prin cărţile sale ar putea face rău unor oameni, dar din fericire a
constatat că nu s-a întâmplat aşa, ci dimpotrivă12.
Au fost însă şi alţii care, dincolo de pesimism, au văzut în stilul său ceva
„vioi, sprinţar, plin de umor caustic”, iar conversaţia cu el, deşi plină de idei
„înfricoşătoare”, au găsit-o „spirituală, încântătoare”13.
9

Idem, Scrisul ca mijloc de eliberare, în „Vremea”, nr. 307, 1933, republicat în Singurătate şi
destin, Bucureşti, Editura Humanitas, 1991, p. 238.
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Să scrii ca să trezeşti, ed. cit., p. 17.
11
Ibidem, p. 16–17.
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Despre această mărturisire vezi, de pildă, Oceanograf al ororii, interviu cu Fritz J. Raddatz,
republicat în Convorbiri cu Cioran, ed. cit., p. 171.
13
De pildă, François Bondy, în interviul din 1972, publicat şi în Convorbiri cu Cioran, ed. cit.,
sub titlul Cel mai inactiv om din Paris, p. 7.
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Scrisul său neobişnuit, dur, în afara liniei optimiste majoritare din literatura
occidentală, a trezit şi alte suspiciuni. Astfel, unii s-au întrebat câtă sinceritate se
află în spatele lui. De pildă, pe o altă pagină de jurnal, Cioran istoriseşte cum un
medic, „om de o desăvârşită cinste”, zguduit după lectura Căderii în timp, l-a
întrebat dacă crede cu adevărat ce spune, dacă este sincer; răspunsul, însoţit de un
scurt comentariu, este următorul: „«Ce interes aş putea avea să mint? Pe cine să
înşel? N-am cititori, deci nu sunt robul nimănui. Scriu pentru mine. Şi, de
altminteri, nici nu mă socotesc scriitor.» Iată cât de suspect şi desconsiderat este
omul de litere. În tot ce face, lumea nu vede decât un exerciţiu. Literatura este
astfel asimilată jurnalismului. Ca să dăm impresia de sinceritate, poate că n-ar
trebui să publicăm nimic în timpul vieţii”14.
Acuzaţia de nesinceritate a primit-o şi în România, la apariţia primei sale
cărţi, în faţa unui public neobişnuit cu un stil violent şi o francheţe dezarmantă.
Aici avea însă şi destui prieteni care să-i ia apărarea. Printre ei, Constantin Noica,
într-un articol publicat în revista „Familia”, în 1934: „Am auzit de câteva ori
pomenindu-se de farsă, cu privire la atitudinea din Pe culmile disperării, şi am
rămas uluit. Cum poate fi vorba de farsă în cazul unui om care se leapădă de ce are
mai bun, pentru a se avânta într-o atitudine plină de riscuri? Şi acesta e cazul lui
Emil Cioran. Un om care şi-a petrecut anii de facultate în bibliotecă şi numai acolo;
care, poate, n-a lucrat sistematic şi cu fişe, dar a citit enorm şi cu căldură; care deci
putea scrie oricând o carte despre sau o carte cu citate şi cu referinţe pe placul
tuturor – se leapădă de tot ce a agonisit şi se descătuşează. Iar ceilalţi spun că
minte. [...] Ceea ce i se poate reproşa e tocmai prea marea sa sinceritate. Ce simplu,
ce comod ar fi fost pentru el să trăiască din probleme de împrumut! Şi pentru că
n-o face, pentru că nu vrea să simuleze – ca atâţia alţii – minte. [...] Când un
dobitoc de licean rămas repetent se sinucide, inimile noastre se întristează. Iar când
un om se aşează gol în faţa vieţii şi morţii, chinuindu-şi sufletul cât pentru zece
sinucideri – noi spunem că minte. Nu e nimic, Emil Cioran, tu minţi. Dar poţi să
minţi înainte. Eu te cred.”15
O notă de jurnal a aceluiaşi Constantin Noica, accesibilă publicului după 1990,
va reaprinde discuţia pe marginea sincerităţii lui Emil Cioran. Într-o discuţie privată
între cei doi, în timpul unei vizite la Paris a lui Noica, acesta i-a declarat lui Cioran:
„Faptul că nu ţi-ai pus capăt zilelor, după ce patruzeci de ani te-ai tânguit pentru
nefericirea de a te fi născut, mă asigură că viaţa e totuşi bună”. Răspunsul marelui
sceptic al secolului XX: „Mă, să n-o spui nimănui, dar îmi place viaţa”16. Ipocrizie,
deci? Puţini s-au gândit în cele din urmă la aşa ceva. În cazul lui Cioran, se poate vorbi,
de exemplu, de „porniri ireconciliabile care s-au deprins, încet-încet, să coexiste”17. El
14

Emil Cioran, Caiete I. 1957–1965, Bucureşti, Editura Humanitas, 2005, p. 275.
Constantin Noica, Pentru Emil Cioran, republicat în vol. Pro şi contra Emil Cioran,
Bucureşti, Editura Humanitas, 1998, p. 48–49.
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Constantin Noica, Jurnal de idei, Bucureşti, Editura Humanitas, 1990, p. 200.
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însuşi nu s-a putut autoproclama niciodată până la capăt un sceptic consecvent,
autentic, ci a recunoscut că este unul moderat, capabil să guste uneori viaţa18.
Mesajul cioranian a găsit receptare, credem, şi datorită modalităţii
fragmentare de expunere. Cititorul nu se află în faţa unui discurs lung, poate uneori
plictisitor, plin de argumentaţii interminabile, ci în faţa unui mic text care
epuizează de obicei o idee.
Întrebat fiind de ce a optat pentru fragment ca modalitate de expresie, Cioran
a răspuns în felul următor: „[...] de fapt, eu n-am scris ca să public cărţi. Am scris
ca să dau expresie, să dau viaţă unui moment de simţire. Nu ca să scriu cărţi. De
asta şi scrisul meu sub formă de fragmente, pentru că exprimă ceva temporar. Fiind
vorba de momente din viaţa mea, care, ca orice momente, sunt scurte. Genul ăsta
nu necesită o continuitate strictă”19. Alteori a invocat lenea, plictiseala ce
intervenea când încerca să dezvolte ceva, în ciuda faptului că unele aspecte le-a
aprofundat şi dezvoltat. Considera că este, pe de altă parte, inutil să stărui asupra a
ceva, cu atât mai mult să faci demonstraţii, să dai explicaţii precum profesorii.
Socotit de mulţi „maestru al aforismului”, el a declarat în multe rânduri că
fragmentul este modul său natural de a se exprima, că este „născut pentru
fragment”, în timp ce sistemul ar fi însemnat „robia, moartea sa spirituală”;
antipodul său ca formă a spiritului ar fi Hegel20.
Pe lângă fragmentar, a cultivat şi paradoxul, contradicţia, poate ceva firesc la
cineva care îşi „transformă” ideile în stări sufleteşti. Dar nu un paradox distructiv,
megaric, ci unul care are „însuşirea de a reda adevărul prin contrast, prin negarea
aparentă a lui.21” Paradoxul („surâs formal al iraţionalului”) are meritul, din
perspectivă cioraniană, de a izvorî din viaţă, exprimând „conflictele ce frământă
subteran viaţa”, irezolvabilele şi nonsensurile ei 22. Sabotând raţiunea, el nu rezolvă
nimic, nu reprezintă o soluţie a ceva, nu se poate îndrepta ceva cu el. Raţiunea se
anulează şi se deschide către eroarea palpitantă, către eroarea fremătând de viaţă.
Cioran a scris stilizat în două limbi, română şi franceză. După cum se ştie,
ajuns la Paris decide să nu mai folosească limba română, o limbă marginală din
punct de vedere cultural, şi să îmbrăţişeze limba ţării de adopţie. Este o despărţire
bruscă, aproape violentă, de idiomul său natal, sau, cum plastic relatează G.
Liiceanu, „fenomenul este atât de abrupt, încât echivalează cu o moarte şi cu
reîncarnarea în alt trup lingvistic”23; este rezultatul unei revelaţii de moment, în
timp ce traducea în româneşte din Mallarmé. Este o ruptură aproape totală de
18

A se vedea, în acest sens, subcapitolul Scepticismul sau martiriul lucidităţii din acest eseu.
Am învăţat mai multe de la oamenii rataţi decât din toate cărţile de filosofie, interviu cu
Branka Bogavac Le Comte, republicat În Convorbiri cu Cioran, ed. cit., p. 255.
20
Vezi, de pildă, Caiete III, p. 37.
21
Ionel Neamtzu, Emil Cioran şi cultul paradoxului, în „Acţiunea”, nr. 225, 1938, p. 4,
republicat în vol. Pro şi contra Emil Cioran, ed. cit., p. 130.
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Emil Cioran, Amurgul gândurilor, Bucureşti, Editura Humanitas, 1991, p. 13–14.
23
Gabriel Liiceanu, Itinerariile unei vieţi: E.M. Cioran, Bucureşti, Editura Humanitas, 1995, p. 40.
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originile sale, cu tot ce îl lega de trecut. Era un nou început, o nouă viaţă, începea
un nou destin cultural într-o limbă de împrumut, pe care o folosise până atunci doar
pentru câteva scrisori.
Trecerea este însă dificilă, presupune muncă asiduă, alături de dicţionare,
cafele şi ţigări. Avem o notiţă de peste ani, care ne dă certitudinea că niciodată nu a
scris în noua sa limbă cu uşurinţă, deşi a lăsat impresia unui maestru: „Lupta mea cu
limba franceză e una din cele mai dure cu putinţă. Victorii şi înfrângeri alternează –
dar nu bat în retragere. E singurul domeniu al activităţilor mele în care dovedesc
oarecare tenacitate. În toate celelalte, îmi fac o datorie din a mă pleoşti”24.
Limba franceză, mult prea riguroasă, nu i se potriveşte la fel ca româna, o
limbă mult mai liberă şi mai potrivită temperamentului său; resimte franceza ca pe
o „cămaşă de forţă”, o limbă ce i-a impus limite, disciplină (se autointitula, la un
moment dat, „un profet năucit de gramatică”25), şi care, în cele din urmă, l-a
echilibrat într-un fel. În româneşte scria instinctiv (era limba maternă, totuşi), în
timp ce în franceză scrisul capătă „o dimensiune deliberată”26. Nu va renunţa însă
la fragmentar şi la paradox.
Ruptura de limba maternă, susţine el, trebuia să fie totală pentru a reuşi să
deprindă cu succes noua limbă: „Nu poţi continua să vorbeşti româneşte şi să scrii
franţuzeşte. E o incompatibilitate. Trecerea la altă limbă nu se face decât cu renunţarea
la limba ta. Trebuie să accepţi sacrificiul (subl. n.) acesta”27. Nostalgia după dulcea,
poetica limbă românească l-a chinuit însă tot timpul după aceea: „Extraordinara limbă
română! De câte ori revin la ea (sau mai curând visez s-o fac, pentru că, vai, am încetat
s-o folosesc), am sentimentul că, rupându-mă de ea, am comis o trădare criminală”28.
Chiar şi capacitatea ei de a transforma orice cuvânt într-un diminutiv, care altădată i se
părea o tendinţă de a diminua, degrada, înjosi, îi apărea ca o îmbogăţire, „ca o
nevoie de a conferi un «plus de suflet» oricărui lucru”29.
Vedem acum că scriitura sa i-a fost tămăduire şi mijloc de echilibru în primul
rând, chiar dacă uneori îi găsea el însuşi (cu o oarecare stofă de psihanalist) şi alte
motivaţii: de pildă, în Caiete I, vede efortul său stilistic ca pe o compensaţie a
faptului că vorbeşte „împiedicat”, şi aşa sunt toţi cei care au dificultăţi de
exprimare verbală, tind să cântărească mai mult în exprimarea scrisă (în timp ce
bunii oratori scriu superficial).
Opera sa, scrisă sau nu pentru sine, i-a adus consacrarea, chiar dacă una târzie
(multă vreme declara că nu are cititori). Într-adevăr, o operă „tristă” răzbate mai
greu, după cum el însuşi remarca în anul 1967: „Dacă scrierile mele nu au practic
24

Emil Cioran, Caiete II, ed. cit., p. 200.
Ibidem, p. 79–80.
26
Să scrii ca să trezeşti, ed. cit., p. 24.
27
Apocalipsa după Cioran. Trei zile de convorbiri cu Gabriel Liiceanu, Bucureşti, Editura
Humanitas, p. 100.
28
Emil Cioran, Caiete I, ed. cit., p. 70.
29
Ibidem, p. 71.
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nici un ecou, e pentru că nu răspund nevoilor contemporanilor mei. Sunt prea
subiective, adică inoportune. Căci eu nu merg o dată cu valul, nu aparţin epocii
decât prin frenezie. Apoi, eu nu propun nici o iluzie; or, oamenii nu se adună în
jurul unui mesaj lucid până la nimicire”30.
SCEPTICISMUL SAU MARTIRIUL LUCIDITĂŢII31

Scepticismul a reprezentat cu adevărat o mişcare filosofică puternică, după
cum afirmă şi Cioran, la apusul Antichităţii, în cadrul şcolii lui Pyrrhon, apariţiile
sale ulterioare în istoria filosofiei fiind doar zvâcniri minore, prin Montaigne în
Renaştere, prin Hume sau chiar prin Pascal, în perioada modernă. Forţa lui s-a
estompat din ce în ce mai mult cu trecerea timpului, astfel că astăzi scepticismul
consecvent de tip antic a ajuns să fie considerat una dintre sursele gândirii ilogice,
alături de agnosticismul evaziv, cinismul, optimismul naiv şi de altele32. De fapt,
nici astăzi, susţine moralistul, oamenii nu realizează că atitudinea sceptică, în orice
formă, este dezirabilă în faţa marşului ideilor acompaniate de credinţe fanatizate ce
conduc în cele din urmă la excluderea celor ce nu se raliază la ele; ori de câte ori
cineva impune o idee în numele naţiunii, rasei sau chiar al libertăţii, începe de
obicei să curgă sânge, ceea ce nu s-ar întâmpla în preajma unui scepticism cuminte;
am fi mai în siguranţă lângă un Pyrrhon decât lângă un Sfânt Pavel33, dar, din
păcate, „credem cu toţii în mult mai multe lucruri decât ne dăm seama, adăpostim
intoleranţe, cultivăm prejudecăţi sângeroase şi, apărându-ne ideile cu mijloace
extreme, străbatem lumea ca nişte fortăreţe ambulante şi de necucerit”34.
În general, scepticismul este ceva rar, crede el, este apanajul câtorva
„damnaţi de seamă”, omenirea în întregul ei neputând ajunge vreodată la starea de
îndoială. Grupuri mari de oameni, un popor sau mai multe deodată, pot ajunge până
la scepticism în rarele momente când îşi schimbă zeii, iar indivizii, presaţi din mai
multe părţi, „nu mai ştiu ce cauză să apere şi cărui adevăr să i se supună”35. Orice
civilizaţie sfârşeşte în îndoială, odată ce miturile cu care a început, valorile şi
adevărurile ei sunt reevaluate, recântărite cu diferite prilejuri; urmează incertitudinea,
„naufragiul metafizic şi reuşind de minune când se întâmplă ca vreun Sextus s-o
ajute”36. Cel mai strălucit exemplu este, după cum am menţionat, cel al sfârşitului
Antichităţii, când scepticismul s-a bucurat de un prestigiu pe care nu-l va mai
30
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cunoaşte vreodată în istorie. De fapt, pe parcursul istoriei, omul a căutat numai
credinţe, iar îndoiala n-a apărut decât în pauze, în răgazurile dintre credinţe37.
Dar înainte de a fi o atitudine generală, este o problemă individuală, şi în
această calitate el trebuie mai întâi studiat. Totul începe cu o slăbiciune a spiritului,
cu o slăbire a efortului de a mai crede în adevărurile lumii noastre, efort necesar
pentru a putea trăi, chiar respira. Certitudinile pălesc şi atât afirmaţiile noastre, cât
şi negaţiile ne apar riscante. Negaţia nu trebuie pusă totuşi pe acelaşi plan cu
afirmaţia, căci ea este superioară afirmaţiei prin aceea că ne instituie drept
conştiinţă, pe când afirmaţia ne lasă simple obiecte în desfăşurarea lumii; ne place
să negăm, să dărâmăm în jurul nostru, dar cel mai mult ne chinuim să ne
„distrugem propria reputaţie”, astfel că alunecăm din negaţie în îndoială. Spiritul
este în sfârşit liber, în era incertitudinii şi a îndoielii, scăpând de „ridicolul de a
trebui să afirme sau să nege”.
De acum, putem vorbi despre două tipuri de sceptici. Primul, scepticul
riguros, va vedea în cea mai mică adeziune ceva inexplicabil şi va cultiva
incertitudinea până la extrem. Orice certitudine trebuie compromisă, orice judecată
suspendată, nimic nu mai poate fi preferat în dauna a altceva. „Scepticul fanatic,
baricadat în sistemul lui, ne apare ca un dezechilibrat prin exces de rigoare, ca un
lunatic, din pricina incapacităţii sale de a divaga. În plan filosofic, nimeni nu-i mai
onest decât el; dar însăşi onestitatea sa are în ea ceva monstruos. El nu cruţă nimic,
totul îi pare aproximare şi aparenţă, atât teoremele, cât şi strigătele noastre. Drama
sa este aceea de a nu putea niciodată să coboare până la impostură, cum facem cu
toţii când afirmăm sau negăm, când avem insolenţa de a emite o părere oarecare”38.
Din această pricină însă, el este pierdut, înfrânt, căci „a trăi echivalează cu
imposibilitatea de a te abţine”39. Viaţa este mai puternică decât un sceptic fanatic.
Să-l numim, mai blând, scepticul autentic.
Al doilea tip de sceptic este unul „eretic, capricios, care, îndurând îndoiala
doar din când în când, este capabil să o gândească până la capăt, ducând-o până la
ultimele consecinţe. Şi el va cunoaşte suspendarea judecăţii şi abolirea senzaţiilor,
dar numai înăuntrul unei crize, pe care o va depăşi proiectând în nedeterminarea
unde se vede azvârlit un conţinut şi un fior pe care ea nu părea să le comporte”40.
El se deschide şi altor experienţe care exploatează îndoiala (în unele religii, de
exemplu). Cu alte cuvinte, cel din urmă sceptic suportă viaţa şi este suportat de ea.
Să-l numim scepticul moderat.
Scepticismul mai poate avea drept cauză un „reflux al vitalităţii” sau o „vitalitate
ce bate în retragere”, este „fructul unei vitalităţi precare, adânc vătămate”41.
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Cioran însuşi nu s-a putut defini pe sine întotdeauna tranşant ca sceptic
autentic, având îndoieli cu privire la sine, fiind chiar contradictoriu, deşi gravita
indiscutabil în această zonă: „Nu-mi este foarte limpede atitudinea mea faţă de
scepticism. Nu am scris prea mult, dar foarte adesea am vorbit ca unul care e
sceptic. Poate că sunt un fals sceptic, deşi eu mă consider unul autentic. Dacă am în
vedere temperamentul meu, nu sunt, după cum vedeţi, un adevărat sceptic. Un
sceptic este un om rece, care supune fiecare lucru unei analize temeinice.
Scepticismul a jucat pentru mine un mare rol, în măsura în care, când şi când, m-a
mai domolit. Îndoiala universală poate fi un mijloc de calmare. Dacă eşti convins
că nu există nici o certitudine, îndoiala este inevitabilă. Eu unul m-am îndoit cu
voluptate, ceea ce nici un sceptic nu face. Sceptic e cineva care are distanţă faţă de
ideile sale şi faţă de ceea ce este el. Se îndoieşte de toate, dar e stăpân pe sine. Se
stăpâneşte. Nu acesta e cazul meu. Şi dacă am avut temeiuri să fiu disperat,
îndoiala a fost salvarea mea. De aceea, am faţă de ea o atât de mare slăbiciune, şi
recunoscător fiindu-i, mi-am făcut mereu o profesiune de credinţă din ea; i-am
rămas mereu fidel...”42. A respins însă categoric eticheta de nihilist pe care i-o
atribuiau unele dicţionare, fiind dispus să o accepte mai degrabă pe cea de
sceptic43. Fluctuaţiile în autodefinirea sa ca sceptic se pot observa cel mai bine pe
parcursul Caietelor: el se etichetează pe sine pe rând „un spirit secătuit alunecat în
scepticism”, „un sceptic şi un pătimaş laolaltă”, „un sceptic dezlănţuit”, un gânditor
„sub vraja lui Nu”, „un entuziast doborât”, un „străin de tot ce se face pe acest
pământ”, un „sceptic incomplet”. Aceste Caiete, martore unice ale stărilor sale, ni-l
dezvăluie, aşadar, când ca pe un sceptic puternic, dezlănţuit, visceral, cu vocaţie,
iubitor nestrămutat al îndoielii, când ca pe un sceptic slab ce evadează periodic spre
trăire şi certitudine. Scepticismul este, pentru el, pe de o parte, calea spre mântuire,
un „calmant” care să-i înfrâneze pornirile datorate temperamentului său, cauza
acceselor sale de bunătate, iar pe de altă parte, un rezultat al lipsei de imaginaţie, o
cruzime abil disimulată sau o voluptate a impasului, un drog, o otravă fără de care
i-ar fi trebuit ceva şi mai nociv. S-a vorbit totuşi de un scepticism radical în
privinţa lui Cioran legat de perioada sa pariziană, când el se arată eliberat de fapta
temperamentală (cerută în tinereţe de credinţa „realizării unui destin la scara
individului sau a unei naţiuni”), eliberare anunţată chiar în primul capitol al
Tratatului de descompunere, intitulat Genealogia fanatismului, unde denunţă ideile
devenite credinţe puse în slujba faptei44. Mai bine spus, devenise un resemnat, un
dezamăgit ce eşuase în acţiunea sa.
Ezitările sale de a se autointitula drept sceptic autentic, dar mai ales opera sa
ca întreg ni-l dezvăluie ca pe un sceptic de al doilea tip, un sceptic dependent de
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viaţă, care tocmai de aceea, paradoxal, spunea chiar el, are nevoie de îndoieli. Mai
mult, susţinem noi, a fost un sceptic mânat de o sumedenie de convingeri, a fost
chinuit, cum ar spune el, de o cohortă de obsesii. Sceptic cu privire la multe din
aranjamentele acestei lumi, el şi-a format propriile certitudini devenite principalele
teme de discuţie ale cărţilor sale.
Ceea ce trebuie însă spus în cazul lui Cioran şi nu numai, după cum vom arăta,
este că scepticul nu reuşeşte să fie sceptic până la capăt, scăpat de orice certitudine.
Altfel spus, este posibilă denunţarea existenţei scepticului de primul tip.
Se poate vorbi totuşi despre vreo certitudine în cazul unui sceptic? Scepticul
pare a fi acel gânditor care tocmai asta intenţionează, să evite, eventual să distrugă
orice certitudine. Scepticismul ar fi, conform spuselor lui Cioran însuşi, „refuzul
instinctiv al certitudinii”45.
Scepticismul (de la σκέψις = examinare, cântărire, cumpănire) a apărut în
istorie pe linia de contestare a cunoaşterii începută de sofişti şi continuată mai mult
sau mai puţin consecvent de megarici şi cinici, voind să demonstreze că nu putem
avea nici o certitudine. Iată cum descrie Diogenes Laertios doctrina pyrrhoniană:
„Scepticii [...] încercau necontenit să răstoarne dogmele tuturor şcolilor, dar ei nu
enunţau nici una. Deşi mergeau până acolo încât înfăţişau şi expuneau dogmele
celorlalţi, ei singuri nu exprimau nimic hotărât, nici chiar faptul că nu stabileau
nimic [...], spunând, de pildă: «Nu definim nimic, deoarece am aluneca în definire,
dar noi înfăţişăm teoriile celorlalţi cu scopul de a arăta atitudinea noastră chibzuită
[...]». Astfel, prin expresia «noi nu definim nimic» se indică starea lor de echilibru
indiferent, care e la fel arătată şi de celelalte expresii: «Nu-i nimic mai mult decât
altul», «Orice enunţare îşi are opusul ei» şi altele la fel” 46. Sextus Empiricus
declara în Schiţe pyrrhoniene: „Principiul atitudinii sceptice este convingerea că
fiecărui argument i se împotriveşte un argument tot atât de valabil”47. Scepticul se
află în această situaţie în imposibilitatea principială de a decide care argument este
mai bun şi, ca urmare, îşi opreşte aprobarea, nu se mai pronunţă, suspendă orice
judecată şi ajunge la liniştea sufletească, ataraxia. Atitudinile sceptice care se mai
întâlnesc sporadic în istoria filosofiei după şcoala pyrrhoniană vor păstra
coordonatele principale ale acesteia, chiar dacă vor avea loc renuanţări. (De aceea,
în continuare, referirile noastre vor fi făcute în principal la doctrina antică.) Este
evident că scepticismul însuşi se află în faţa unor dificultăţi majore48. Mai întâi,
sunt enunţuri simple, probate de simpla evidenţă, care nu pot fi puse la îndoială. O
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a doua dificultate este legată de cele zece moduri de suspendare a judecăţii, numite
şi „argumente” sau „tipuri”49. Acestea ni se înfăţişează ca nişte teze fundamentale
ale scepticismului antic, deci ca nişte enunţuri acceptate, recunoscute ca adevărate,
nişte certitudini, în fond, or, aşa cum arăta Diogenes Laertios, ei se lăudau că nu
exprimă nimic hotărât, că nu stabilesc nimic. A treia dificultate se referă la
contradicţia semnalată încă de Spinoza, contradicţie asemănătoare aceleia din
paradoxul mincinosului al lui Eubulide megaricul: scepticul nu poate nici măcar şti
pe ce poziţie se află, deoarece, pentru a fi consecvent în îndoiala lui, trebuie să se
îndoiască şi de propria lui îndoială; or, a te îndoi în mod consecvent de tot,
înseamnă a accepta, în principiu, posibilitatea de a nu te mai îndoi, deci, de a avea
o certitudine. Devine clar acum că scepticismul are propriile sale certitudini sau cel
puţin una – îndoiala.
Următoarea analiză terminologică va clarifica suplimentar aspectele legate de
problema existenţei certitudinii la nivelul scepticismului. În primul rând, trebuie să
subliniem că, deşi nu intenţionăm să înlocuim terminologia consacrată, termenul de
scepticism nu mai este folosit cu sensul lui originar, ci cu unul mult mai larg,
aproape identic în extensiune cu cel de pesimism. Dicţionarele situează pesimismul
pe o poziţie care evidenţiază răul, suferinţa, durerea existente în lume; pesimismul
este atitudinea celui ce consideră că stările acestei lumi sunt incompatibile cu
aspiraţiile omului în general. (În acest sens este înţeles şi scepticismul lui Emil
Cioran.) Mai precis, vom considera că pesimismul este atitudinea unei persoane în
legătură cu anumite stări de lucruri care i se par dezavantajoase; în replică,
optimismul este atitudinea unei persoane în legătură cu anumite stări de lucruri care
îi apar drept avantajoase. Astfel, dacă vom considera, precum Leibniz, că lumea în
care trăim este cea mai bună dintre lumile posibile sau dacă, precum Constantin
Noica, vom considera măcar că lumea este îndreptată către bine, vom fi pe poziţia
unui optimism ontologic. Dacă vom crede, precum Schopenhauer, că în lume
domneşte foarte mult rău (chiar dacă nu predominant), vom fi pe poziţia unui
49
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pesimism ontologic. Mai departe, de vom spune, ca Descartes, că adevărul ne este
accesibil prin intermediul raţiunii dăruite de Dumnezeu, vom manifesta un
optimism gnoseologic. În schimb, de vom spune, ca pyrrhonienii, că fiecărui
argument i se împotriveşte un argument tot atât de valabil, vom manifesta un
pesimism gnoseologic. (Este evident că atitudinile pesimiste şi optimiste se pot ivi
şi în legătură cu stări de lucruri mai simple, limitate, cotidiene.) De aici conchidem
că înţelesul originar al termenului de scepticism este cel de pesimism gnoseologic.
De asemenea, ne dăm seama că despre Cioran nu s-a vorbit ca despre un pesimist
doar cu privire la posibilitatea cunoaşterii, ci ca despre un pesimist în general. El
însuşi a vorbit despre sine ca despre un sceptic, în înţelesul obişnuit al termenului.
În al doilea rând, un pesimist absolut, un pesimist ce se raportează
nefavorabil la toate stările lumii, nu poate exista; nici măcar Cioran nu era un astfel
de pesimist. Nimeni nu poate fi pesimist cu privire la toate stările de lucruri din
lume, nimeni nu este un pesimist absolut. Nici măcar sinucigaşul nu este un
pesimist absolut, deşi, la prima vedere, el pare a nu mai vedea nimic bun în această
lume pe care vrea să o părăsească. Chiar şi pentru el mai există câteva stări de
lucruri avantajoase, bune, care îi permit trecerea în neant sau în altă lume, să zicem.
În această ordine de idei, sinuciderea poate fi interpretată şi ca un act de optimism:
sinucigaşul vrea să părăsească această lume care i-a devenit insuportabilă, cu
speranţa că va trece în alta sau în neant, unde oricum e mai bine decât aici.
Emil Cioran nu era mulţumit de foarte multe dintre stările de lucruri ale lumii
în care trăim, se îndoia de multe dintre orânduielile noastre, dintre valorile noastre.
După propria mărturie, această viaţă, aşa cum este ea acum, nu e croită pe placul său.
„S-ar putea foarte bine, scrie el, ca în alte forme de viaţă, în forme cu totul diferite de
acele în care sunt condamnat să trăiesc, eu aş putea fi fericit şi încântat, dominat de
voluptăţi pe care ceilalţi nici nu le-ar bănui. [...] Aş putea crede în această lume, când
ea s-ar schimba pentru mine. Sunt prea orgolios pentru a vedea răul din lume în răul
din mine. Eu însă nu mă voi schimba niciodată după această lume”50.
În cărţile sale, vom întâlni deseori generalizări precum „Nu cred în nimic”,
„Nu am nici o certitudine”, „Mă îndoiesc de toate”, pe care trebuie să le înţelegem
alături de precizarea „Din ordinea acestei lumi”, altfel nu vom face din el decât un
sceptic neconsecvent. Pe multe le-ar fi vrut altfel, le-a gândit altfel, şi de aici poate
începe căutarea cu privire la certitudinile sale. El însuşi ne-a vorbit, de altfel,
despre obsesiile sale, obsesii care l-au condus finalmente la anumite convingeri,
aşa cum este cea prezentată în prima parte a acestui eseu, referitoare la scris: scrisul
este o terapie, o eliberare; sau cum este cea referitoarea la istorie, cea mai
importantă preocupare a sa: istoria este o cădere, un drum continuu către dezastrul
omului, o goană spre pierzanie.
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