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Cioran despre Joseph de Maistre sau 
primul antimodern prin ochii ultimului

Modul voit nesistematic de exprimare a 
gândirii lui Emil Cioran, marcat iniţial de un 
lirism violent care face treptat loc odată cu 
maturizarea sa unui stil aforistic, fragmen-
tar, redus la esenţe, a ocultat de regulă un 
adevăr care ţine de domeniul evidenţei în 
opinia noastră, acela al coerenţei fără fisuri 

a fondului gândirii sale. Nu ne referim aici doar la faptul, îndeobşte recunoscut, al recu-
renţei în toate operele sale a unui număr restrâns de teme: obsesia morţii, a nonsensului, 
a „neajunsului de a te fi născut”, a rupturii fiinţei sale între trăiri frenetice care se apropie 
de graniţele misticii şi un scepticism coroziv. Lucrul mai puţin observat în acest sens 
este că, în ciuda stilului său profund personal şi voit nesistematic, în opera sa „totul se 
leagă”, ideile decurg firesc una din alta într-o logică proprie şi totuşi de o claritate care 
nu se întâlneşte decât rareori la gânditorii „sistematici” care-şi propun în mod deliberat 
eliminarea oricăror contradicţii din gândirea lor. De aceea considerăm ca fiind artificială 
delimitarea netă a gândirii politice a lui Cioran de restul gândirii sale. Vom încerca să 
demonstrăm acest lucru mai în primă instanţă prin analiza „Eseului asupra gândirii 
reacţionare” scris în 1957 şi consacrat lui Joseph de Maistre care are avantajul de a co-
necta direct gândirea şi sensibilitatea lui Cioran cu tema antimodernismului în forma 
„reacţionară” a lui de Maistre, iar apoi prin comparaţia cu gândirea lui Oswald Spengler, 
un reprezentant important al unei alte varietăţi a antimodernismului, cea marcată de 
ideea „declinului” şi de o viziune organicistă a istoriei având la bază reintroducerea 
timpului ciclic în viziunea sa asupra istoriei. 

Faptul că acest eseu este consacrat lui de Maistre nu este întâmplător. În „Caiete”, 
care nu erau destinate publicării şi care au darul de a clarifica multe din ambiguităţile 
voite ale operelor antume, mai ales ale celor scrise în limba franceză, Cioran nu se 
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sfieşte să-şi exprime deseori aversiunea faţă de lumea modernă: „În faţa telefonului, a 
automobilului, în faţa celui mai neînsemnat instrument, simt un irepresibil impuls de 
scârbă şi de oroare. Tot ce a produs geniul tehnic îmi inspiră o teamă aproape sacră. 
Sentiment de totală neapartenenţă în faţa tuturor simbolurilor lumii moderne”1. Putem 
găsi un atac direct la însăşi ideea de „progres”: „În materie de invenţii omul ar fi trebuit 
să rămână la tărăboanţă. Orice perfecţionare tehnică e nefastă şi trebuie demascată ca 
atare. S-ar zice că singurul sens al «progresului» e să contribuie la sporirea zgomotului, 
la consolidarea infernului.”2. De asemenea, atunci când Cioran îşi declară admiraţia 
pentru spiritualitatea civilizaţiilor tradiţionale tăişul polemic la adresa aceleiaşi lumi 
moderne rămâne prezent: „La drept vorbind, aş fi putut să fiu fericit într-o altă civilizaţie 
şi într-o altă epocă, în India, în epoca vedică etc etc. China, Japonia!

Există în mine un fond oriental pe care-l regăsesc de fiecare dată când întorc spatele 
acestei insuportabile lumi moderne.

Orientul, univers fără timp, provincie absolută-obiect al tuturor regretelor mele.”3

Din perspectiva acestor mărturisiri interesul pentru marele gânditor reacţionar înce-
pe să ne apară în adevărata sa lumină. În ciuda criticilor pe care i le face lui de Maistre 
(critici de altfel întemeiate) nu este o afirmaţie hazardată aceea că Cioran simte o anu-
mită afinitate pentru acesta, o afinitate ale cărei nuanţe vom încerca să le descoperim 
în analiza acestui eseu în care sunt prezente majoritatea punctelor-cheie ale viziunii 
politice a lui Cioran (care la rândul lor rămân strâns legate de ansamblul gândirii sale). 
Spirit atras de hiperbolă şi de deliciile excesului şi ale imprecaţiei, mai ales în opera sa 
românească, dar şi la începuturile celei în limba franceză, Cioran nu avea cum să nu 
sesizeze pentru început la de Maistre aceeaşi înclinaţie către exces şi exagerare: „Printre 
gânditorii care, ca Nietzsche sau ca Sfântul Pavel, au avut gustul şi geniul provocării, 
un loc de seamă îi revine lui Joseph de Maistre. Ridicând cea mai măruntă problemă la 
nivel de paradox şi la rang de scandal, mânuind anatema cu un amestec de cruzime şi 
fervoare, el avea să creeze o operă bogată în enormităţi, un sistem ce nu încetează să ne 
seducă şi exaspereze.”4 Excesele gândirii lui de Maistre, excese despre care Cioran era 
poate cel mai potrivit să vorbească din interior-multe din cele spuse despre gânditorul 
savoiard pot fi înţelese ca o autoconfesiune mascată, intrigă şi nedumiresc cu atât mai 
mult cu cât inteligenţa şi cultura autorului, o creaţie intelectuală a secolului al XVIII-lea în 
ciuda diatribelor pe care acesta le va profera la adresa epocii propriei tinereţi şi a primei 
sale maturităţi, nu pot fi puse la îndoială. Biografia lui de Maistre înainte de Revoluţia 
Franceză nu are nimic deosebit faţă de cea a unui nobil de cultură franceză din epocă: 
influenţat de stilul lui Rousseau, dar şi de teosofia unui St. Martin (oricum, interesele 
sale spirituale nu se îndreptau înainte de 1789 spre Biserica oficială ale cărei căi puteau 

1 Emil Cioran, Caiete I. 1957-1965, Editura Humanitas, Bucureşti, 1999, traducerea de Emanoil 
Marcu şi Vlad Russo, p. 67. 

2 Ibidem, p. 50. 
3 Ibidem, p. 88.
4 E. Cioran, Exerciţii de admiraţie, Editura Humanitas, Bucureşti, 2011, traducerea de Emanoil 

Marcu, p. 7. 
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părea prea tocite unui spirit educat în atmosfera Luminilor), chiar membru al unei loje 
masonice, adept al unei reforme moderate a Vechiului Regim în plan politic. Cu sigu-
ranţă că nimic din viitorul său fanatism ultracatolic nu putea fi intuit pe baza trecutului 
său de dinainte de 1789. Cioran consideră că dislocarea violentă suferită atât la nivel 
personal (prin emigrarea silită de ocuparea Savoiei de trupele revoluţionare franceze), 
cât şi şocul atacului teribil declanşat de Revoluţie asupra valorilor în care credea l-au pus 
pe de Maistre în faţa unei experienţe traumatice primordiale: cea a Răului, perceput la 
nivel istoric şi metafizic. Întreaga sa operă şi toate excesele sale nu sunt decât o încercare 
disperată de a răspunde acestei experienţe profunde a rupturii şi a sfâşierii. Când toate 
lucrurile pe care le-am preţuit şi cu care ne-am identificat se prăbuşesc în jurul nostru ne 
refugiem în metafizică şi în imperiul marilor probleme, sperând să găsim acolo răspunsul 
dorit: „«Nimic nu e la locul său» – refren al emigraţiilor şi totodată punct de plecare al 
reflecţiei filosofice. În contact cu anarhia şi cu nedreptatea, spiritul se trezeşte: ceea ce e 
«la locul său», ceea ce este natural îl lasă indiferent, îl adoarme în timp ce frustrarea şi 
deposedarea îi convin şi-l însufleţesc. Gânditorul se îmbogăţeşte cu tot ce îi scapă, cu tot 
ce i se fură: dacă ajunge să-şi piardă şi patria, ce chilipir! Astfel, exilatul este un filosof la 
scară redusă sau un vizionar de circumstanţă, sfâşiat între aşteptare şi teamă, pândind 
evenimentele cu speranţă sau spaimă. Are geniu? – se înalţă atunci ca de Maistre deasu-
pra lor şi le interpretează”.5 Din nou cele spuse despre de Maistre se potrivesc în mare 
măsură lui Cioran însuşi. În repetate rânduri, el va declara că toată viaţa sa nu a fost 
decât o succesiune de deposedări: pierderea copilăriei paradisiace, apoi a somnului (şi 
de Maistre a suferit cumplit din pricina insomniilor!) şi în cele din urmă a propriei ţări 
(experienţa emigrantului nu-i era deloc necunoscută lui Cioran). Exilul desţăratului nu 
este, în cazuri precum Cioran sau de Maistre, decât o faţetă a unui exil metafizic. Între 
lume şi gânditor dispare sentimentul acestuia din urmă de apartenenţă nemĳlocită, ia 
naştere astfel o distanţă prin care se insinuează reflecţia. Savoiardul se va refugia însă 
în credinţa în Providenţă, o credinţă care-l va ajuta să explice şi să justifice toată această 
dislocare: „Vreţi să ştiţi în ce măsură o epocă a fost lovită şi care au fost dimensiunile 
dezastrului abătut asupra-i? Măsuraţi îndârjirea pusă în joc de credincioşi spre a justifica 
intenţiile, programul şi conduita Divinităţii. Nu-i de mirare că opera capitală a lui de 
Maistre, «Serile de la Sankt-Petersburg», este o variaţiune pe tema guvernării tempo-
rale a Providenţei: nu trăia el o epocă în care, ca să-i faci pe contemporani să discearnă 
efectele bunătăţii divine, era nevoie de resursele conjugate ale sofismului, credinţei şi 
iluziei?”.6 Diferenţele dintre ceea ce am putea numi primul gânditor antimodern (de 
Maistre) şi ultimul (Cioran), diferenţe date de tot cursul istoriei de la începutul secolului 
al XIX-lea şi până în a doua jumătate a celui următor, încep să se manifeste, mai ales în 
ceea ce priveşte soluţiile diferite pe care cei doi le găsesc la problema fundamentală a 
Răului. Dacă Providenţa este bună (şi orice creştin, inclusiv de Maistre, nu poate nega 
această presupoziţie fundamentală) originea Răului este dintr-o asemenea perspectivă 

5 Ibidem, p. 12. 
6 Ibidem, p. 14. 
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imputabilă numai şi numai omului care şi-a folosit catastrofal darul libertăţii pe care l-a 
primit de la Creator putându-i-se astfel imputa toate dezastrele şi ororile istoriei. Dogma 
„păcatului originar” este împinsă de Joseph de Maistre până la ultimele consecinţe logice, 
ajungându-se la acele excese ale gândirii sale de care vorbea Cioran la începutul eseului. 
Astfel, el ajunge să afirme că bolile sunt în mod necesar consecinţa unei „prevaricaţiuni” 
şi sunt toate pedepse meritate ale Providenţei. De asemenea, apologia autorităţii şi a celor 
mai aspre exagerări ale acesteia (în Rusia se va pronunţa împotriva abolirii şerbiei, iar 
de câteva ori nu se va sfii sa facă apologia „călăului”) se datorează aceluiaşi pesimism 
antropologic profund. Omul este cauza Răului care a întinat întreaga Fire şi de aceea 
omul în general merită tratat cu cea mai mare asprime. Toate „umanismele” Luminilor 
sunt pentru el pure aberaţii sentimentale. Fostul admirator al lui Rousseau îşi reneagă 
astfel complet o parte a propriei formaţii intelectuale. 

Cioran împărtăşeşte viziunea sumbră a lui de Maistre asupra naturii umane chiar 
dacă nu de pe poziţii creştine, însă face un pas mai departe şi consideră că, dacă am 
încerca să gândim teologic, principiul Răului,a cărui omniprezenţă în natură îi pare la 
fel de clară ca şi lui de Maistre, trebuie căutat în interiorul înseşi substanţei Divinităţii. 
Sunt opinii pe care Cioran le va relua pe larg mai târziu în „Demiurgul cel rău”. Aici 
ajungem într-un punct esenţial al demersului lui Cioran care ne revelează radicalitatea 
şi în acelaşi timp impasul reflecţiilor sale antimoderne. Dintr-un punct de vedere, radi-
calismul metafizic al lui Cioran, înrudit în mod evident cu anumite credinţe gnostice, îl 
depăşeşte cu mult pe cel al lui de Maistre. Este un radicalism al disperării complete însă, 
nu unul marcat de apologia Autorităţii: „Un principiu bun şi un principiu rău coexistă 
şi se amestecă în Dumnezeu, la fel cum coexistă şi se amestecă în lume. Ideea vinovăţiei 
lui Dumnezeu nu este o idee gratuită, ci una necesară şi perfect compatibilă cu aceea a 
omnipotenţei sale: doar ea conferă oarece sens derulării istorice, cu tot ce e monstruos, 
absurd şi derizoriu în ea. A-i atribui autorului devenirii puritatea şi bunătatea înseam-
nă a renunţa să înţelegi majoritatea evenimentelor şi mai ales pe cel mai important: 
Creaţiunea. Dumnezeu nu se putea sustrage influenţei răului, motor al făptuirii, agent 
indispensabil celui care, exasperat să lâncezească în sine, aspiră să iasă din el însuşi, spre 
a se răspândi şi înjosi în Timp. Răul e taina dinamismului nostru: dacă el s-ar retrage 
din existenţa noastră, am vegeta în perfecţiunea monotonă a binelui, perfecţiune care, 
judecând după Geneză, exaspera însăşi Fiinţa. Lupta dintre cele două principii, bun şi 
rău, se dispută la toate nivelurile existenţei, inclusiv în eternitate… cu toate că ideea şi 
iniţiativa Creaţiunii îi aparţin lui Dumnezeu, nu l-am putea duşmăni pentru asta, prea 
mare fiind în ochii noştri prestigiul lui de prim vinovat. Făcându-ne complicii săi, ne-a 
asociat la această uriaşă mişcare de solidaritate întru rău, ce susţine şi sporeşte confuzia 
universală.”7 Nu s-ar putea imagina o poziţie mai opusă obsesiei moderne a făptuirii 
şi a schimbării cu orice preţ, a dinamismului ridicat la rang de principiu, a superstiţiei 
„progresului” şi a misticii secularizate a Revoluţiei! Pentru Cioran Răul echivalează cu 
însăşi Devenirea, cu însăşi schimbarea, cu ruperea catastrofală a Unităţii iniţiale prin 

7 Ibidem, pp. 20-21. 
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multiplicitate şi individualizare! Istoria însăşi este chintesenţa Răului tocmai prin imper-
manenţa realităţilor sale, prin caracterul său nesubstanţial, iluzoriu: „Într-adevăr, cum 
să explicăm separarea? S-o atribuim pătrunderii devenirii în fiinţă? Infiltrării mişcării în 
unitatea primordială? Unui impuls fatal dat indistincţiei fericite de dinaintea timpului? 
Nu ştim. Ceea ce pare sigur e faptul că «istoria» provine dintr-o sfâşiere iniţială, sursă a 
multiplului, sursă a răului.”8 Dintr-o asemenea perspectivă atemporală sau mai degrabă 
antitemporală, dacă ne putem exprima astfel, toate iluziile moderne despre „progres”, 
„revoluţie”, „schimbare” par de o naivitate dezarmantă, iar afinităţile lui Cioran cu 
gândirea „reacţionară” mai mult decât evidente. Marea dramă a gânditorului antimo-
dern de abia acum transpare în adevărata ei amploare. Este vorba de trista evidenţă că, 
din moment ce istoria însăşi este în esenţa ei schimbare, dinamism, lucruri asimilate 
de Cioran cu Răul şi în condiţiile în care soluţia transcenderii ei prin misticism nu este 
decât la îndemâna unei minorităţi infime, gânditorul antimodern se va regăsi într-un exil 
metafizic perpetuu. Atâta timp cât, la urma-urmei, reflecţia „reacţionară” rămâne una 
politică, una consacrată unor realităţi istorice, ea se va afla permanent într-un mod fatal 
pe terenul adversarului. Dacă ţelul suprem, chiar dacă nemărturisit (şi trebuie să apre-
ciem marea onestitate intelectuală a lui Cioran care nu escamotează aceste dificultăţi), 
rămâne cel al nemişcării, al unei stagnări care punctează către transistoric, „reacţionarul” 
sau antimodernul nu va putea lua niciodată iniţiativa într-un mod substanţial, va fi con-
damnat la un continuu rol de frânare şi de opoziţie la iniţiativele părţii adverse, aşa cum 
o arată şi numele. Aceasta este marea dramă a gândirii „reacţionare” aşa cum transpare 
limpede din spusele lui Cioran. Aflat într-un perpetuu exil în istorie, visând permanent 
la o „vârstă de aur” aureolată de prestigiul imemorial al „originilor”, partizan al Fiinţei 
nemişcate în perfecţiunea sa originară şi al Staticului, reacţionarul este condamnat la o 
luptă disperată de ariergardă în care va fi obligat fatalmente să se modeleze după chipul 
adversarului care va avea permanent de partea lui consubstanţialitatea cu natura dina-
mică şi în continuu flux a istoriei. De aceea se poate vorbi de metamorfoza continuă şi 
silită, de succesivele avataruri ale spiritului antimodern care, pe măsură ce adversarii săi 
modificau în numele Progresului, al Revoluţiei, al Schimbării realităţile înseşi, trebuia 
să-şi modifice în continuu la rândul său chipul, agăţându-se într-o înfrângere amânată, 
dar inevitabilă de acele realităţi, din ce în ce mai puţine, care încă rămăseseră „la locul 
lor”. Tragedia, vizibilă în aporiile lui Cioran, este cu atât mai mare cu cât Progresul in-
vocat de partea cealaltă se dovedeşte a fi o mare iluzie şi cu cât partizanii modernităţii 
se dovedesc a fi mai naivi şi mai megalomani în proiectele lor utopice care sunt, fireşte, 
consonante esenţei dinamice a istoriei, însă eşuează invariabil. Istoria rămâne un mare 
eşec, însă un eşec care nu poate fi depăşit, din care nu poţi evada, iar „reacţionarul” 
este omul care are întotdeauna dreptate, însă nu are ce să facă cu această dreptate. Nu 
poţi lupta împotriva Istoriei participând la ea. Cu atât mai trist însă că Istoria nu are nici 
un sens şi că dinamismul ei pare a fi, într-adevăr, aşa cum spunea Cioran, „solidaritate 
întru rău”, schimbare de dragul schimbării fără nici un alt conţinut valoric. Din nou 

8 Ibidem, p. 24. 
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Cioran: „Doctrina Căderii exercită o puternică seducţie asupra reacţionarilor, indiferent 
de nuanţa lor… nu postulează ea invariabilitatea naturii umane, iremediabil sortită 
declinului şi degradării? În consecinţă conflictele ce ruinează societăţile sunt fără ieşire, 
fără soluţie şi fără posibilitatea unei schimbări radicale ce le-ar putea modifica structura: 
istoria, timp identic, cadru în care se derulează procesul monoton al degradării noastre! 
Reacţionarul, acest conservator care şi-a scos masca, va lua întotdeauna din învăţăturile 
înţelepţilor ceea ce e mai rău – şi mai profund: concepţia ireparabilului, viziunea statică 
asupra lumii. Orice înţelepciune şi, cu atât mai mult, orice metafizică sunt reacţionare, 
cum bine-i şade oricărei forme de gândire care, în căutarea unor constante, se scutură 
de superstiţia diversului şi a posibilului. O contradicţie în termeni, iată ce e un înţelept- 
sau un metafizician – revoluţionar. La un anume nivel de detaşare şi luciditate, istoria 
nu mai există, omul însuşi nu mai înseamnă nimic: a respinge aparenţele înseamnă a 
învinge acţiunea sau iluziile care decurg din ea. Când medităm la mizeria esenţială a 
fiinţelor nu ne oprim la aceea ce rezultă din inegalităţile sociale, nici nu ne străduim s-o 
îndreptăm. (Cum sa-ţi imaginezi o revoluţie cu lozinci inspirate din Pascal?).”9 

Paradoxul este însă, ne spune Cioran, că orice revoluţie „ajunsă”, „căpătuită”, devine 
la rândul ei „reacţionară”, conservatoare în atitudinile ei, indiferent de „glazura” ideo-
logică. Lipsa de sens a mişcării perpetue a istoriei îl răzbună cumva printr-o tristă ironie 
pe gânditorul „reacţionar”. Înfrânt, el triumfă postum prin metamorfoza adversarilor 
săi după momentul victoriei lor. Un Joseph de Maistre, dacă i se elimină partea creştină, 
putea fi luat ca model, ne sugerează Cioran, prin pledoaria sa în favoarea Autorităţii 
neschimbătoare de un Stalin sau, cu atât mai mult, am putea adăuga, de un Brejnev 
în perioada anchilozei regimului sovietic care, în teorie, continua să fie „avangarda 
revoluţiei mondiale”. 

La un spirit atât de profund ca Cioran reflecţia politică sfârşeşte invariabil în me-
tafizică mai ales în ceea ce priveşte subiectul gândirii „reacţionare” în care parţial se 
regăseşte aşa cum ne regăsim într-un strămoş îndepărtat căruia îi înţelegem suferinţa, 
singura constantă reală a devenirii, fără să-i mai împărtăşim iluziile prin care a încercat 
sa o escamoteze. Ceea ce, în ciuda exceselor şi erorilor lor, îi umanizează şi-i răscum-
pără în ochii noştri pe gânditorii „reacţionari” este tocmai această suferinţă, acest refuz 
disperat de a accepta moartea unor forme de viaţă pe care le simţeau ca parte a fiinţei 
lor. Orice om ajunge să fie „reacţionar”, metafizic vorbind, tocmai pentru că este supus 
suferinţei şi morţii, realităţi pe care nici o revoluţie şi nici un progres nu le vor aboli 
vreodată. Refuzând moartea, fizică sau spirituală, omul este şi rămâne în esenţa lui o 
fiinţă „reacţionară”: „O lege implacabilă condamnă şi cârmuieşte societăţile şi civiliza-
ţiile. Atunci când, din lipsă de vitalitate, trecutul dă faliment, nu foloseşte la nimic să te 
agăţi de el. Şi totuşi, tocmai acest ataşament pentru forme de viaţă desuete, pentru cauze 
pierdute sau greşite conferă patetism blestemelor unui Maistre sau unui Bonald. Totul 
pare admirabil şi totul e fals în viziunea utopică; totul este oribil şi totul pare adevărat 
în constatările reacţionarilor”.10

9 Ibidem, p. 27. 
10 Ibidem, p. 42. 
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La Cioran, neîncrederea în progres, în modernitate devine neîncrederea în istoria 
însăşi întrucât are la bază „automatismul schimbării”, o schimbare care nu înseamnă o 
îmbunătăţire. O succesiune ameţitoare şi fără sens de forme care nu are drept constante 
decât suferinţa şi moartea. Viaţa însăşi, nu doar din vina omului, este contaminată de 
acest principiu al Răului, ne spune din nou „gnosticul” Cioran. Singura cale de a face 
faţă acestui rău rămâne detaşarea, „vindecarea de iluzii”, oricare ar fi acestea. Că această 
soluţie, amestec de gnosticism, buddhism şi stoicism,toate interpretate foarte personal, 
este una precară ne-o spune Cioran însuşi care se întreabă dacă nu este echivalentă cu 
„trecerea de partea morţii”: „Înnoirile ce au loc de-a lungul istoriei dezvăluie nu atât 
imperativul, cât automatismul schimbării. Dacă, în absolut, nimic nu este perimat, totul 
riscă să fie perimat în relativ, în imediat, unde noul constituie singurul criteriu, meta-
morfoza-singura morală. Ca să înţelegem sensul evenimentelor trebuie să le privim cu 
ochii unui observator impasibil, ca pe o materie de studiu. Cel ce face istoria n-o pricepe 
defel, iar cel ce într-un fel sau altul participă la ea e fie amăgit de ea, fie îi este complice. 
Doar gradul în care ne-am vindecat de iluzii asigură obiectivitatea judecăţilor noastre; 
ci “viaţa” fiind părtinire,eroare, iluzie şi voinţă de iluzionare, a emite judecăţi obiective 
nu înseamnă oare a trece de partea morţii?”11

„Nimic nu este la locul său”. Cioran şi Istoria

Diagnosticul pe care Cioran îl pune lumii occidentale contemporane este unul necru-
ţător care datorează foarte mult teoriei civilizaţiilor a lui Spengler şi teoriei declinului. 
Cioran se va folosi repetat în analizele sale de paralela pe care Spengler o face între de-
clinul Antichităţii mai ales, dar şi al celorlalte civilizaţii vechi şi cel al Occidentului. Este 
vorba de o influenţă persistent care, după cum vom vedea, datează încă din tinereţea lui 
Cioran. Acesta ne prezintă tabloul deprimant al unei lumi obosite care nu mai crede în 
ea însăşi şi în propria misiune, o lume a unei prosperităţi materiale vide de orice valoare: 
„Ce blestem a lovit Occidentul pentru ca la sorocul împlinirii sale să nu producă decât 
aceşti afacerişti, aceşti băcani, aceşti intriganţi cu privirile goale şi cu surâsuri veştede 
pe care-i întâlneşti peste tot în Franţa şi în Italia, în Anglia ca şi în Germania? Trebuia o 
civilizaţie atât de delicată şi de complexă ca să eşueze la aceste larve?”12 Peisajul intelec-
tual al Europei anilor 1950-1960 şi voga marxismului (cu admiraţii succesive şi excesive 
pentru Uniunea Sovietică şi, ulterior dezamăgirii produse de aceasta, faţă de China ma-
oistă) îi amintesc lui Cioran de inflaţia cultelor orientale în Roma decadentă în frunte cu 
creştinismul. Când o civilizaţie nu mai crede în propriile vise (i.e. in propriii „zei”) sau 
nu mai e în stare să-şi creeze altele începe să şi le împrumute. Chiar dacă marxismul are 
o origine occidentală, impulsul vital vine dinspre ţările în care s-a încercat punerea în 
practică a acestei doctrine. Toate acestea se contopesc cu un sentiment acut de dezgust 
faţă de povara propriei glorii apuse şi a propriului trecut care îl obosesc pe occidentalul 

11 Ibidem, p. 41. 
12 E Cioran, Istorie şi utopie, Editura Humanitas, Bucureşti, 1992, traducere de Emanoil Marcu, 

p. 22. 
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contemporan. Îi e ruşine de ele, îşi cere scuze pentru propriile fervor acum iremediabil 
depăşite, pentru fosta lui „nebunie” expansionistă. Nu foarte diferit sunau prognoze-
le lui Spengler din „Ora deciziei”, de exemplu: „În faţa reuşitelor acumulate în ţările 
sale, Occidentului nu i-a fost greu să exalte istoria, să-i atribuie o semnificaţie. Istoria îi 
aparţinea, el îi era promotorul: ea trebuia să urmeze aşadar un curs raţional… Şi rând 
pe rând a pus-o sub patronajul Providenţei, al Raţiunii, al Progresului. Simţul fatalităţii 
îi era străin… Franţa, Anglia, Germania şi-au lăsat în urmă perioadele de expansiune şi 
nebunie. E sfârşitul smintelii, începutul războaielor de apărare. S-a terminat cu aventura 
colectivă, cu oamenii cetăţii, e rândul indivizilor limfatici şi fără iluzii în stare încă să 
răspundă chemării unei utopii cu condiţia totuşi ca ea să vină dinafară, să n-o inventeze 
ei… «Fericirea» îi ispiteşte; e ultima lor prejudecată din care-şi trage seva acel păcat prin 
exces de optimism-marxismul. A se iluziona, a sluji, a se expune ridicolului sau prostiei 
unei cauze, iată extravaganţe de care nu mai sunt capabili. Când o naţiune începe să-şi 
piardă strălucirea, ea se îndreaptă spre condiţia de masă.”13 Ideea declinului este mult 
prea evidentă aici pentru a o mai sublinia. Însă alte lucruri interesante se pot desprinde 
din cele două texte despre Occidentul anilor 1950-1960. Cioran pare că aglutinează în 
aversiunea sa efectele prosperităţii materiale aduse de „boom”-ul economic al anilor 
1950 şi fascinaţia marxistă a intelectualităţii occidentale. Punctul comun i se pare iluzia 
fericirii şi mai ales iluzia fericirii în masă pe care o aduc amândouă. Aceste două feţe ale 
unei modernităţi, e adevărat, din ce în ce mai obosite şi deziluzionate după două războaie 
mondiale şi toate tragediile aduse de acestea, continuă într-un tempo mult mai lent iluzi-
ile Progresului şi ale acelei speranţe în fericirea maselor („the greatest happiness for the 
greatest number of people”cum spunea Bentham). Reacţia de repulsie a lui Cioran faţă 
de ambele este instinctivă şi îl scot din nou la iveală pe gânditorul antimodern care era 
în esenţa lui. În linia lui Nietzsche şi a lui Spengler ceea ce îi repugnă la contemporanii 
săi este lipsa oricărui instinct spre eroism şi sucombarea facilă în faţa ispitei fericirii în 
masă pe care Nietzsche o numea undeva „o tentaţie bovină, o nostalgie a păşunii”. Şi 
totuşi… ceva se adaugă portretului său intelectual pe care îl desprinsesem din analiza 
eseului despre Joseph de Maistre. Tonul este mult prea pătimaş şi prea implicat pentru 
cineva care denunţa Istoria ca o iluzie şi Devenirea ca pe un Rău în sine. Un Cioran 
cu totul diferit pare că se dezvăluie din aceste imprecaţii, unul care nu ne pare doar 
cuprins de „ispita de a exista”, ci şi de ispita istoriei. Despre trecutul său legionar şi 
despre fervoarea cu care predica implicarea în Istorie în tinereţea sa ştim prea bine din 
paginile „Schimbării la faţă a României”. Dincolo de înflăcărarea de tinereţe pentru o 
cauză regretabilă (retractările lui Cioran sunt suficient de convingătoare pentru a nu mai 
relua această problemă), remarcăm în operele sale româneşti şi în întreaga sa evoluţie 
spirituală din acea perioadă o dualitate semnificativă care lasă loc treptat în perioada 
postbelică preeminenţei clare a celui dintâi Cioran. Primul Cioran, cel care denunţă iluzi-
ile vieţii şi omniprezenţa morţii aflat „pe culmile disperării”, este dublat de un al doilea 
care militează pentru implicarea fanatică în Istorie şi pentru o existenţă eroică, pentru 

13 Idem, Ispita de a exista, Editura Humanitas, Bucureşti, 1992, traducerea de E. Marcu, pp. 21-22.
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care existenţa mediocrităţii în lume este o insultă personală. Influenţele lui Nietzsche şi 
Spengler sunt evidente şi vom relua ceva mai jos discuţia despre „Schimbarea la faţă a 
României” şi relaţiile cu gândirea spengleriană. Peisajul politic şi intelectual al Europei 
postbelice a jucat un rol esenţial în opinia noastră în triumful nu deplin, e adevărat, al 
primului Cioran asupra celui de al doilea. Fireşte, este o evidenţă că „febra” şi fanatismul 
tinereţii trecuseră definitiv, însă nu putem atribui doar maturizării inevitabile triumful 
scepticismului, apologia abuliei şi refugiul într-o perspectivă atemporală a gândirii lui 
Cioran. Interesul său pentru istorie se păstrează (dovadă scrierile sale „Istorie şi uto-
pie”, „Ispita de a exista” sau eseul despre de Maistre) şi, dincolo de tonalitatea profund 
sceptică faţă de Istorie în general din aceste opere, regăsim uneori scăpărări polemice 
precum cele de mai sus faţă de o lume modernă în care Cioran a continuat să se simtă 
străin. Nu dorim să afirmăm că viziunea sa asupra lipsei de sens a Istorie şi a Devenirii 
văzute ca un Rău nu este autentică, dimpotrivă, însă aceste atacuri polemice la adresa 
contemporaneităţii ne sugerează că realităţile unei lumi postbelice pe care Cioran o 
detesta au contribuit şi ele la treptata scufundare a celui de al doilea Cioran, cel care 
ne pare pasionat de istorie şi de făptuire, în resemnarea şi scepticismul celui dintâi. O 
spune el însuşi voalat în „Scrisoare către un prieten îndepărtat” adresată lui Constantin 
Noica în 1957: „… Sub lustrul aparent se ascunde o lume a dezolării de ale cărei detalii 
am să te cruţ. Cum să explici altfel decât printr-un miracol faptul că nu se spulberă sub 
ochii noştri ori că nimeni n-o aruncă în aer pe loc? «A noastră nu-i deloc mai grozavă. Ba 
dimpotrivă» îmi vei obiecta. Sunt de acord. Ne găsim în faţa a două tipuri de societate 
inacceptabile”14 Cioran este pe deplin conştient de faptul că atât Estul cât şi Vestul sunt 
două feţe ale răului modernităţii şi că excesele lumii comuniste o fac pe cea occidentală 
să pară tolerabilă, deşi în sine continuă să i se pară inacceptabilă: „… societatea liberală, 
eliminând misterul, absolutul şi ordinea îl lasă pe om singur cu el însuşi, înstrăinându-l 
totodată de fiinţa sa, de propriile adâncimi. Este o societate lipsită de rădăcini, prin 
esenţă superficială- asta pentru că libertatea, fragilă în sine, nu are nici un mĳloc de a 
dăinui şi de a supravieţui primejdiilor ce o ameninţă şi din afară şi dinăuntru. În plus, 
ea nu apare decât profitând de agonia unui regim…”15

Orice societate sau civilizaţie care a ales Istoria are nevoie în opinia lui Cioran pen-
tru a continua să se desfăşoare în timp de combustibilul utopiei. Aici însă ne întâlnim 
cu reversul aproape exact al paradoxului care marca gândirea „reacţionară” care, ne 
amintim, trebuia să apere Staticul şi Trecutul într-o Istorie care prin definiţie presupune 
dinamism, schimbare şi care este orientată spre viitor. Totuşi prin utopie şi partizanii 
modernităţii îşi dezvăluie contradicţiile fundamentale care le macină proiectul ideatic. 
Gândirea utopică răstoarnă mitul paseist al „vârstei de aur” şi-l proiectează în viitor 
prin utopia unei lumi perfecte la care vom ajunge printr-un Progres continuu. Adică 
partizanii prin excelenţă ai dinamismului şi ai schimbării reintroduc Staticul şi atempo-
ralitatea, proiectându-le însă în viitor! Nostalgia Fiinţei originare statice şi necontami-

14 Idem, Istorie şi utopie, p. 16. 
15 Ibidem, p. 19.
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nate de Devenire nu este la urma urmei atât de străină nici gândirii progresiste care o 
transpune însă în viitor şi „în lumea aceasta”. Anistoricul este prezent astfel în miezul 
unei gândiri care a pariat tot timpul pe schimbare, dinamism şi şi-a acuzat adversarii 
de imobilism. Este poate contradicţia fundamentală a partizanilor modernităţii pe care 
Cioran nu putea să nu o observe: „Utopia este un amestec de raţionalism pueril şi de 
angelism secularizat…dorul din care se naşte paradisul lumesc este unul lipsit de di-
mensiunea regretului, dar răsturnat, falsificat şi viciat, orientat către Progres, replica 
temporală, metamorfoză schimonosită a paradisului originar… Visul nostru într-o lume 
mai bună se bazează pe o imposibilitate teoretică. Chiar şi ideea unei cetăţi ideale este 
un chin pentru raţiune, o încercare ce onorează inima, dar descalifică intelectul.”16 Sau: 
„Vreţi să construiţi o societate în care oamenii să nu-şi mai facă rău unii altora? Nu-i 
lăsaţi să intre în ea decât pe abulici. În concluzie, nu avem de ales decât între o voinţă 
bolnavă şi o voinţă rea; una generoasă pentru că e rănită, imobilizată, ineficientă, cealaltă 
distructivă aşadar activă, animată de un principiu dinamic, e cea care întreţine febra 
devenirii şi naşte evenimentele”17 După cum observăm, Cioran revine obsedant la ideea 
că însăşi devenirea, dinamismul Istoriei sunt un rău şi că orice încercare de a concepe 
Binele în planul acesta este sortită eşecului. În bună tradiţie a gândirii antimoderne,el 
face chiar apologia neimplicării în problemele politice atâta timp cât ele nu sunt decât 
o faţetă a aceluiaşi Rău care macină întreaga Creaţie. Recunoaştem chiar o aluzie în 
prima propoziţie la o celebră formulare a lui de Maistre: „… în această lume nimic nu-i 
la locul său începând cu lumea însăşi. Nu trebuie să ne mai mirăm atunci de spectaco-
lul nedreptăţii umane. Este de asemenea zadarnic să refuzăm sau să acceptăm ordinea 
socială: trebuie să îndurăm toate schimbările în mai bine sau mai rău cu un conformism 
deznădăjduit aşa cum îndurăm naşterea, iubirea şi moartea.”18 Da, suntem obligaţi s-o 
recunoaştem, este formularea potrivită. „Nimic nu-i la locul lui” în gândirea lui Cioran. 
Acesta începea, ne amintim, eseul despre de Maistre tocmai amintind rolul major al 
experienţei dislocării în naşterea gândirii sale. La Cioran regăsim într-o prima instanţă, 
schimbând ce este de schimbat, trăsături esenţiale ale gândirii antimoderne precum 
profundul pesimism antropologic, neîncrederea şi chiar dispreţul faţă de progres şi de 
nou, toate însă hiperbolizate. Pesimismul antropologic devine pesimism cosmologic, 
întreaga Istorie şi chiar întreaga Creaţie sunt considerate ca fiind dominate de Rău, iar 
dispreţul faţă de progres devine aversiune faţă de schimbare şi chiar de mişcare în sine. 
Orice viziune consolatoare este respinsă, nu dispare doar Providenţa în care de Maistre 
îşi punea încă speranţele, dar şi orice încercare de a găsi o minimă ordonare haosului 
multiform al Istoriei. Istoria însăşi este Cădere, este Declin şi este pueril să încercăm să 
găsim nuanţe ale acestuia. Orice realitate exterioară sfârşeşte prin a dezamăgi. Singura 
sclipire de speranţă rămâne acea parte din noi în care Răul Istoriei nu ne poate ajunge, 

16 Ibidem, pp. 105-106. 
17 Ibidem, p. 129. 
18 E. Cioran, Tratat de descompunere, Editura Humanitas, Bucureşti, 1996, traducerea de Irina 

Mavrodin, pp. 58-59. 
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singurul lucru care rămâne la capătul unei uriaşe eliminări. După ce am cunoscut şi am 
cedat seducţiei Istoriei şi am cunoscut toate dezamăgirile pe care le putem imagina, ne 
rămâne accesibil singurul Paradis adevărat, cel din interiorul nostru, o idee care seamănă 
cu acea „scânteie divină”pe care gnosticii considerau că o purtăm în interiorul nostru 
ca singură urmă a unei origini celeste într-o lume înecată în Rău, creată de un Demiurg 
impur: „E de prisos după aceea să te întorci spre vechiul Paradis ori să alergi spre cel 
viitor; unul este inaccesibil, celălalt irealizabil. Contează, în schimb, să interiorizăm 
nostalgia sau aşteptarea – inevitabil neîmplinite când se îndreaptă spre exterior-, să 
le silim să descopere ori să creeze în noi fericirea de care ne e dor sau în care sperăm. 
Nu există alt paradis decât cel din străfundurile fiinţei noastre, ca într-un eu al eului; 
dar pentru a-l găsi acolo mai trebuie să fi cutreierat totalitatea paradisurilor revolute şi 
posibile, să le fi iubit şi urât cu orbirea fanatismului, să le fi cercetat şi respins mai apoi 
cu competenţa decepţiei… Un vid ce-şi revarsă preaplinul nu conţine oare mai multă 
realitate decât istoria în tot cuprinsul ei?”19

„Schimbarea la faţă a României” şi influenţa lui Spengler sau „nu avem timp”.

Relaţia intelectuală dintre Spengler şi Cioran este una deosebit de complexă care se 
întinde cu fireşti variaţii de intensitate din perioada scrierilor de început ale lui Cioran 
(mai ales din perioada „Schimbării la faţă a României”) până către sfârşitul vieţii sale. 
Spengler a rămas una dintre marile influenţe intelectuale pe care le-a suferit Cioran, lu-
cru spus clar într-un fragment din „Caiete” datând din 1971: „Tânăr fiind, îi iubeam pe 
Nietzsche, pe Spengler, pe anarhiştii ruşi din secolul al XIX-lea, îl admiram pe Lenin şi 
aş putea lungi lista la nesfârşit. – Îi iubeam pe orgolioşii de toate speţele şi sunt legiune.”20 
Demne de remarcat ne apar diversitatea şi chiar cumva caracterul contradictoriu al 
admiraţiilor lui Cioran, dar la acest aspect vom mai reveni.

„Schimbarea la faţă a României”, scrisă în 1936 în perioada angajamentului legionar 
al lui Cioran, este cu siguranţă cea mai controversată şi cea mai discutată operă a lui 
Cioran. În lucrarea sa „Cioran sau un trecut deocheat” în care discută în detaliu adezi-
unea lui Cioran la Mişcarea Legionară, doamna Marta Petreu îşi bazează analiza tocmai 
pe „Schimbarea la faţă..” în primul rând, dar şi pe publicistica tânărului Cioran.21 Deşi în 
demersul nostru am ales să ne concentrăm atenţia asupra scrierilor lui Cioran de după 
Al Doilea Război Mondial nu putem să ocolim discutarea unei opere manifest politice 
precum „Schimbarea la faţă... ”. Considerăm multe din concluziile doamnei Petreu ca 
fiind pertinente şi incisive, însă vom încerca să nu judecăm gândirea politică a tânărului 
Cioran aplicându-i criterii şi valori specifice contemporaneităţii, ci făcând, pe cât este 
posibil, un efort de a privi aceste aspecte în contextul epocii lor, unul profund diferit de 
cel de azi. Suntem pe deplin conştienţi de limitele unui asemenea demers ca al oricărei 

19 Idem, Istorie şi utopie, p. 140. 
20 Idem, Caiete III. 1969-1972, Editura Humanitas, Bucureşti, 1999, traducerea de Emanoil Marcu 

şi Vlad Russo, p. 282. 
21 Marta Petreu, „Cioran sau un trecut deocheat”, Editura „Polirom”, Iaşi 2011, passim. 
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încercări de imersiune empatică într-o lume definitiv apusă, însă credem că o asemenea 
încercare, evident fragmentară, incompletă, ne va oferi perspective noi. 

Una dintre ideile cele mai interesante exprimate de doamna Petreu, idee pe care o 
împărtăşim, este cea a caracterului profund original al gândirii lui Cioran în contextul 
gânditorilor apropiaţi de dreapta şi de Legiune. Altfel spus, Cioran nu împărtăşeşte 
fascinaţia ortodoxistă, autohtonismul şi antioccidentalismul dreptei româneşti interbe-
lice. Pentru el destinul istoric al României este indisolubil legat de preluarea valorilor 
occidentale şi de ruptura cu trecutul nostru „răsăritean”. Doamna Petreu îl va compara 
de altfel pe Cioran cu Eugen Lovinescu în capitolul „Filosofii paralele:Lovinescu şi 
Cioran”22. Este adevărat că Cioran va pleda frenetic pentru industrializarea României 
şi pentru depăşirea caracterului profund agrar al ţării, însă ceea ce la Lovinescu era 
scop în sine (occidentalizarea şi modernizarea) la Cioran este doar un mĳloc pentru ca 
România să poată juca un rol important în istorie. 

Ne putem întreba însă, pe bună dreptate: cum mai putem vorbi de caracterul anti-
modern (în înţelesul larg al termenului) al gândirii lui Cioran în acest context? Un 
partizan decis al industrializării şi al rupturii de trecutul nostru agrar poate fi conside-
rat în continuare antimodern? Fără nici o slăbiciune pentru paradoxurile facile, conti-
nuăm să dăm un răspuns afirmativ la această întrebare. Şi aici este momentul să revenim 
la comparaţia cu Spengler. Influenţa gândirii acestuia este vizibilă în „Schimbarea la 
faţă a României”, fapt subliniat şi de doamna Petreu în capitolul „Filosofii paralele: 
Spengler şi Cioran” din „Cioran sau un trecut deocheat”23. În primul rând, Cioran îm-
părtăşeşte fără rezerve ideea spengleriană din „Declinul Occidentului” conform căreia 
culturile sunt lumi închise ale căror valori nu pot fi comparate între ele şi care nu pot fi 
parte a unui continuum progresiv, fie că preferăm să-l numim „istorie universală” sau 
în alt fel: „Istoria prezintă o sumă de totalităţi ireductibile. Ar mai putea cineva susţine 
superioritatea Greciei faţă de India sau a Occidentului faţă de Grecia? N-are sens o 
ierarhie între culturile mari. Grandori ireductibile nu înseamnă o scară ierarhică.”24 De 
asemenea, în consonanţă cu critica spengleriană la adresa „progresului” şi a timpului 
linear,tânărul Cioran îşi dezvăluie profunda inaderenţă la acest concept, una pe care 
şi-o va păstra după cum am văzut şi în perioada postbelică: „Ideea progresului continuu 
este expresia unui optimism atât de vulgar încât nici nu merită a fi discutată. În afară 
de tehnică ea constituie un moment degradat al spiritului. Dar tehnica prezintă un fe-
nomen paralel culturii. Ea se dezvoltă după o lege proprie într-un progres incontestabil; 
nu există însă progres în simţire, în gândire, în viziune. Trenul sau avionul nu ne-au 
făcut nici mai sensibili, nici mai profunzi. Ne-au schimbat doar ritmul.”25 Observăm 
aici, pe lângă evidenta filiaţie spengleriană a acestei idei, şi o foarte interesantă încerca-
re de a decupla progresul tehnic de cel moral şi spiritual. Contrar corifeilor ideii „pro-

22 Ibidem, pp. 167-186.
23 Ibidem, pp. 127-148.
24 E. Cioran, Schimbarea la faţă a României, Editura Humanitas, Bucureşti, 1990, p. 178.
25 Ibidem, p. 177.
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gresului” din secolele anterioare precum Condorcet, Auguste Comte sau Herbert 
Spencer, care vedeau o legătură indisolubilă între progresul tehnic şi cel spiritual şi 
moral al umanităţii, Cioran separă, în mod corect, credem noi, aceste două dimensiuni, 
relegând progresul doar domeniului tehnic ceea ce înseamnă, practic, decapitarea în-
tregii forţe a acestei idei. Din nou, similitudinea cu anumite idei ale lui Spengler şi ale 
altor gânditori europeni apropiaţi dreptei din acea perioadă (să ne gândim numai la 
„Muncitorul” lui Ernst Junger apărută în 1932!) este evidentă. Primul Război Mondial 
va dovedi, mai ales prin mobilizarea extraordinară a resurselor germane, că tehnica 
modernă poate fi compatibilă cu existenţa unui sistem politic ierarhic şi autoritar. Junger 
şi Spengler vor împinge această idee până la ultimele consecinţe prin viziunea unui nou 
stat ierarhic şi elitar, condus de un grup restrâns care să folosească extraordinarul po-
tenţial de mobilizare a tehnicii pentru a controla masele. Este ceea ce avea să fie denumit 
mai apoi cu un termen impropriu „modernism reacţionar”: tehnica modernă era des-
prinsă de valorile specific moderne (progres, egalitate, libertate, „căutarea fericirii”) 
pentru a fi pusă în slujba unei viziuni profund antimoderne. Din nou revenim la ceea 
ce spuneam ceva mai devreme: caracterul proteic al antimodernismului care se foloseş-
te de creaţii specific moderne (iar tehnica este una dintre ele în cel mai înalt grad!) 
pentru a le îndrepta împotriva valorilor moderne propriu-zise! Se ştie că Spengler, deşi 
nu manifesta un entuziasm special pentru tehnică, considera că un cezarism occidental 
nu este de conceput fără înglobarea tehnicii. Numai în acest context specific putem în-
ţelege fervoarea lui Cioran în susţinerea industrializării României. Industrializarea este 
cheia spre putere, însă modul în care elita conducătoare a societăţii proiectate va exer-
cita această putere rămâne tributar modelului elitist-ierarhic antimodern. O primă di-
ferenţă majoră între Spengler şi Cioran este aceea că, în timp ce primul dispreţuieşte 
ideologiile de orice natură considerându-le excrescenţe şi rămăşiţe ale perioadei demo-
cratice a „civilizaţiei” şi, tributar modelului cezarismului antic, crede că este suficientă 
apariţia unui „om puternic” exact ca Cezar în Roma antică, Cioran, sensibil la influen-
ţele fascismului şi nazismului, socoteşte ideologia, pe care o vede în chip similar unei 
religii laice, indispensabilă unui asemenea demers politic. El contrapune „cezarismului” 
clasic spenglerian căruia nu-i neagă valabilitatea pentru culturile decadente ceea ce el 
numeşte „dictatură populară”: „Teoria lui Spengler după care cezarismul este un fruct 
al crepusculului culturilor, este în genere justă. Pierzându-şi coeziunea internă, fărâmi-
ţată şi epuizată de excesele democraţiei, o cultură îşi salvează vitalitatea prin virtuţile 
strălucitoare ale unui dictator. Cezarismul poate introduce un ritm epocal în viaţa unei 
culturi, însă îi va lipsi elanul ascendent, creator de cultură ce urmează după epocile de 
mari libertăţi şi de instincte necontrolate. Există chiar o alternanţă, un ritm periodic, 
care fixează cezarismul după fiecare perioadă democratică. Totuşi, locul istoric al lui 
rămâne amurgul culturilor... Dacă tirania n-are nici un asentiment al colectivităţii, ce-
zarismul este acceptat şi uneori iubit. Ar fi să ne înşelăm prea mult asupra omului dacă 
am crede că el se simte bine multă vreme în libertate... Regimurile de autoritate au la 
bază o concepţie pesimistă asupra omului. Fără o viziune antropologică nemiloasă este 
imposibil să înţelegi alternanţa dintre democraţie şi dictatură în cursul istoriei. Naivii 
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nu vor pricepe niciodată că mulţimea îl cere pe cezar, că oamenii au iubit de când lumea 
nu numai libertatea, dar şi jugul. Când se obiectează că acest lucru este adevărat pentru 
trecutul umanităţii, pentru un stadiu înapoiat, atunci acestor vulgarităţi optimiste îi 
vom răspunde că orice progrese ar face omenirea, ea nu va putea ajunge niciodată aşa 
de departe încât tipul comun al muncitorului de fiecare zi, proştii eterni, să se ridice la 
un nivel mai înalt decât al unui intelectual mediocru... Optimismul antropologic nu şade 
bine nici unui gânditor, el este, în primul rând, inadmisibil la un om politic.”26 Acest 
amplu citat este capital nu doar în înţelegerea gândirii politice a lui Cioran (pe care, 
lăsând la o parte episodul legionar mai degrabă conjunctural, şi-o va menţine şi în pe-
rioada postbelică), ci şi al acestei aparent paradoxale îmbinări a valorilor antimoderne 
(şi „reacţionare” într-un anumit sens) cu tehnica. „Pesimismul antropologic” pe care 
Cioran, în autentică tradiţie a gândirii antimoderne şi chiar „reacţionare”, şi-l asumă şi 
îl consideră indispensabil oricărui regim autoritar, rămâne cheia înţelegerii acestui apa-
rent paradox. Gânditorul antimodern, sub diversele lui metamorfoze, păstrează ca o 
constantă viziunea sumbră asupra naturii umane. Valorile moderne precum libertatea, 
egalitatea şi progresul sunt văzute nu doar ca nişte utopii întemeiate pe o opinie colo-
rată mult prea „în roz” despre natura umană, ci şi drept antecamerele ideologice ale 
haosului absolut. Pentru un antimodern întotdeauna o „guvernare autoritară” este un 
pleonasm. Numai o elită deosebită calitativ de majoritate va putea guverna şi, implicit, 
preîntâmpina haosul. Dacă o face în numele unei religii (cum era la de Maistre sau 
Donoso Cortes) sau al unei alte idei ca „ciment al edificiului politic” pentru a ţine ma-
sele potenţial haotice sub ascultare este foarte bine. Însă pesimismul antropologic mai 
are o faţetă extrem de interesantă. Gânditorul antimodern este perfect conştient spre 
deosebire de cei care cred în progres că istoria nu este o poveste cu happy-end. Odată 
depăşită etapa credinţei în Providenţă a gânditorilor reacţionari, pesimismul antropo-
logic devine unul istoric. Orice efort uman sfârşeşte pentru ei tragic, condiţia umană 
este un eşec. Viziunea ciclică a lui Spengler este de un pesimism aproape complet. Nu 
există un sens al Istoriei şi al zbaterii umane în Timp. Dacă de Maistre apela la Providenţă 
pentru a înlătura efectele a ceea ce lui îi apărea a fi aberaţia Revoluţiei şi a modernităţii 
în general, Spengler va renunţa, continuându-l pe Nietzsche, la timpul linear şi va in-
sera ceea ce pentru optimişti părea a fi marşul triumfal al modernităţii într-o durată 
ciclică căreia i se supune fiecare civilizaţie. Modernitatea noastră şi-a avut echivalentul 
în alte civilizaţii, mai ales în cea clasică, fiind o perioadă de dezintegrare a respectivei 
civilizaţii chiar dacă adepţilor ei le-a părut una de eliberare. Cezarismul, aşa cum ac-
cepta şi Cioran, îi urmează inevitabil. Observăm o altă continuitate importantă în evo-
luţia gândirii antimoderne. Aşa cum un regim autoritar trebuie să pună frâne libertăţii 
haotice a masei tot aşa gândirea antimodernă pune frâne, bariere libertăţii umane în 
Istorie. Libertatea omului, iluzie în care cred adepţii Raţiunii şi Progresului, este puter-
nic îngrădită în gândirea antimodernă de Providenţă într-o primă fază, iar apoi la 
Spengler de ciclicitatea inerentă după el Istoriei. Această încorsetare fără scăpare pre-

26 Ibidem, p. 169-170.
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supune în mod automat contramitul „declinului” ca revers al mitului „progresului”. 
Pentru gânditorii antimoderni condiţia istorică a omului se dezvăluie în cele din urmă 
drept un „declin”. De aceea, acest pesimism profund implică, spre deosebire de adepţii 
progresului, acceptarea inevitabilului lor eşec pe termen lung. Lupta este continuată, 
însă este însoţită de un sentiment tragic al inevitabilităţii înfrângerii, inerentă înseşi 
condiţiei omului. Însă provocarea este tocmai de a continua în ciuda acestor realităţi. 
Este ceea ce Spengler numea „pesimism eroic”. Astfel poate fi înţeles într-o mare mă-
sură şi Nietzsche. Lipsiţi de narcoticele intelectuale ieftine ale zeloţilor progresului, 
gânditorii antimoderni, conştienţi că se află în „postul pierdut”, duc în mod eroic lupta 
fără speranţe până la sfârşit. Inclusiv utilizarea tehnicii în acest scop de care am vorbit 
nu este altceva decât parte a acestei lupte esenţialmente fără speranţe. Este doar încă o 
armă smulsă adversarului, întoarsă un timp împotriva lui cu un anumit succes relativ, 
însă asta nu trebuie să dea naştere la iluzii. Nimic construit de om în Istorie nu durează, 
conform gânditorilor antimoderni. Victoria nu va aparţine nici adversarului, naiv şi 
optimist, ci haosului dezlănţuit de ideile sale nesăbuite şi în ultimă instanţă morţii şi 
uitării. Voinţa gânditorilor antimoderni de a face lucrurile demne de a fi păstrate să 
dureze nu este egalată decât de conştiinţa zădărniciei ultime a acestui efort. Singura 
consolare este un sfârşit demn. 

La tânărul Cioran apare însă încă o nuanţă esenţială care-l deosebeşte de Spengler. 
Aceasta ţine de ceea ce el însuşi va numi de multe ori „fatalitatea de a se fi născut român”. 
Sfâşiat de tristeţea de a aparţine unei „culturi minore” el, deşi era de acord cu multe 
dintre teoriile lui Spengler, nu putea împărtăşi atitudinea stoică a acestuia în faţa ideii de 
„declin”. Spengler aparţinea unei culturi, cea germană, care-şi dăduse măsura, şi vorbea 
de „cezarism” şi de stadiul final al civilizaţiei occidentale pe când cultura română, credea 
Cioran, nici măcar nu începuse să fiinţeze! De aici, pe lângă predispoziţia sa naturală şi 
excesele vârstei, toată febrilitatea, graba şi profetismul frenetic din „Schimbarea la faţă 
a României” care nu sunt de regăsit la Spengler care va păstra un ton stoic şi oarecum 
distant în mai toate operele sale. Orice mişcare precum cea legionară, chiar dacă era 
departe de multe din ideile profesate de Cioran, orice ferment de ardere a etapelor era 
bun pentru „saltul istoric” al României într-un moment în care Cioran simţea acut lipsa 
de timp la scară istorică şi sub influenţa teoriilor lui Spengler. Cioran însuşi îşi va aminti 
în „Caiete” în 1969 de această perioadă cu o anumită stupoare: „Viaţa mea «intelectuală» 
a început cu credinţa în misunea mea (epoca «Schimbării la faţă»). La douăzeci şi trei de 
ani eram profet; pe urmă credinţa a slăbit, şi an de an am asistat la declinul convingerii 
că am o misiune de îndeplinit, o influenţă de exercitat. Tare mă tem (?) că, până la urmă, 
scepticul din mine are câştig de cauză… Când mă gândesc că în 1936, la Munchen, am 
ajuns să cred ca o nouă religie avea să apară în Balcani- atât de intens trăiam şi într-atât 
frenezia mea îmi dădea încredere în mine.”27 Dezamăgirea legată de soarta ulterioară 
atât a României cât şi a Europei va fi pentru Cioran direct proporţională cu entuziasmul 
investit în această perioadă, dezamăgire care, adăugată fondului său profund pesimist, 

27 Idem, Caiete III. 1969-1972, p. 124. 
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îl va duce, cum am văzut, la o viziune mult mai întunecată decât cea a lui Spengler şi la 
acea imagine a Istoriei înseşi, a mişcării în sine văzute ca un rău în spirit gnostic. Cealaltă 
deosebire importantă faţă de Spengler despre care am mai amintit decurge direct din 
prima: rolul esenţial pe care Cioran am văzut că îl acordă unei ideologii înţelese ca o 
religie laică în edificarea doritei „dictaturi populare”. Bineînţeles, după cum am văzut, 
dispreţul lui Cioran faţă de mase era similar cu cel al lui Spengler ca şi credinţa sa în 
elita care trebuie să conducă această nouă înjghebare politică. Adjectivul „popular” 
semnifica doar aprobarea pe care masele ar fi trebuit să o dea noului regim, o aprobare 
care se confundă cu simpla aclamaţie. Credincios modelului său antic, Spengler s-a ţinut 
deoparte de orice ideologizare a cezarismului său, având o opinie foarte critică atât la 
adresa nazismului cât şi a fascismului italian în care vedea încă forme tributare epocii 
„democratice” a civilizaţiei şi doar un preludiu îndepărtat la instaurarea adevăratului 
cezarism care, după calculele sale, avea să survină în jurul anului 2000. 

Însă, într-un fel, Spengler însuşi prin una din ideile sale contribuise la această grabă 
şi febrilitate profetică ale operei lui Cioran. El profeţise că următoarea cultură. cea care îi 
va succeda celei occidentale, se va naşte „în spaţiul dintre Vistula şi Amur”, fiind cu alte 
cuvinte cea rusă (Spengler considera episodul modernizării petrine şi cu atât mai mult 
pe cel bolşevic ca fiind „pseudomorfoze”, imitaţii ale Vestului care nu au făcut decât să 
sufoce fondul autentic rusesc a cărui deşteptare o considera însă inevitabilă). De altfel, 
pe un plan apropiat realităţii contemporane, Spengler, un admirator al spiritului rusesc, 
avertizase împotriva insanităţii oricărei încercări de invazie a Rusiei dinspre Vest, pro-
feţind dezastrul lui Hitler de pe Frontul de Est. Această admiraţie ca şi această profeţie 
au fost, bineînţeles, foarte prost văzute de către nazişti. Revenind însă la ideea viitoarei 
culturi ruseşti, Spengler prevedea că această nouă cultură va fi cea care va da lovitura 
de graţie unui Occident anchilozat în forma sa cezaristă cam peste 2-300 de ani (se poate 
spune că această cramponare rigidă de ritmurile civilizaţiei clasice, mult mai lente de-
cât cele ale unei civilizaţii occidentale deja marcate ireversibil de revoluţia industrială 
şi aflate deja în fază de tranziţie către o formă cu totul nouă de civilizaţie tehnică, este 
una dintre marile hibe ale impresionantei sale construcţii intelectuale). Cioran, care îl 
admira pe Lenin şi efortul modernizator al bolşevismului, nu atât ideologic, cât ca act 
de voinţă aproape nietzschean care a făcut Rusia să explodeze în Istorie, nu avea cum 
să nu fie profund impresionat de această profeţie care avea implicaţii foarte sumbre 
pentru destinul României. Urme ale ei, deşi nu este amintită ca atare, se regăsesc din 
abundenţă în paginile „Schimbării la faţă a României” în mai toate referirile la viitorul 
istoric al Rusiei. România, al cărei viitor era pentru Cioran strâns legat de civilizaţia 
occidentală, nici măcar nu începuse să existe la modul real şi se trezea în viziunea lui 
Spengler în calea unei viitoare noi culturi care era destinată să o distrugă pe cea vestică 
aşa cum barbarii germanici creaseră cultura occidentală pe ruinele Imperiului Roman 
după secole de aculturaţie! Graba lui Cioran devine astfel complet de înţeles din această 
perspectivă. România trebuia să creeze urgent ceva, să devină o forţă în cadrul civili-
zaţiei occidentale până să fie supusă asaltului rusesc căreia îi va sucomba împreună cu 
Vestul mai devreme sau mai târziu! Din nou, specific pentru gândirea antimodernă, în 
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spatele fervorii sale profetice stătea un pesimism profund pe termen lung şi conştiinţa 
duratei limitate de timp în care o construcţie istorică poate rezista. În 1936 Cioran cu 
siguranţă că nu realiza cât de curând temerile sale care-şi aveau originea în viziunea 
profetică a lui Spengler vor deveni realitate în cazul României. Oricum, această profeţie 
spengleriană îl va marca atât de profund pe Cioran încât, de exemplu, în 1941-1942,în 
toiul victoriilor germane, când mai toată lumea aştepta iminenta prăbuşire a Uniunii 
Sovietice el va prognoza, dimpotrivă, căderea Germaniei Naziste şi victoria sovietică, 
iar în perioada postbelică, pe deplin convins de declinul Europei Occidentale aşa cum 
am văzut şi lipsit de orice încredere în potenţialul american, el va prevedea, eronat de 
data asta, absorbţia Vestului european de către U.R.S.S. în pasaje din „Ispita de a exista” 
sau „Istorie şi utopie.” 

Cioran şi „declinul” în perioada postbelică sau antimodernismul la capăt de drum.

Pesimismul mult mai accentuat pe plan istoric al lui Cioran din perioada postbelică 
nu era din nou străin de aceeaşi persistentă influenţă spengleriană. Iată cum se exprima 
chiar în 1976 într-o scrisoare către prietenul său Wolf Aichelburg: „În ultima dumitale 
carte poştală ai avut o remarcă dispreţuitoare la adresa lui Spengler. Recunosc că poate 
fi criticat din multe puncte de vedere, într-atât este de arbitrar sistemul lui, dar exacti-
tatea diagnosticelor nu i se poate nega mai ales atunci când vorbeşte de Occident, mai 
bolnav decât s-ar crede. Din toată opera spengleriană n-o să rămână decât un titlu, dar 
importanţa lui va creşte în fiecare zi. Mărturisesc că sunt fericit să pot observa îndea-
proape un atât de evident Untergang”28 sau în 1980: „În altă ordine de idei, Occidentul 
se deteriorează continuu pe toate planurile. E universalizarea dezmăţului, acest cuvânt 
extraordinar căruia îi caut în zadar un echivalent în franceză, germană sau engleză. 
Până la sfârşitul veacului viaţa va deveni imposibilă în toate colţurile lumii”29. El va 
radicaliza însă viziunea sumbră a lui Spengler dându-i o tentă metafizic-gnostică de 
care am mai discutat. Admiratorul său Fernando Savater, autor în tinereţe al „Eseului 
despre Cioran”, ne prezintă o versiune trecută prin filtrul admiraţiei specifice vârstei 
pe care o avea în momentul scrierii cărţii a viziunii lui Cioran despre viitor: „Bătrânele 
naţiuni europene îşi trăiesc astăzi decadenţa, ceea ce le face contradictorii, sceptice şi 
locuibile. Nu se poate ascunde însă că situaţia lor actuală este o agonie ce nu se va pre-
lungi indefinit: vor trebui să se ivească popoare tinere, alţi barbari, ca să reînnoiască, 
în măsura posibilului, obrazul ofilit al pământului. Nu e nevoie să avem în vedere noi 
naţiuni sau grupuri etnice diferenţiate; îşi vor avea propriile lor legături unificatoare şi cel 
mai mult ne interesează din partea lor să ne excludă din devenirea pe care-o pregătesc. 
Este greu de ştiut ce anume va dăinui din ceea ce considerăm azi valoros; s-ar putea 
ca barbaria născândă să zdorbească însăşi Legea pe care ne-o impune Domnul de la 
începutul istoriei, dar cel mai probabil e că va triumfa ceea ce preţuim mai puţin: după 

28 Idem, Scrisori către cei de acasa, Editura Humanitas, Bucureşti, 2004, traducerea de Tania Radu, 
p. 522. 

29 Ibidem, p. 540. 
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cum se pare, doar brutalitatea, intoleranţa şi tâlhăria au viitor.”30 Cioran era, bineînţeles, 
conştient de limitele teoriei spengleriene şi de eroarea unora dintre prognosticurile sale, 
însă chiar şi în 1990 în interviul luat de Savater şi adăugat la sfârşitul unei noi ediţii 
a eseului acestuia va continua să-l amintească şi să sublinieze corectitudinea profeţiei 
fundamentale a lui Spengler: „În tinereţe l-am citit mult pe Spengler, pe care acum 
nu-l mai citează nimeni. Sigur, opiniile lui politice erau destul de suspecte, cred însă 
că diagnosticul său era fundamental corect, chiar dacă a fost condiţionat în foarte mare 
măsură de decadenţa Germaniei din vremea sa. Civilizaţia noastră e obosită… În ce mă 
priveşte, urmăresc acest subiect cu o autentică fascinaţie. La urma urmelor, nu le e dat 
tuturora să asiste la o decadenţă!”31 Era clar după 1945 că Europa nu va mai cunoaşte 
un cezarism autentic ceea ce presupunea pentru cineva marcat de influenţa lui Spengler 
accelerarea declinului, dublată şi de ceea ce pentru un spirit antimodern precum Cioran 
părea proliferarea necontrolată şi nocivă a unei tehnici scăpate de sub orice control 
axiologic. Simţim în descrieri precum cea care urmează dezgustul visceral al lui Cioran 
faţă de excesele acestei noi civilizaţii tehnice crescute pe ruinele celei occidentale: “…
în faţa micului şi graţiosului castel în care a trăit Rilke se află o clădire pe care stă scris 
«Garage de Muzot». Aceeaşi profanare peste tot. Munţii sunt desfiguraţi de prezenţa 
omului. Zgârie-norii răi în locurile cele mai puţin aşteptate”32 Astfel, nu este greu de 
înţeles de ce, în faţa unei evoluţii care i se părea profund nefastă, asistăm la Cioran cel 
de după 1945 la o ultimă metamorfoză a gândirii antimoderne şi a mitului „declinului”. 
Aşa cum Providenţa lăsase loc ciclicităţii exprimate cel mai bine de Spengler, aceasta 
este înlocuită la Cioran cel din perioada postbelică de acea viziune a Istoriei asimilată 
Răului. Gândirea antimodernă sfârşeşte astfel prin a face apologia stazei, a nemişcării,a 
completei dezangajări faţă de Istorie, o apologie ciudată din partea unui spirit atât de 
pătimaş cum fusese Cioran. Dacă Spengler se mai agăţa încă de speranţa unui „cezarism” 
occidental care să constituie un respiro de 2-300 de ani pentru o civilizaţie occidentală 
muribundă, Cioran nu îşi mai permite după catastrofa celui de Al Doilea Război Mondial 
şi toate evoluţiile ulterioare să mai nutrească o asemenea iluzie. Gândirea antimodernă 
se vede pusă aproape la propriu la zid. După retragerile succesive de care am vorbit, de 
la Providenţă la Declinul înţeles în interiorul unei paradigme ciclice a Istoriei ajungem 
prin Cioran la ultimele consecinţe ale acestui mit al „declinului”: apologia nemişcării şi 
desemnarea întregii Istorii şi a dinamismului său ca fiind ceva funciarmente rău. Istoria 
nu ne mai poate oferi nimic, singura soluţie rămâne, aşa cum am văzut în capitolul 
trecut, retragerea în propriul sine. Un întreg ciclu se încheie. 

30 Fernando Savater, Eseu despre Cioran, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998, traducerea de Sorin 
Mărculescu, p. 112. 

31 Ibidem, p. 166.
32 Emil Cioran, op. cit., p. 506. 


