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AA
firmând, la un moment dat, că „la
unii, totul, absolut totul, ţine de
fiziologie; trupul le e gîndirea, gân-
direa le e trupul”, filosoful face de

fapt o declaraţie indirectă despre sine, ca şi în alte
situaţii, în care pasiunea pentru anumiţi autori
sau referirile la aceştia se explică printr-o logică a
identificărilor des întâlnită la Cioran: „(despre
Saint-Simon) Nici o înclinaţie către abstracţiune,
niciun stigmat clasic în cazul lui; aflat la nivelul
imediatului, el este spiritual prin simţurile sale,
şi, dacă adesea e nedrept, nu-i niciodată neadevă-
rat” (S, 22); „Prin Baudelaire, fiziologia a pătruns

în poezie, iar prin Nietzsche – în filosofie. Prin ei,
dereglările organice s-au transfigurat în cânt şi
concept. Chinuiţi de boală, le-a fost scris să-i înno-
bileze acesteia destinul” (SA, 12)

În această ilustră companie intelectuală,
Cioran continuă pe parcursul întregii sale vieţi
consideraţiile, lamentările sau calomniile despre
corp, în idei ce traduc o reacţie indiscernabilă de
iubire-ură faţă de sine, viaţă şi lume: „Când te
gândeşti că de atâta vreme nu fac decât să mă
îngrijesc de propriul meu cadavru, străduindu-mă
să-l cârpesc, în loc să-l arunc la gunoi, spre binele
amândurora!” (S, 110), afirmă la bătrâneţe, dez-
gustat, altă dată, ca şi în ceea ce-l priveşte, de
„băbuţele” care umplu parcul, „ţinute în viaţă cu
tratamente şi operaţii” (MA, 148).

Privind în urmă însă, biografia sa empirică
demonstrează, cum spuneam, o sistematică risipi-
re, în ciuda „moştenirilor” materne la care se refe-
ră recurent de-a lungul vieţii şi care induc o falsă
impresie de damnare. Insomniile, reumatismul,
chiar accesele de „ramolisment”, (cum singur a
numit primele semne, cu aproape 30 de ani înain-
te de declanşare, ale Alzheimer-ului), se pot expli-
ca prin alegerile greşite făcute în prima tinereţe:
abuzul de somnifere, excitantele, băile reci de
picioare în noiembrie, „în apa îngheţată a râului
ce curgea lângă casa noastră” (C, III, 31). Iniţiat
prematur în tainele corpului bolnav, lui Cioran nu
îi mai rămâne decât această unică şansă: de a le
capitaliza în folosul filosofiei şi al scriiturii sale.
De aici un pregnant fond organic al gândirii ciora-
niene, care va reproşa constant filosofiei escamo-
tarea adevărurilor despre om şi care va pune
inclusiv concepte clasice precum conştiinţa,
Dumnezeu, realitatea, fiinţa, în relaţie cu ideea de
corp şi boală.

Mult mai târziu, când au fost încredinţate
tiparului Scrisori către cei de-acasă şi Caiete, citi-
torii care nu l-au cunoscut personal au putut sesi-
za şi o latură bine ascunsă de operă: aceea a unui
Cioran uman, foarte atent cu cei din jur şi foarte
grijuliu cu persoana sa. În raporturile cu familia şi
prietenii, această atitudine este constantă, aşa
cum se poate vedea dintr-o îndelungată corespon-
denţă de peste 40 de ani, în care cinicul din cărţi
face loc unui frate, fiu şi prieten sensibil şi atent.
În ceea ce priveşte însă propria-i persoană, atitu-
dinea sa nu e la fel de constantă: momentul de
cotitură se produce în anii maturităţii, când
Cioran renunţă la stimulentele gândirii (cafea,
ţigări, alcool) şi adoptă, în schimb, diverse trata-
mente naturiste, homeopate şi alopate, devine un
adept al ceaiurilor şi al regimului de viaţă regula-
tă şi reia, mai sistematic decât înainte, exerciţiile
fizice, în special mersul pe jos. Există, în ciuda
tinereţii sale risipitoare, şi câteva constante com-
portamentale bune, prin care se explică – şi uneori
el însuşi explică – secretul longevităţii sale: ciclis-
mul, drumeţiile şi hrana sănătoasă. Aş mai adău-
ga, de asemenea, programul flexibil pe care şi l-a
permis „cel mai trândav om din Paris”, Cioran
nefiind supus, ca atâţia sclavi ai capitalismului,
uzurii fizice pe care o presupune o muncă susţinu-
tă. 

În plus, ca o contradicţie, se poate observa
că, deşi corpul e folosit în cărţile tinereţii ca un
teatru de manevră patetic, în aceiaşi ani Cioran
transmitea constant familiei informaţii despre
starea sănătăţii sale (cum mănâncă, dacă a slăbit,
dacă s-a îngrăşat) şi, în general, că e sănătos şi se
simte bine. Chiar la maturitate, aşa cum a arătat
Marta Petreu într-o analiză succintă a informaţii-
lor despre sănătate oferite în Scrisori şi Caiete,
sunt câţiva ani mai liniştiţi, în care filosoful nu
înregistrează mari probleme. 

În aceeaşi ani de maturitate, când opera des-
tinată publicului continuă să vadă lumina tiparu-
lui, iar Cioran este un autor cunoscut, încep să se
strecoare intermitent şi în cărţi semne ale îmblân-
zirii şi ale francheţii. Vă mai amintiţi de filosoful
dispreţuit pentru că se bucurase de cincizeci de
ani de sănătate? Cioran nu avea atunci decât
„ceva mai mult de douăzeci de ani”, cum declarase
mai departe, dar când va ajunge şi el la vârsta filo-
sofului dispreţuit, adică la „ceva mai mult de şai-
zeci”, va spune, într-un splendid acces de sinceri-
tate, chiar într-una din cărţile sale: „Nimeni nu
strigă în gura mare că e sănătos şi că e liber, şi
totuşi asta ar trebui să facă toţi cei care ştiu ce
înseamnă această îndoită binecuvântare” (DNN,
107).

Sub raportul esteticii cioraniene, referinţele
târzii din cărţi la un corp îmblânzit, dar tot mai
slăbit, continuă să apeleze, chiar dacă tot mai
puţin convingător, la aceleaşi concepte tari folosi-
te în tinereţe. Începutul poate fi uneori sincer,
direct, în spiritul Scrisorilor, dar sfârşitul nu
ratează niciodată „poanta” filosofică, semn că „eti-
cheta” Cioran nu are voie să se dezmintă: „De ani
şi ani fără cafea, fără alcool, fără tutun! Din feri-
cire, anxietatea, care înlocuieşte cu folos excitan-
tele cele mai tari, e la locul ei” (DNN, 163);
„Nimeni n-a iubit mai mult ca mine această lume
şi, cu toate acestea, dacă mi-ar fi fost oferită pe
tavă, chiar copil aş fi exclamat: „Prea târziu, prea
târziu” (idem, 223); „Trupul acesta, devotat odi-
nioară, nu mă mai urmează, a încetat să-mi fie
complice. Respins, trădat, dat la rebut, ce-aş face
dacă vechi infirmităţi n-ar veni, ca să-mi dove-
dească loialitatea lor, să-mi ţină de urât la orice
oră din zi şi din noapte?” (idem, 181).

În realitate, întrebarea zilnică pe care şi-o
pune omul Cioran nu este ce s-ar face fără infirmi-
tăţile lui, ci dimpotrivă, cum să procedeze ca să
scape de ele. Şi aici se află marea contradicţie din-
tre scriitor şi om.

Nu în ultimul rând, ar fi interesant de înţe-
les în ce raport se află teoriile lui Cioran despre
sănătate şi boală cu religia. Odată în plus, ele
dezvăluie contradicţii psihologice şi culturale. În
Tratat de descompunere, Cioran asocia sfinţenia
cu boala şi afirma că „împotriva sfinţeniei te aperi
îngrijindu-te” (TD, 201). Sănătatea i se pare
„arma decisivă împotriva religiei”, pentru că igie-
na singură nu ar fi putut da în istorie nici măcar
„un singur sfânt”. Dând curs acestei prejudecăţi
potrivite mai degrabă catolicismului, cu tradiţia
sa de mortificări şi stigmate, Cioran se afirmă
indirect împotriva sfinţeniei, fapt compatibil cu
comportarea sa la maturitate, când luptă pe toate
căile să-şi recupereze sănătatea. Totuşi, chiar
puterea lui de a spune un „nu” hotărât adicţiei
poate fi citită în cheia unui nou ascetism, manifes-
tare religioasă pe care filosoful refuză să o inter-
preteze astfel şi o comentează în binecunoscutu-i
stil orgolios: „Forţa explozivă a chiar şi celei mai
mici mortificări. Orice dorinţă învinsă te face
puternic. (...) Renunţarea conferă o putere nemăr-
ginită” (DNN, 39). Totuşi, pe acest nou palier al
fiinţei sale, Cioran este contemporan cu febra igie-
nistă specifică lumii contemporane, şi care se
manifestă, cultural vorbind, cam de prin anii 1980
încoace, odată cu intensificarea luptei împotriva
drogurilor. Studiile culturale au evidenţiat dese-
ori, în această nouă disciplină contemporană
autoimpusă a corpului (prin cure, diete, sport şi
înfrumuseţare) o nouă religie, de tip postmodern,
care a înlocuit iresponsabilitatea de tip modern a
adicţiei. 

Atâta numai că şi cea din urmă a avut, spun
specialiştii, o certă componentă mistică: „Adicţiile
cele mai actuale, sexualitatea compulsivă, tulbu-
rările de conduite alimentare, toxicomaniile şi
alcoolismul, provin din conduite care toate au fost
de ordin sacru, religios”, afirmă Marc Valleur în
Patologiile excesului (Nemira, 2006: 10). „De alt-
fel, alcoolicii, toxicomanii şi alţi netemperaţi pot fi
consideraţi ca şi «credincioşi» speciali, căutând în
extazul chimic un substitut al credinţei lor slăbi-
te”. „Nici credincios, nici ateu” (DNN, 80), cum se
caracteriza într-una din cărţile sale, Cioran a pen-
dulat malgré lui, şi pe această cale, a adicţiei şi,
respectiv, a cultivării corpului, între două forme
deghizate ale comportamentului religios. �
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