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INFLUENŢE BUDDHISTE ÎN GÂNDIREA
LUI EMIL CIORAN: DESPRE NEAJUNSUL
DE A TE FI NĂSCUT
DRAGOŞ POPESCU

Dintre elevii lui Nae Ionescu, se pare că, deocamdată, Emil Cioran este cel
care reţine în cea mai mare măsură atenţia posterităţii. Asta dacă judecăm după
cărţile care îi sunt dedicate – ele le întrec cu mult la număr pe cele despre Mircea
Eliade sau despre Constantin Noica. Dar poate că faptul nu este cu totul
inexplicabil: operele lui Eliade şi Noica se adresează în primul rând specialistului
(în istoria religiilor, în ontologie sau logică), şi abia apoi cititorului în general. Emil
Cioran nu parcurge vreun traseu complicat către cititorul în general, vorbindu-i
direct şi, ce-i drept, fără concesii.
Cu toate acestea, Emil Cioran nu este un simplu scriitor şi nu se consideră pe
sine scriitor. Renunţând timpuriu la meseria onorabilă de filosof, nu a înţeles s-o
înlocuiască cu cea, mai atractivă poate, dar mai puţin demnă, de rob al cititorilor
săi. Atitudinea lipsită de ipocrizie faţă de aceştia nu uşurează nici transmiterea, nici
asimilarea mesajului. A propune – în locul demonstraţiilor de care abuzează prin
tradiţie filosofii – sinceritatea înseamnă a reveni neîncetat asupra propriilor gânduri
şi sentimente, dându-le mereu alte forme şi altă expresie, potrivite împrejurării în
care sunt aşternute pe hârtie. Autorul nu se poate scălda de mai multe ori în fluxul
propriilor gânduri şi sentimente, el poate, prin scris, doar să se elibereze de
propriile obsesii – ceea ce, în partea cititorului, apare ca o suită de paradoxuri.
DOUĂ EXPERIENŢE FUNDAMENTALE

Pentru a înţelege gândirea lui Cioran este necesar, poate chiar într-o măsură mai
mare decât în cazul maeştrilor gânditori faţă de care el şi-a exprimat adesea dezaprobarea,
să-i descoperim izvoarele. O cercetare a acestor „puncte fierbinţi”, din care ţâşnesc
reflecţiile gânditorului, nu poate avea însă prea multe în comun cu investigaţiile
tradiţionale asupra surselor unei filosofii. Şi aceasta pentru că, în cazul lui Cioran,
aşezarea într-o tradiţie de gândire echivalează cu înfrângerea absolută, cu secătuirea
capacităţii de a rezista, prin scris, tentaţiilor de a fi purtat către soluţii la îndemână.
Constatarea ineficienţei soluţiilor filosofice, sau, cu alte cuvinte, persistenţa
problemelor pe care ele pretind a le fi rezolvat, este un eveniment timpuriu în evoluţia
spirituală a lui Cioran. Ca experienţă, acest eveniment ocupă un loc esenţial, asupra
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căruia gânditorul revine în întreaga sa operă, reîmprospătându-i amintirea. Prin
intensitatea cu care a dat o nouă orientare personalităţii cioraniene, experienţa
insomniei, care a transformat un tânăr idolatru al filosofiei într-un adversar al
acesteia, se apropie de experienţa prinţului Siddhārta asupra bolii, bătrâneţii şi
morţii. Pe fondul imposibilităţii de a ieşi din starea de veghe, aversiunea faţă de
filosofie se dovedeşte continuu revelatoare: neutralitatea filosofiei este o fugă de
viaţă şi o eludare a existenţei prin explicaţii; originalitatea filosofică se reduce la
invenţia de termeni; marile sisteme sunt tautologii strălucitoare; cunoaşterea
autentică provine exclusiv din suferinţă, în vreme ce cunoaşterea filosofică este o
plagă pentru viaţă; constrâns să filosofeze, omul ar trebui să îndeplinească acest act
ca şi cum filosofia nu ar exista.
O experienţă de intensitate comparabilă cu cea care a prilejuit despărţirea de
filosofie este pentru Cioran, mai târziu, experienţa despărţirii de propria limbă.
Departe de a fi justificată prin dobândirea mai mult sau mai puţin accidentală a
unei noi patrii, această nouă despărţire constituie o agravare a condiţiei de exilat.
Dacă despărţirea de filosofie coincidea cu afirmarea zădărniciei oricărei tentative
individuale de a intra în posesia vreunei soluţii a problemelor existenţei, despărţirea
de propria limbă echivalează cu afirmarea absurdităţii oricărei tentative colective
de a o obţine. Istoria nu este decât o vastă panoramă a deşertăciunilor, „capitalul
nefericirii noastre se menţine intact de-a lungul vremurilor”. Utopiile, religiile,
patriile – adică toţi acei factori care coagulează şi dizolvă vremelnicele agregări
umane, civilizaţiile – diminuează şi sporesc pe alocuri suferinţa, însă bilanţul
acesteia se dovedeşte constant. În loc de a crede nejustificat în progres, de a te lăsa
intoxicat de ideologii, credinţe şi sisteme, este mai profitabil să te bucuri de
absurditatea istoriei, ceea ce este cu atât mai avantajos cu cât îţi deschide calea
către înţelegerea faptului că lumea nu este decât o stare degradată a nimicului. Din
nou, regăsim aici un ecou buddhist, de data aceasta al meditaţiei Iluminatului
asupra impermanenţei şi nonsubstanţialităţii lucrurilor, pornind de la cele dintâi
Nobile Adevăruri: cel privitor la suferinţa universală (dukkha) şi cel al perpetuării
ei prin dorinţă (tanhā).
Cele două experienţe fundamentale evocate mai sus susţin, prin forţa lor
originară, fiecare nouă observaţie cioraniană. Gânditorul nu-şi propune însă, prin
observaţie, să dea învăţături, ceea ce constituie încă o consonanţă cu buddhismul
originar (care nu-şi asimilase scopul de a transmite nimănui învăţături buddhiste, în
general evitând să afirme sau să nege, să se implice în lume prin orice fel de
atitudine). Din faptul că, prin gândire, omul nu se va putea mântui, ca şi din faptul
că paradisurile, atât cele cereşti, cât şi cele pământeşti, nu sunt decât proiecţii
iluzorii ale speranţelor sau resentimentelor umane şi divine, nu decurge nimic. Mai
degrabă, observaţiile cioraniene au rolul de a-l menţine pe gânditor departe de
tentaţiile pe care le disecă. Una dintre tentaţii, în chip special periculoasă, fiind
chiar aceea de a-l lăsa să creadă că propriile sale experienţe au vreo valoare etică
sau epistemică. Veghind pentru a nu cădea în propria capcană, Cioran îşi descompune
periodic propriile afirmaţii şi negaţii, ori de câte ori ele încep să ia forma certitudinilor.
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Revenind asupra morţii, asupra istoriei, asupra scepticismului şi atitudinii sceptice,
nu acumulează cunoştinţe, ci doar se asigură că aceste produse ale ataşamentului
nostru faţă de suferinţă nu încep să se articuleze, să capete formă.
Dacă aceste trăsături ale gândirii lui Cioran au avantajul că îl plasează departe de
orice doctrină, în egală măsură îl protejează de resentimentul nihilismului. Aparent
însă, căci există un reziduu pe care suspendarea deplină a afirmaţiei şi negaţiei nu-l
afectează, şi care compromite, de altfel, orice scepticism consecvent: eul.
EUL CA SIMBOL AL NEAJUNSULUI DE A TE FI NĂSCUT

În lupta continuă pe care a dus-o împotriva eului (marele aliat al ataşamentului
universal faţă de suferinţă), Cioran a utilizat felurite mijloace. În anii tinereţii, plin
de o autodetestată vitalitate, recurge adesea la disperare, invectivă, contestaţie şi
renegare – tehnici spirituale care pretind un consum ridicat de energie din partea
celui care se foloseşte de ele. Către maturitate, încă recunoscând că frenezia,
dezechilibrul eului constituie o sursă valoroasă de revelaţii, ca şi o piedică utilă în
calea angajamentelor, începe totuşi s-o practice din ce în ce mai rar. Campania
îndelungată împotriva marelui inamic, presărată cu victorii discutabile şi înfrângeri
parţiale, adevărată arhivă a excesului, devine ea însăşi sursă de revelaţie. O pace cu
eul nu apare nici acum cu putinţă, însă agresiunile reciproce au loc pe fondul unei
înţelegeri profunde a neputinţei de a se ajunge la finalul conflictului.
Adversar redutabil, eului nu i se pot contesta unele calităţi proprii marilor
învăţători. El sporeşte enorm preţul plătit pentru obţinerea celei mai
nesemnificative cunoaşteri, antrenează în chip eficient, dar nu oferă niciun fel de
garanţii. Dimpotrivă, a te acomoda cu eul, a consimţi să intri în serviciul lui,
înseamnă a pierde, într-o clipă, bătălia cu el. Aidoma lui Māra, demonul care-l
ispiteşte pe Buddha aflat în preajma iluminării, cerând să i se recunoască
supremaţia, eul pândeşte. Pretenţiile lui Māra sunt respinse, iar el este constrâns să
rămână la distanţă, deoarece nu poate răspunde afirmativ la întrebarea dacă a suferit
pentru cunoaştere. Asupra oamenilor obişnuiţi, de fapt a tuturor, consideră Cioran,
această întrebare funcţionează ca un criteriu de judecare. Celor mai mulţi li s-a
încredinţat, prin adeziunea lor faţă de eu, o cunoaştere comodă, din care, tocmai
fiindcă este comodă, nu se poate învăţa nimic. În timp, pentru cel dezinteresat de
cunoaşterea comodă, pentru inamicul neîmpăcat al eului, numărul celor care fac
parte din această categorie sporeşte. O înţelegere cu cei care fac parte din ea, din
categoria care reuneşte mai întâi majoritatea oamenilor, apoi totalitatea lor, nu-i cu
putinţă. Restrângerea raporturilor de înţelegere cu semenii apare astfel ca o formă
de înaintare în cunoaştere.
Neajunsul principal al ruperii raporturilor de înţelegere cu semenii, prin includerea
lor în altă categorie decât cea din care fac parte, constă, potrivit observaţiilor lui
Cioran, în faptul că se bazează totuşi pe un criteriu de judecare, de departajare între
oameni. Judecarea este apanajul eului, iar eul suplineşte cu uşurinţă, în cazul
fiecăruia dintre noi, deficitul de suferinţă care ne include în mulţimea tuturor oamenilor.
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În noul climat spiritual, structurat de accentuarea tendinţei către detaşare, de
dispariţia treptată a freneziei, Cioran devine din ce în ce mai preocupat de
eventualitatea unei reconcilieri tacite cu eul. Riscul de a deveni un înţelept îl
preocupă intens. Înţeleptul nu este, în realitate, un profesionist al detaşării, ci un
maestru al resemnării. El învaţă să se resemneze; detaşarea însă nu se învaţă; nu
tinzi către ea, o descoperi în tine. Dispariţia dorinţelor, aşadar, nu trebuie să aibă loc, în
niciun caz, prin suprimarea lor conştientă. Studiind multă vreme performanţele
ascetice, regretând chiar, la un moment dat, că nu i-a fost dat să fie secretar al unei
sfinte, Cioran înţelege componenta oportunistă a lipsei de dorinţe, defetismul pe
care-l presupune orice convertire. O măsură suplimentară, menită să blocheze
alunecarea în înţelepciune, este asumată acum: interdicţia de a-i mai citi pe
înţelepţi. Lectura lor i-a furnizat masca înţelepciunii, constată Cioran, dar aceasta,
la rândul ei, şi-a cucerit autonomia faţă de chipul pe care trebuia să-l acopere.
Un alt pericol, în această etapă, îl reprezintă apariţia tot mai frecventă a bolii.
Invitaţie disimulată la încetarea ostilităţilor, boala oferă tentaţia forţării unui
deznodământ, care ar fi, şi de data aceasta, favorabil eului. Sinuciderea, ca soluţie a
problemei existenţei, a fost examinată în detaliu de către Cioran, în faza frenetică a
vieţii sale. Acum, în faza detaşării, această soluţie devine mai puţin atractivă, poate
ca urmare a diminuării generale a tentaţiilor. Act capabil de a conferi decenţă
oricărui om viu, sinuciderea reclamă însă o rezervă de energie de care înaintarea în
vârstă ne privează.
Aceste dificultăţi abordate în Despre neajunsul de a te fi născut îndeplinesc o
funcţie analogă ascezei buddhiste, practică prin care egoismul este distrus în înseşi
rădăcinile sale. Meditând la irealitatea persoanei, ascetul buddhist nu caută însă
răspuns la întrebări privind realitatea sau irealitatea lui ātman. Căci, în egală
măsură, acceptarea sau respingerea lui conduc la paradox. Este soarta pe care
trebuie s-o aibă, de altfel, orice doctrină, inclusiv cea buddhistă. Ultimele două
Nobile Adevăruri, cel că Nirvāna există, şi cel că ea nu se poate dobândi doar pe
calea înţelegerii, ci prin deprinderea tehnicilor de concentrare şi meditaţie,
completează doctrina, dar nu mai ţin de ea.
Mărturisind că a meditat adesea la irealitatea lumii şi, implicit, a eului,
Cioran recunoaşte eficacitatea practicii buddhiste. Sensul eficacităţii resimţite de el
este altul, dacă îl vom compara cu cel originar. Sprijinindu-se pe universalitatea
suferinţei, în locul unei mântuiri rezervate unui număr insignifiant de aleşi,
gânditorul este bântuit, uneori, de imaginea terifiantă a unei Nirvāna universale,
transformând promisiunea într-un violent coşmar.
SURÂSUL CA ABSOLUT

Căutător neobosit al absolutului, Cioran nu ne spune, poate, despre absolut
mai multe decât au făcut-o marii poeţi, gânditorii de profesie, sfinţii sau marii
rataţi. Ceea ce ne spune este totuşi altfel, iar acest lucru poate fi ilustrat cel puţin
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într-un caz. S-ar putea alcătui o antologie din aforismele lui Cioran despre surâs,
antologie care ar exprima la fel de mult ca tragediile, tratatele, predicile ori
gesturile clasice. Încă din perioada în care frământările cioraniene tindeau către
maximum, observaţiile cu privire la surâs au darul de a însenina instantaneu. Un
astfel de aforism despre surâs îi este dedicat, în Despre neajunsul de a te fi născut,
chiar lui Buddha, el însuşi purtător al surâsului infinit. Este vorba despre surâsul
firesc în faţa unor întrebări fără obiect, un surâs analog celui pe care îl
experimentăm fiecare dintre noi atunci când copiii ne întreabă de ce.
Surâsul este şi detaşare, şi iertare, este şi consecinţă, dar şi absenţă a cauzei,
şi instrument, dar şi scop. Ce altă faptă omenească se poate compara cu el pentru a
obţine statutul de imagine a absolutului? Prin raritatea cu care apare în zilele
noastre, surâsul devine tot mai preţios, aşa cum era şi absolutul odinioară.

