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„Un nou teoretician al aliteraturii” îl numeşte Claude Mauriac pe Cioran 

(Mauriac 1969, p. 162), înţelegând prin „aliteratură” tendinţa de înnoire a 

formelor literare prin întoarcerea la un posibil „grad zero” al scriiturii. 

Nimic mai adecvat pentru o astfel de posibilă resurecţie a metafizicului în 

actul literar decât efervescenţa nihilistă a lui Cioran, teoretician al apocalip-

sei Literelor în contextul unei râvnite extincţii universale. Pentru discredi-

tarea „literaturii” şi revenirea la literatură („aliteratura”) e necesară, temporar, 

„antiliteratura”, aşa cum observa Dumitru Micu (Micu 1992, p. 35). Refractar 

ideii de sistem filosofic, în spiritul trăirismului naeionescian, Cioran nu poate 

fi un teoretician propriu-zis, ci, mai degrabă, un nonteoretician, încredinţat 

de fatuitatea oricărei rostiri, filosofice, culturale, literare, şi a oricărui fapt 

uman în genere. Doar trăirea, epurată de idei şi credinţe, ar avea o valoare 

ontologică certă. Literatura însăşi, potrivit acestui „antisistem”, este asimi-

lată „irealului”, adică falsităţii. Nici antiliteratura nu reprezintă însă o opţiu-

ne viabilă. Gânditorul este mai degrabă un teoretician al „nonliteraturii”, aşa 

cum apare aceasta în accepţiunea lui Maurice Blanchot, ca esenţă a literatu-

rii (Blanchot 2007) sau ca „aliteratură”, un teoretician care îşi formulează 

ideile non-teoretic şi asistematic, pe un teritoriu tot non-literar. Şi totuşi, în 

acest demers se dovedeşte a fi „unul dintre cei mai buni scriitori francezi de 

astăzi”, după cuvintele lui Claude Mauriac (Mauriac 1969, p. 159). În cele 

din urmă, autorul Îndreptarului pătimaş este un antiliterat în intenţie, un 

aliterat structural şi un literat în act. 

 Adept al anticreaţiei, al non-manifestării prin cuvânt, Cioran este un 

pasionat al cuvântului, un om care scrie şi citeşte la temperaturile înalte 

dictate de spiritul său preocupat ardent de adevăr, fie şi sub chipul negaţiei. 

Scrie, după propriile mărturisiri, insistent repetate, doar pentru a nu se sinu-

cide, pentru a suporta mai uşor viaţa. În interiorul sistemului său, literatura, 

iniţial repudiată, capătă, totuşi, treptat, surprinzătoare valenţe pozitive. În 

plus, „antisistemul” întemeiat pe negaţie, contradicţie şi paradox, se nutreşte 

dintr-un stil preponderent liric, remarcat aproape unanim de critică.  

 Filosoful „sfârşitului lumii” respinge constant eticheta de scriitor sau de 

literat ce i se atribuie, precum şi oricare altă posibilă circumscriere la o 

direcţie sau alta. Într-o convorbire cu François Bondy declară că urăşte 

scrisul şi că, lucru discutabil, ar fi scris foarte puţin (Convorbiri 1993, p. 9). 
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Lui Lea Vergine îi mărturiseşte că nu crede în literatură şi, în plus, că se 

consideră un fals filosof (ibidem, p. 134). „Nu, nu am nici talent, nici stil”, 

notează în caietele sale (Cioran 1999a, p. 15), aceleaşi caiete în care ne în-

credinţează că scriitorii reprezintă, în viziunea sa, „tagma cea mai detes-

tabilă cu putinţă” (Cioran 2000, p. 95).  

 Criticii sunt însă de altă părere în privinţa talentatului şi extravagantului 

Cioran, încă de la apariţia primei sale cărţi, Pe culmile disperării. „Eseuri 

filosofice şi vaporoase” numeşte G. Călinescu aceste reflecţii (Călinescu 

1982, p. 955). Şerban Cioculescu vorbeşte despre un autor „esenţialmente 

liric, confesional, agresiv” (Pro şi contra 1998, p. 34). Nici mai târziu, după 

apariţia următoarelor volume, această percepţie critică nu se schimbă. Este 

de remarcat şi faptul că, încă de la debut, eseistul se bucură îndeosebi de 

atenţia criticilor, atât în România, cât şi în Franţa. Observând că polemistul 

Cioran face literatură, deşi, teoretic, o dispreţuieşte, Eugen Simion îl consi-

deră un strălucit scriitor al unei literaturi de idei, bogată şi expresivă 

(Simion 2014, p. 1−2). Demersul său ar fi, în fond, reabilitarea estetică a 

inesteticului din existenţă, într-o tradiţie simbolistă şi baudelairiană. „Ceea 

ce place azi în scrierile lui Cioran, conchide criticul, este tocmai literatura 

(creaţia) din interiorul discursului filosofic (ibidem, p. 299). 

 Nu este, totuşi, o situaţie pe atât de surprinzătoare pe cât s-ar putea 

crede, fiindcă generaţia din care face parte Cioran manifestă, sub influenţa 

lui Nae Ionescu, mult interes pentru înrâuririle filosofiei cu arta, probabil în 

antiteză cu vechea generaţie maioresciană, aşa cum observă Ion Ianoşi 

(Ianoşi 1996, p. 177). Nici în critica literaturii Cioran nu este un solitar, dacă 

ne amintim doar reflecţiile virulente ale lui Eugen Ionescu ori opiniile expri-

mate de Constantin Noica sau de tânărul Mircea Eliade în această privinţă. 

Nota distinctivă a lui Cioran, dacă se poate numi astfel, ţine de o autone-

gaţie, pe cât de pură în intenţie şi în unele expresii ale sale, pe atât de impură 

în substratul său profund. El însuşi se consideră un sceptic incomplet, măr-

turisindu-i Sandei Stolojan că „nu trebuie să te laşi impresionat de cuvinte”, 

că „o negaţie pătimaşă este o afirmaţie” şi că, „în fond, totul e afirmaţie” 

(Cioran 2000, p. 149). Aşadar, Cioran, nefilosoful filosof şi antiscriitorul 

scriitor, este conştient de lacunele „antisistemului” său.  

 Pe urmele lui Nietzsche din Noi, filologii, eseistul ne încredinţează, în 

Silogismele amărăciunii, că „e greu de conceput un univers mai fals decât 

cel literar şi un om mai lipsit de adevăr decât literatul” (Cioran 2002, p. 15). 

Într-o scrisoare adresată unui prieten, publicată în volumul Ispita de a 

exista, întreprinde un adevărat rechizitoriu împotriva literaturii, în modul cel 

mai caracteristic cioranian cu putinţă: „Pătrunzând în infernul literar, îi vei 
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cunoaşte minciuna şi veninul; rupt de realitate, caricatură a propriei tale 

fiinţe, nu vei putea trăi decât experienţe formale, indirecte; vei fi înghiţit de 

cuvânt .... Cât despre oamenii de litere, ei nu-ţi vor fi de niciun folos. De 

asta însă ai să devii conştient prea târziu, după ce anii tăi cei mai buni se vor 

fi irosit într-o lume superficială, lipsită de substanţă. Literatul? Un gură-

spartă ce-şi vinde nefericirile pe doi bani, le face publice, le repetă întruna; 

neruşinarea – paradă de gânduri inavuabile – este regula lui de viaţă; el se 

prostituează. Orice formă de talent merge mână în mână cu o anume neobră-

zare” (Cioran 2016, p. 89). Tot aici, filosoful „sfârşitului lumii” afirmă legă-

tura literaturii cu păcatul originar şi prevesteşte, aliterar, o eră de non-lite-

ratură, vizibilă deja prin imixtiunea genurilor specifică eclectismului culturii 

contemporane. „Oricum, nu mai este nimic de construit, nici în literatură, 

nici în filosofie” este concluzia sa. „Intrăm într-o epocă a formelor sfărâ-

mate, a operelor pe dos .... Vom demola, cu însufleţire, veacurile” (ibidem, 

p. 95). Apropiata moarte a literaturii este în asentimentul eseistului, care îi 

atribuie acesteia preocuparea pentru neesenţial, ca şi filosofiei, de altfel nu 

fără a preciza, într-un text intitulat profetic Dincolo de roman, că, în lipsa ei, 

am fi reduşi la o condiţie de roboţi (ibidem, p. 135).  

 Emblematică pentru decadenţa culturii contemporane este, în opinia sa, 

disoluţia romanului, fiindcă civilizaţia occidentală este una a romanului, gen 

„hibrid”, „uzurpator prin vocaţie”, impur prin adaptabilitatea sa, nutrit din 

„fraudă şi jaf”, vinovat a fi făcut „trotuarul literaturii” (ibidem, p. 128). Tră-

săturile lui definitorii ar fi vulgaritatea şi parvenitismul, preocuparea pentru 

o umanitate de mâna a doua, voluptatea nonsemnificaţiei şi substituţia meta-

fizicului prin arta clevetirii şi a trasului cu urechea. În compensaţie, visează 

„aliterar” la „profunzimile Ungrund-ului” căutate de mistici, nu fără a con-

cede că romanul actual, lipsit de personaje, de substanţă, de intrigă şi de 

cauzalitate, se aventurează în acest fel „până la rădăcinile nedesluşitului” 

(ibidem, p. 131). În aşa-zisul faliment al culturii şi al artei contemporane 

filosoful întrevede uneori, indirect, la fel ca Mircea Eliade, promisiunea unei 

posibile regenerări.  

 Contradictoriu rămâne Cioran şi în confesiunile privind gusturile sale 

literare. Declară, de pildă, că este incapabil să citească un roman până la 

capăt şi, în acelaşi timp, că cele mai răscolitoare – dacă nu cele mai mari – 

cărţi citite au fost romane (ibidem, p. 127). Specia în sine i se pare repro-

babilă şi totuşi, într-o notaţie din Caiete îşi exprimă, mai mult sau mai puţin 

ironic, regretul de a nu fi romancier (Cioran 1999a, p. 46). Dintre speciile 

prozei, eseul şi literatura confesivă sunt privite cu mai multă îngăduinţă, 

deşi neconcordanţele nu lipsesc nici aici. Scrisorile şi jurnalele intime, spu-
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ne el, reprezintă „ceea ce e mai puţin fals în literatură” (Cioran 1995, 

p. 164). Din Caiete aflăm însă că „a ţine un jurnal înseamnă să capeţi 

deprinderi de mahalagioaică, să observi tot felul de fleacuri, să insişti asupra 

lor, apoi să dai prea multă importanţă celor ce ţi se întâmplă, să neglijezi 

esenţialul, să devii scriitor în cel mai rău sens al cuvântului” (Cioran 1999a, 

p. 133). Ceva mai târziu, reflectând asupra propriilor îndeletniciri diaristice, 

îşi propune să nu renunţe niciodată la aceste însemnări, fiindcă tocmai 

„neînsemnatul” ar asigura accesul la esenţial (ibidem, p. 399). Adversar al 

gândirii de sistem, dar şi al literaturii de ficţiune, Cioran alege ca modalitate 

de expresie fragmentul, „gen amăgitor, fără îndoială, şi totuşi singurul onest” 

(Cioran 1995a, p. 158). El însuşi se consideră a fi „un om din fragmente” 

(Cioran 1999, p. 99), deşi, cu altă ocazie, se arată sceptic şi în această pri-

vinţă: „Să nu ai încredere în fragment: îţi închipui că pui în el foarte mult, 

dar cititorul nu e obligat să compenseze lipsa ta de talent, nici să considere 

semnificative tăcerile tale proclamate” (Cioran 1999a, p. 78). Aşadar, diaris-

tul, la fel ca romancierul, s-ar pierde în neesenţial; aceasta, deşi tocmai neîn-

semnatul oferă o deschidere către esenţă, iar omul fragmentului ar fi insul 

lipsit de talent, înzestrat cu o doză iritantă de egocentrism şi histrionism, 

deşi fragmentul constituie singura modalitate de expresie autentică.  

 Ca adversar al literaturii care practică literatura, fie şi indirect, sau ca 

antifilosof ce subscrie la o formă modernă de expresie, şi anume fragmentul, 

Cioran se dovedeşte a fi totuşi nu doar un sceptic incomplet, ci chiar un 

paradoxal negativist asertiv. Redate expresiei, „apocalipsele” sale rămân 

incomplete, umbrite de nedorite sensuri restaurative. În plus, stilul său liric, 

impregnat de culoare, nu consonează întotdeauna cu intenţiile demolatoare 

declarate profetic. Nu este un admirator al antiliteraturii în vogă, nici al 

metadiscursului savant, ci al formelor literare celor mai pure. Iubeşte poezia 

romantică şi crede, în spiritul esteticii idealiste, că absolutul este accesibil 

prin emoţia estetică. Multe din aserţiunile lui pe marginea poeziei par a se 

situa la antipodul nihilismului proclamat: „Cât timp omul are legătură cu 

poezia, nu se supune vidului interior .... Ca şi în cazul muzicii, te apropii 

de un lucru esenţial, care te copleşeşte: un fel de har, de complicitate supra-

naturală cu tulburătorul. Timpul este îndepărtat, eşti proiectat în afara deve-

nirii. Muzica şi poezia, două aberaţii sublime” (Convorbiri 1993, p. 209). 

Acelaşi Cioran care face elogiul nonmanifestării prin cuvânt, atât în litera-

tură, cât, mai ales, în critica literară, violent repudiată în mai multe rânduri, 

se dovedeşte a fi un impresionist entuziast, aşa cum se vede într-un foarte 

subiectiv „exerciţiu de admiraţie” închinat lui Saint-John Perse: „Lirism eru-

dit şi virgin, deliberat şi originar, născut dintr-o ştiinţă a sevelor, dintr-o 
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beţie savantă a elementelor, beţie presocratică şi antibiblică, ce asimilează 

sacrului tot ce poartă un nume, tot ce poate fi mântuit de limbaj – acest 

adevărat mântuitor” (Cioran 1993, p. 106). Nu transpare din asemenea rân-

duri scrise cu evidentă pasiune aversiunea scriitorului faţă de critică, decla-

rată la fel de pătimaş: „Dintre toate reflecţiile, cele mai inutile sunt cele ce 

privesc literatura. Critica e tot ce poate fi mai steril; mai bine să fii băcan, 

decât să scrii despre alţii. O carte trebuie citită şi apoi aruncată; e inutil să 

vorbeşti despre ea, s-o rezumi şi să o comentezi. La ce bun să-i cântăreşti 

calităţile şi defectele?” (Cioran 1999a, p. 216). Dincolo de scepticul Cioran, 

inamic declarat al civilizaţiei şi al culturii moderne, pare a se ascunde un 

spirit romantic, fascinat de promisiunile lirismului şi de posibilitatea izbă-

virii prin artă. Cel dintâi îşi propune să se apere de pericolele poeziei, dar cel 

de-al doilea va afla întotdeauna în „degringolada” literaturii una din cele 

mai mari plăceri ale sale.  

 Multe dintre afirmaţiile sale în privinţa literaturii trădează nu doar scep-

ticismul incomplet asumat, ci şi ceea ce Eugen Simion numeşte o „mitologie 

mesianică” nutrită din „paradoxul esenţial al cioranismului”, şi anume „con-

tradicţia dintre viziunea radical nihilistă asupra lumii moderne” şi „proiectul 

unui om activ, om de voinţă, care să schimbe lumea şi s-o mântuiască după 

ce se străduieşte s-o arunce în aer” (Simion 2014, p. 56). Şi G. Călinescu, 

discutând despre „aliteratura” filosofului, notează că „în cărnurile domnului 

Emil Cioran rezidă o energie capabilă de a arunca o rachetă în Sirius” (Pro 

şi contra 1998, p. 200). Cioran însuşi crede, la fel ca Eliade, în spiritul unei 

nonliterarităţi apropiate de aliteraritate, în valoarea metafizică a creaţiei: 

„Faptul de a scrie o pagină fără cusur, o frază numai, te înalţă deasupra 

devenirii şi stricăciunilor ei. Transcendem moartea căutând indestructibilul 

prin cuvânt, prin simbolul însuşi al caducităţii” (Cioran 1995, p. 40). Mai 

mult decât atât, a scrie înseamnă, în opinia sa, „a-l concura pe Dumnezeu, 

ba chiar a-l întrece, doar prin puterea limbajului” (Cioran 1993, p. 196), 

scrisul fiind „revanşa creaturii şi replica ei la o Creaţie de mântuială” 

(ibidem, p. 197). 

 Pentru a rezuma, filosoful sfârşitului lumii se rătăceşte în universul 

Literelor doar din neputinţa de a ucide sau de a se sinucide, aşa cum susţine, 

convins, altminteri, că adevărata viaţă se află în afara cuvântului. Lumea 

superficială şi falsă a literaturii, aflată în afara realităţii şi a vieţii spirituale 

propriu-zise şi consecinţă directă a păcatului originar, îi evocă un adevărat 

infern. Romanul este un gen inept, însă, prin cele mai recente forme ale sale, 

trimite la profunzimile „Ungrund”-ului şi sugerează o posibilă eliberare. 

Jurnalul este o formă de mahalagism, dar, cultivând neînsemnatul, asigură 
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accesul la esenţial. Poezia reprezintă un amestec de şarlatanism şi extaz 

(Cioran 1996, p. 94), iar poetul – un „palavragiu superior”, incapabil a 

atinge profunzimile misticii (Cioran 2016, p. 145); şi totuşi, ea sfidează 

neantul, se opune devenirii şi instituie o altă ordine, cu un statut ontologic 

superior. Literatura în ansamblu îi pare în cea mai mare parte o impostură, 

deşi crede că absolutul poate fi atins prin cuvânt, iar limbajul s-ar putea 

substitui universului. Negaţia pasionată a „infernului” literar se dovedeşte a 

fi o afirmaţie, confirmând observaţia lui Constantin Noica privitoare la con-

tradicţiile filosofului: „Nu cunosc pe nimeni la care mijloacele să dezmintă 

atât de mult scopurile” (Pro şi contra 1998, p. 293). 
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EMIL CIORAN AND THE NEW LITERATURE 

(Abstract) 
 
 Emil Cioran’s philosophical thinking includes a literary theory, based, like most of his ideas, on 

negativism, contradiction and paradox. As an anti-literate in intention, an a-literate in structure and a 

literate in act, he oscillates between nihilism and approval, as far as literature is concerned, ultimately 

proving, according to his own words, that a passionate negation always hides an affirmation. 
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