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Simona Drăgan
Corporalitate şi fiziologie.
Cei doi Cioran – scriitorul şi omul

Motto:
„Ştiu că naşterea mea e o întâmplare, 

un accident ridicol, şi totuşi, 
de cum uit de mine, mă port 

ca şi cum ea ar fi un eveniment 
capital, indispensabil mersului şi 

echilibrului lumii”. 
Cioran

Eseul meu urmăreşte, în arhivele corporali-
tăţii cioraniene, nu atât acel mod specific ciora-
nian de a ancora gândirea în fiziologie, în detri-
mentul raţiunii, cât mai ales o dezvoltare con-
tradictorie, pe două coordonate/vârste, a scrii-
turii corporeale cioraniene: de la corpul iraţio-
nal, mistic şi expresiv descoperit de moderni, la
disciplina autoimpusă prin medicalizare, sport,
diete sau odihnă, specifică mai ales maturităţii. 

***

II
deea că trupul este un indice mate-
rial al spiritului sau o carcasă ce
ascunde omul interior, singurul
autentic şi demn de interes, a deter-

minat vreme de secole, în filosofie şi în gândirea
creştină, un dezinteres aristocratic faţă de corp.
Pus în slujba cunoaşterii şi a mântuirii, corpul
a fost gândit multă vreme prin categoriile nece-
sităţii, irelevanţei şi particularului, fiind aşezat
sub semnul fatalelor noastre limitări. Doar aso-
ciat cu frumuseţea, el a constituit, în artele
vizuale şi în literatură, un obiect demn de inte-
res, însă teologia şi filosofia au căutat pe toate
căile să-l compromită sau să-i marginalizeze

importanţa. Chiar descoperit, dezgolit şi arătat
de moderni, corpul nu a ieşit nici atunci de sub
auspiciile secundarităţii sale. Modernii l-au
folosit ca teatru al experimentelor şi ca o formă
de totalizare a eului, dar nu i-au arătat respect
şi nu au ştiut să-l „economisească”. Opiomania
romanticilor, „paradisurile artificiale” ale deca-
denţilor de sfârşit de secol XIX sau experimen-
tele suprarealiste au folosit corpul ca un instru-
ment de autentificare a spiritului, punându-l,
de fapt, tot în slujba unor idei filosofice. Aceste
reacţii, anti-raţionaliste şi anti-pozitiviste, au
marcat întreaga modernitate, începând cu sfâr-
şitul secolului al XVIII-lea şi continuând până
pe la mijlocul secolului XX, o lungă modernitate
în care se situează şi opera cioraniană, cu obse-
siile ei corporale şi fiziologiste recunoscute.

Cercetând opera lui Cioran, critica a sem-
nalat nu o dată situarea gânditorului în fiziolo-
gie, în corporalitate şi boală, ca principii ale
unei scriituri autentice, „trăite”. Prin aceasta
însă, Cioran nu a fost neapărat original, ci s-a

înscris într-un imaginar cultural specific unui
anumit tipar al epocii sale, optând şi el, filoso-
fic, pentru reconsiderarea nu atât a corporalită-
ţii în sine, cât a virtuţilor ei revelatoare. Nimic
special, deci. Ulterior, tema corporalităţii la
Cioran, mai ales în relaţiile acesteia cu boala şi
cu nebunia, a fost sesizată, punctată sau dezvol-
tată explicit de câţiva comentatori, care au şi
absolutizat-o, definindu-l pe Cioran ca „marele
bolnav” (Marta Petreu), „un specialist în bolile
trupului” (Mircea A. Diaconu) sau „filosoful
maladiv” (Ovidiu Pecican). Deşi rezultatele lor
sunt interesante şi pertinente, li se poate repro-
şa totuşi o oarecare tendinţă de exagerare în
acest sens şi o corporalizare voit excesivă a ope-
rei cioraniene, care, în complexitatea ei, dezvol-
tă destule alte teme culturale şi spirituale şi în
care filosoful demonstrează adesea, în pofida
declaraţiilor sale fiziologiste, că doreşte şi chiar
reuşeşte deseori să uite de corp.

Chiar şi aşa însă, corpul rămâne o constan-
tă a operei răşinăreanului, pe care filosoful a
recunoscut-o în diferite ocazii. „Depindem de
trup; e ca un destin, o fatalitate meschină şi
lamentabilă căreia îi suntem supuşi”, afirmă el
într-un interviu din 1983. „Corpul e totul şi nu
e nimic: un mister aproape degradant”, dar şi „o
forţă fabuloasă”, pe care, „o dată ce ai devenit
conştient de dependenţa produsă de el, e cu
neputinţă să o uiţi” (CC, 85).

Opera lui Cioran dezvoltă, în relaţiile aces-
tuia cu corporalitatea, o pasionantă dualitate,
pe care o încercare de edificare a unei sistema-
tici a bolilor cioraniene şi a raportului acestuia
cu ele, nu o poate evidenţia într-un mod explicit

şi chiar riscă să o aplatizeze.
Cioran se comportă diferit faţă de
corp, ca scriitor şi ca om. Există
‚scriitorul’ Cioran, aflat în rapor-
turi teoretice şi estetice cu fiziolo-
gia şi boala, şi există „omul”
Cioran, „pacient” şi „doctor”
deopotrivă, a cărui grijă faţă de
sănătatea corpului său este într-
un mod vizibil alta. Aceste poziţii
contradictorii răspund, şi pe plan
stilistic, unor registre diferite,
regăsindu-se chiar pe cele două
paliere distincte ale operei scriito-
rului: cărţile publicate, în primul
caz, „caietele” şi scrisorile, în cel
de-al doilea. Nu în ultimul rând, e
de remacat că cele două retorici
nu corespund decât în linii mari
vârstelor cioraniene: dacă maturi-
tatea şi senectutea s-ar cuveni să

aducă mai multă înţelepciune, lucrul acesta se
întâmplă numai în viaţă, dar nu este neapărat
vizibil şi în opera destinată publi-
cului. Aceasta continuă să adopte
atitudini şi retorici corporeale nes-
chimbate, semn că Cioran rămâne
fidel, ca scriitor, unor prejudecăţi
sau patternuri culturale, în timp ce
omul Cioran îşi urmează nestin-
gherit, şi cu multă grijă, dietele.

Iată în continuare câteva
repere ale celor două atitudini şi
stilistici ale corpului, două coordo-
nate pe care, în linii mari, le-am
putea numi a risipitorului şi a înţe-
leptului.

În tinereţe, Cioran abuzează
de tutun, alcool şi cafea pentru a-şi
întreţine scriitura, mănâncă nea-
tent şi pe apucate şi arată, în gene-
ral, foarte puţin respect corpului,
adjuvant al spiritului, menit parcă

exclusiv să întreţină febra poetică sau mistică a
purtătorului său. Reacţiile faţă de corp şi sănă-
tate sunt deseori iresponsabile şi, dacă n-ar fi
vorba de Cioran, de neînţeles: declară că a vrut
să fie epileptic, sifilitic, nebun, îi pare rău că
testul Wasserman a ieşit negativ sau că n-a
ascultat sfatul unui nebun şi nu s-a internat la
ospiciu. Şi sub raport cultural şi uman, Cioran
apreciază nebunii, „filosofii impulsivi”, înţelep-
ţii care sfârşesc în ospicii şi face în repetate rân-
duri, în cărţile sale, afirmaţii acide împotriva
sănătăţii, a oamenilor şi mai ales a filosofilor
sănătoşi: „Cincizeci de ani de sănătate! N-
aveam o admiraţie nelimitată pentru filosoful
meu, dar această mărturisire m-a făcut să-l dis-
preţuiesc pe loc” (S, 132).

Sănătatea e definită ca „stare de nonsimţi-
re, ba chiar de nonrealitate” (S, 114), o incon-
ştienţă a organelor aflate în deplin echilibru, şi
care prezintă dezavantajul de a anula „fiinţa”,
concept folosit într-un sens vag existenţialist:
„Cei sănătoşi nu sunt reali. Au totul, în afară de
fiinţă – pe care doar o sănătate îndoielnică ţi-o
dă” (MA, 37). În alte situaţii, face într-un mod
aproape direct elogiul durerii: „Totul se învâr-
teşte în jurul durerii; restul e accesoriu, ba chiar
inexistent, pentru că nu-ţi aduci aminte decât
de ceea ce îţi face rău. Senzaţiile dureroase fiind
singurele reale, e aproape de prisos să încerci
altele”. (DNN, 98). Astfel de consideraţii, dubla-
te uneori de gesturi grandilocvente, provoacă
reacţii şocante celor din jur şi se înscriu într-o
binecunoscută retorică cioraniană a excesului,
întâlnită, cum spuneam, în multe scriituri
moderne. Undeva, Cioran numeşte indirect
această retorică „lirism”, afirmând: „Când
refuzi lirismul, e un chin să înnegreşti o pagină:
la ce bun să scrii ca să spui exact ceea ce aveai
de spus?” (MA, 16). Scriitorul recunoaşte, prin
urmare, că scriitura nu e sinonimă cu viaţa, dar
ea este, în opinia sa, mai autentică şi mai valo-
roasă decât aceasta. În plus, ideea că lirismul
are baze fiziologice apare foarte devreme, încă
de la prima sa carte: „Nu devii liric decât în
urma unei afectări organice şi totale” (PCD,
8). �
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