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Hij schrijft: 

'Het leven is etherisch en luguber als de zelfmoord van een vlinder.' 
'Het volkrabbelen van een ansichtkaart heeft meer met creatieve arbeid van doen dan 

het lezen van de Phanomenologie des Geistes.' 
'Vriendschap is een pact van twee mensen die stilzwijgend overeenkomen nooit rond 

te bazuinen wat ze in de grond van elkaar denken.' 
Of: 'Liever in de goot dan op een voetstuk.' 

Het werk van Emil Cioran bestaat vrijwel geheel uit aforismen en korte fragmenten, aÃ 
wisselend treffend, banaal, aanstootgevend en onbegrijpelijk. Samenhang is er niet al- 
tijd direct in te ontdekken, al blijken ze hoofdstuksgewijs vaak min of meer thematisch 
gerangschikt. Maar &n ding hebben ze gemeen: een compmmisloos pessimisme, waar- 
in zelfs het laatste lichtpuntje uitdooft. 

HIJ werd in 191 1 onder de naam Joran geboren in het Roemeense plaatsje Rasinari 
in Transsylvanie - toch al niet de vrolijkste plaats ter wereld. 'Het Roemeense volk is 
het meest skeptische dat er is', zegt hij in een interview. 'Het cultiveert de religie van 
het fiasco.' Als een 'vrolijke wanhoop' omschrijft hij hun karakter; hun fundamentele 
ervaring is die van de vergeefsheid. Wanhoop was ook al het kernwoord m het eerste 
van zijn vijftien boeken, Pe culmzle desperarii (Op de toppen van de wanhoop), ge- 
schreven m het begin van de jaren dertig als remedie tegen een diepe depressie. 

Er schuilt iets kokets in Ciorans flirt met de somberheid. Meermalen wordt hij be- 
schreven als een klassieke dandy: onberispelijk gekleed, ondanks -jarenlang -zichtbare 
armoede. Een rijzige figuur, ondanks zijn geringe lengte. Een levensdoorgroefde kop 
met de wilde en tegelijk gedistingeerde manen waarop de Balkan het patent lijkt te heb- 
ben. Maar met droevige ogen, en op de foto's kan er nooit een lachje af - hoe veelvuldig 
interviewers ook zijn vriendelijkheid en humor vermelden. 

Zijn somberheid wist uiteindelijk het publiek toch nog te veroveren, al vermag 
Cioran zich over die faam slechts te beklagen. In die klacht schuilt een zekere onvermij- 
delijkheid: tot het positieve heeft Ciorans levensgevoel nu eenmaal geen toegang. En 
net als bij Nietzsche horen levenservaring en reflectie bij hem onscheidbaar samen. Aan 
zijn ziekte ontsprong zijn inzicht, en dat inzicht verhindert ook zestig jaar later nog de 
omarming van een leven dat niet lijdend of behoeftig zou zijn. 

Zo moet de zoete smaak van succes voor Cioran wel een metafysische onmoge- 
lijkheid blijven - zoals dat in breder verband voor elke gedachte van vooruitgang geldt. 
Zijn pessimistisch brevier staat buiten de tijd en de geschiedenis, die hij theoretisch 
voor het menselijk ongeluk verantwoordelijk stelt en die hij in geschrifte tracht te ont- 



stijgen volgens de oude techniek van de litanie. MÃ©k dan Nietzsche streed hij - zegt hij 
- in eigen persoon tegen het christendom, om dit des te radicaler te vernietigen. Maar de 
religieuze vorm bleef: in zijn stijl, zijn ervaring (de extase) en zijn metafysica (een 
gnostisch universum). Alleen het geloof verdween, niet alleen in zijn religieuze, maar 
ook in zijn seculier getransformeerde gedaante: die van de hoop, de toekomst en de 
utopie. 

Meer dan als criticus van het christendom is Cioran dan ook gelezen als criticus van 
de twintigste-eeuwse ideologie'n die daarvan de plaats zo gemakkelijk konden innemen 
omdat ze zich voegden m dezelfde dynamiek. Wellicht is zijn recente populariteit voor- 
namelijk te danken aan de ontgoocheling die met de neergang van de meeste daarvan ge- 
paard ging. Maar de bekering van laat-twintigste eeuwers is hem waarschijnlijk te op- 
pervlakkig. Hij voelt zich meer thuis bij de desillusie van teleurgestelde revolutionairen 
als de aforismenschnjver Chamfoit met wiens stijl de zijne veel gemeen heeft. Zelfs het 
conservatisme, dat hem graag binnenhaalt, is van de mogelijkheid van het betere over- 
tuigd, al zoekt het dat eerder in het verleden dan in de toekomst: het 1s pessimistisch op 
geschiedfilosofische, niet op metafysische gronden, 

Des te meer geldt Ciorans wantrouwen het geamendeerd optimisme van de tnomfe- 
rende liberale (of eventueel christelijk-communautaire) school. Tegenover deze overgave 
houdt hij een gedecideerde. m&r dan skeptische distantie, die zonder voorbehoud de mo- 
gelijkheid van enig heil ontkent. Hij staat op voet van oorlog met het hÃ©l bestaan en 
neemt in de titel van een van zijn bekendste bundels (De l'inconvÃ©nian &Ãªtr n&) 
Theognis' elegische verzuchting voor eigen rekening: 'Het ware beter niet geboren te 
zijn ...' 

Die compromisloze verwerping van het leven geeft hem soms de trekken van een 
apocalyptische profeet - de figuur die hij Nietzsche verweet te zijn. Zijns ondanks zijn 
er overeenkomsten tussen de vierde-eeuwse styliet m de Syrische woestijn en de ge- 
roepen marginaal die vanuit zijn kluizenaarswoning uitziet over Parijs, 'de enige plek 
waar het goed wanhopen is.' Schrijft hij over zichzelf, wanneer hij noteert: 'Al wordt 
hij aangetrokken door de eenzaamheid, toch verlaat hij de wereld niet: een pilaarheilige 
zonderpilaai "?n zijn jeugd koesterde hij jarenlang de wens heremiet te worden. 'Maar 
ik ben er ongeschikt voor. Het vlees is te zwak,' zegt hij tegen Jan Siebelink. Gaande- 
weg lijkt de dodelijke ernst in zijn boeken soms te worden doorschoten door een 
voorzichtige zelfspot, die een gehamst prediker slecht past: Tedere mensenhater (...) doet 
denken aan die oude, aan het bed gekluisterde, volkomen vergeten dichter die uit woede 
tegen zijn tijdgenoten had afgekondigd dat hij niemand meer wilde ontvangen. Uit me- 
delijden belde zijn vrouw van tijd tot tijd aan de deur.' 

Van het vijfde naar het zesde arrondissement 
Hoe kwam hij daar, in zijn bordel, zijn 'hok' in het Qiiartier latin' Hij moet er een 
eeuwigheid hebben gewoond, trachtend de tijd te overstijgen door loutere monotonie. In 
een interview vertelt hij hoe hij een brief ontving van een vriendin die hij sinds de oor- 
log niet meer had gezien: 'Wat is er allemaal met je gebeurd? Hij antwoordde: 'Ik ben 
van het vijfde naar het zesde arrondissement verhuisd.' 



Toch was zijn jeugd verre van onbewogen. Als zoon van een orthodoxe pope dreef 
hij zijn ouders tot wanhoop met zijn lange nachtelijke zwerftochten, gevolg van een 
slapeloosheid waaraan hij zijn hele leven zou hlijven lijden. Hij leerde het leven er van 
de nachtzijde zien. 'Na middernacht begint de roes van de verderfelijke waarheden', zou 
hij later schrijven. 

Hij laat zich in die jaren begeesteren door Bergson, Nietzsche, Klages en Simmel, 
maar de academische filosofie kan hem nauwelijks meer boeien. Zij is woordspel dat 
zich door de eigen virtuositeit laat verblinden, meent hij, wanneer hij na zijn studie uit 
zijn verdoving door de wijsgerige taal is ontwaakt, verbijsterd door de lezing van 
Heideggers Sein und Zeit. Zijn debuut wordt een 'requisitoir tegen een filosofie die op 
ernstige momenten geen enkele werkzaamheid heeft', wellicht het minst van alles in de 
nacht. De diepte van het denken, schrijft hij, wordt afgemeten aan het verlangen te ver- 
trekken naar elders, terwijl reflectie juist een blijven veronderstelt. Aan deze paradox be- 
zwijkt de filosofie: zij ontloopt de ongewisheid van het eeuwige vertrek. Waarheen wil 
het denkend hart? Nergens heen. Waarheen wil de filosofie? Hier blijven. Haar toevlucht 
is de theorie. 

Zijn stijl is van begin af aan getekend door een onwaarschijnlijk vitalisme dat in de 
filosofie weinig anders dan voosheid kan zien, ook al fnuikt de pessimistische, soms 
zelf morbide inslag ervan het eigen grootse gebaar vrijwel onmiddellijk. Het was, zal 
hij later meermalen verklaren, alsof Nietzsche zijn werk met Ecce homo begonnen zon 
zijn. 

Nietzsche is ook het voorwendsel, wanneer hij tegen het einde van 1937 naar Parijs 
vertrekt om er een dissertatie over diens moraal te schrijven. In werkelijkheid gebruikt 
hij zijn tijd om per fiets Frankrijk te doorkruisen. Hij heeft dan al een studiejaar in 
Berlijn (1934-35) en een weinig succesvol jaar als filosofieleraar aan het gymnasium in 
Brasov (Kxonstadt) achter de rug: de enige betrekking die hij in zijn leven ooit zal ver- 
vullen. Op zijn debuut zijn twee nieuwe filosofiche bundels en een politiek schot- 
schrift gevolgd. In Parijs schrijft hij het laatste Roemeense boek dat hij zal publiceren: 
De deemstermg van he# denken. In een volgende Roemeense 'stijloefening', zoals bij 
het noemt, komt hij maar zo'n honderd bladzijden ver. 'Te lyrisch' besluit hij na vier 
jaar schrijven op zijn kamer in het Parijse hotel Racine. Het manuscript verdwijnt in 
een la, en zal pas in 1993 onder de titel Br6viaire des vaincus in het Frans verschijnen. 

Wonderlijk genoeg is het zijn gelukkigste boek. Hij jubelt over Parijs ('Deze stad 
begrijpt je!'), waar hij dan nog maar kort woont -en wie zal hem dat kwalijk nemen? 
HIJ mijmert over de kommerloze kalmte zoals men die in tuinen vindt, over bloesems, 
lommer en fruit en over de weldadigheid van de Mediterrane wereld, die hij kort daar- 
voor, op lange fietstochten over het Franse land, moet hebben ontdekt. Rabiaat keert 
hij zich tegen de Balkan, 'waar de aarde even vilein is als de mensen, en de natuur 
bloeit op kadavers.' Het boek wordt de afscheid van zijn geboortegrond &n van zijn 
moedertaal. Hij verdraagt er de lyrische bevlogenheid niet meer van, zoals hij de vreugde 
zklf niet meer lijkt te verdragen. Liever is hem het exact-droge vocabulaire van de 
Franse moralisten, waarin zijn bitterzure hang een passender onderkomen vindt. Voor- 
taan, besluit hij, zal hij alleen nog in het Frans publiceren. 



Onbewogen was het afscheid van RoemeniÃ niet. Op de valreep van zijn vertrek had 
hij zijn politiek schotschrift De transformatie van Roemenie gepubliceerd, waarin hij 
een scherp nationalisme uitdroeg. Een groot Roemenie, dat haar vleugels cultureel en 
temtoriaal zou uitslaan, was ook het oogmerk van de fascistische beweging 'IJzeren 
Garde', waarmee Cioran sympathiseerde, en die wellicht beter met de Spaanse Falange 
dan met de Duitse of Italiaanse tegenhangers te vergelijken is. Net alsin Spanje verhief 
zij zich tegen een gesclerotiseerd feodaal systeem, dat onder de banier stond van een 
autocratische monarch. Wel deelde zij met de meeste andere fascistische bewegingen een 
heftige vernietigingsdrang en een virulent antisemitisme. 

Vernietigingsdrang en een Nietzscheaans ontzag voor alles wat sterk is zijn terugke- 
rende thema's gebleven in Ciorans werk. Van antisemitisme lijkt - ondanks gecompli- 
ceerde en soms dubbelzinnige passages in zijn essay Vn peuple de solitaires' - geen 
sprake te zijn. En ook al waren nationalistische boventonen in zijn schotschrift duide- 
lijk hoorbaar, van fascisme wil Cioran evenmin horen; liefst brengt hij zijn samenwer- 
king met de Uzeren Garde terug tot zijn 'persoonlijke tragedie' en zuivere haat jegens 
het Roemeense koningschap. 

Politiek is Cioran altijd een ongemakkelijk denker gebleven. Al in zijn jeugd, 
schrijft hij in zijn 'Brief aan een verre vnend', koesterde hij een onverbiddelijke afkeer 
van de democratie, en werkelijk overtuigd lijkt zijn latere acceptatie daarvan met te zijn. 
In Histoire et utopie wijst hij - met al te enthousiast - vooral op de praktische voorde- 
len van dit 'desolate paradijs'. Zijn ultra-nationalisme wortelde, zegt hij dan, vooral in 
zijn frustraties over de marginale plaats van de Roemeense cultuur, die er maar niet in 
slaagde een 'grote' civilisatie te worden, ondanks de kleine renaissance die zij, vooral 
rond zijn latere vrienden Eliade en Ionesco, m de jaren dertig doormaakte. 

Die droom van een groot Roemenie was een illusie, en waarschijnlijk zijn laatste. 
Na de nederlaag tegen Rusland m 1944 was de internationale rol van Roemenie hoe dan 
ook uitgespeeld en dat maakte Cioran wellicht zelf Ã©Ã van de politiek gedesillusio- 
neerden wier gezelschap hij later zoeken zou. Deze ontgoocheling zon volgens som- 
migen verantwoordelijk zijn voor het in zijn Franse werk definitief doorstotend pessi- 
misme. Zelf vindt hij dat nogal overtrokken, maar het is niet zonder betekenis dat hij 
juist in deze context de smjd tegen de verleiding van de utopie als zijn belangrijkste 
plicht aanwijst. 

Na het Roemeens tumult wordt het in Frankrijk stil rond Cioran. Zijn eerste Franse 
boek, dat eindeloos wordt bijgeschaafd en vele malen herschreven, wordt in kleine kring 
goed ontvangen en heftig bediscussieerd, maar pas in de jaren tachtig begint Ciorans 
werk (vooral dankzij pocket-uitgaven) goed te verkopen. In het openbare leven speelt 
hij tot op dat moment geen rol; niemand kent hem en stoort hem op zijn wandelingen 
door het Luxemburg of's nachts door de Parijse straten. Korte tijd heeft hij bij de uit- 
geverij Pion een essay-reeks onder zijn hoede, waarin hÃ o.a. werk van de door hem be- 
wonderde U o n  Chestov heruitgeeft. Na zeven deeltjes be'indigt de uitgever de reeks we- 
gens uitblijvend succes. 

Sindsdien is het alsof er in het leven van Cioran niets gebeurt. Elke vier, vijf. zes 
jaar een boekje, tot hij in 1987 vindt dat hij 'het universum wel voldoende belasterd 
heeft' en misschien al teveel heeft geschreven. Alleen de roem kwam, en sindsdien door- 



breken interviews af en toe de Stilte, maar ook daarin lifit de tijd tussen 1945 en nu 
nauwelijks te hebben bestaan. Cioran behoort tot het soort denkers dat geheel lijkt te 
leven vanuit de vroegste, heftige en richtinggevende ervaringen. Keer op keer vertelt hij 
over zijn jeugdige kwalen, zijn extasen en zijn dwangmatig bordeelbezoek, waar hij in 
de nachtelijke uren de hoeren als enige gesprekspartner had. De 'Romantik der Prostitu- 
tion' die hij in die jaren ontwikkelt moet, naast zijn enthousiaste lezing van Weiniger, 
zijn vaak hoogst betwistbare visie op vrouwen diep hebben gemarkeerd. Terloops ver- 
melden diezelfde interviews dat hij, als verstokt ongehuwde, zijn leven inmiddels al 
jarenlang deelt met een vriendin; zelf zwijgt hij erover, alsof dat alles er na die bewogen 
aanzet niet meer toe zou doen. 

Frbres en dbsespoir 
Vermoeid is hij, zegt hij, altijd al geweest, al vanaf zijn twintigste. Vermoeid en zieke- 
lijk, niet de meest veelbelovende constitutie voor een jong leven. Cioran lijdt zichtbaar 
in zijn eerste boeken, en lijdt misschien wel vooral aan zijn eigen lijden. Vanwaar an- 
ders die verheerlijking van de kracht, de mateloze levenslust, de roes? 'Ik zou willen uit- 
barsten, stromen, mij ontbinden, dat mijn vernietiging mijn werkstuk zou zijn,' schrijft 
hij al in Sur les cimes du dksespoir. Er klinkt een schrille toon door in die levensbe- 
aming, die de ijdelheid daarvan pijnlijk bevestigt. Zij is de manische tegenhanger van de 
depressiviteit die Cioran soms nog op dezelfde bladzijde overvalt. Beide zijn op hun ei- 
gen wijze uitdrukkingen van een weigering zich met het bestaan te verzoenen: mis- 
schien wel de belangrijkste constante in heel Ciorans werk, die ClÃ©men Rosset later 
zijn mkcontentement zal noemen. 

Het maakt Cioran tot bedgenoot van die twee andere kwakkelende profeten van de 
lach, die men in de praktijk eveneens zelden op hilariteit betrapt heeft: Nieizsche en Ba- 
taille. De tweede, zijn tijdgenoot, noemt bij zelden of nooit, de eerste des te meer. 
Vooral in zijn Roemeense tijd moet hij hem mateloos bewonderd hebben. Hij zondert 
hem uitdrukkelijk uit wanneer hij fulmineert tegen de de steriliteit der filosofen - al 
moet hij zijn plaats als 'redder van de eer van de filosofie' elders op een voor Nietzsche 
nogal onthutsende manier met Plato delen. 

Nietzscheaans is zijn analyse van de moraal van begin af aan, al houdt hij zijn reser- 
ve ten aanzien van de leer van de Uebermensch, die hij al in zijn debuut een onnozelheid 
en later een hersenspinsel noemt. Tegenover deze filosofische krachtpatser - w a t  dat is 
zijn beeld van Nietzsche's ideaal bepleit hij een subtieler vereniging met het leven: 
'De menselijke bestaansvorm moet worden vernietigd om op te gaan in de diepten van 
het leven, die verborgen liggen onder de menselijke illusies.' Bataille zal minder schro- 
men het ideaal van de Uebermensch m deze richting te herformuleren, en de Wille zur 
Macht te vervangen door een 'volontÃ© de chance'. 

Niettemin gaat Ciorans identificatie met Nietzsche in Le livre des leurres zo ver dat 
hij toon en stijl van de laatste bewust herneemt. Nog niet in de vorm van het aforisme, 
maar in die van de profetie en prediking ?i la Zarathustra. 'Ik nodig U uit, broeders - 
roept hij - af te zien van alles wat een barriÃ¨r kan opwerpen voor Uw innerlijke orgie, 
voor uw oneindige, verrukte dronkenschap.' Terwille van het primaat van het leven ka- 
pittelt hij zelfs Nietzsche's machtswil als principe, maar hij verwijdert zich daarmee 



minder van de laatste dan hij zelf denkt. Hij roept 'aux plus seuls' - dat is: wir h s a -  
mea, en hij noemt hen 'broeders', 'frÃ¨re en dÃ©sespoir' op zoek naar het soort gemeen- 
schap van Furchtlosen en toekomst-mensen dat ook Nietzsche voor ogen stond. 

Dacht hij daarbij aan de politieke facties wier nabijheid hij zoekt in het politiek 
pamflet dat hij het daaropvolgende jaar publiceert? Het spoor van zijn gedachten wordt 
troebel tussen 1937 en 1940. Het pamflet is nooit vertaald, het daaropvolgende boek 
Des larmes et des saints slechts met aanzienlijke bekortingen, die hij zelf aanbracht. 
Het resultaat is aanzienlijk tammer dan Le lzvre des leurres, dat ten slatte door Cioran 
zal worden verloochend. Die wending krijgt zijn beslag in Le crbpuscule des pensees, de 
eerste betrouwbare tekst die weer toegankelijk is. 

Hier geen opvliegende en wegwiekende dithyramben op het mateloze leven meer, 
maar de bekentenis: 'D; ben een Job zonder vrienden, zonder God en zonder melaatsheid.' 
Zonder lepra misschien, maar meer dan ooit begaan met zijn ziekte, waarvan hij met 
enige ironie vaststelt: 'De ziekte van een mens valt af te meten aan de frequentie waar- 
mee hij het woord 'leven' bezigt'. Daarbij lijkt het echter al minder te gaan om compen- 
satie in een groot en meeslependleven dan om de specifieke verhouding die de ziekte tot 
de kennis van het leven onderhoudt. Gezondheid is het onbereflecteerde, dat vadsig han- 
gen blijft in de eigen domheid. Maar de ziekte problematiseert het bestaan, en brengt 
het daarmee pas tot bewustzijn en luciditeit - het begrip dat vanaf dat moment het den- 
ken van Cioran zal domineren. 

Met de luciditeit die de ziekte hem verleent zet hij hoog in: niet minder dan met het 
absolute. Wat aan de gezondheid ontbreekt: het oneindige'; 'Ziekte - onvrijwillige toe- 
gang tot hel :Ã¬bsolulc. Onder een niassieve en compromisloos immense overkoepeling 
als het absolute en de oneindigheid moeten de menselijke mogelijkheden wel tot nie- 
iigl~eid ineenschrompelen. Zelfs op i'ijn mees1 zelfverzekerde en strijdlustige moinciit 
had hij zich al afgevraagd hw K leven met het verlangen alles te willen zijn - een vraag 
die BataiUe zich vrijwel op hetzelfde moment en in precies dezelfde, aan Johannes van 
het Kruis ontleende, bewoordingen eveneens afvraagt. 

Hij citeert die laatste niet bij toeval. Ook Cioran kent zijn momenten van extase: 
zeldzame ogenblikken waarop het hele universum tot onmiddellijke aanwezigheid 
wordt. Zo ervaart hij het absolute en onbegrensde, waarvoor hij hardnekkig weigert de 
naam 'God' te aanvaarden. God veronderstelt een theodicee: een rechtvaardiging van het 
lijden en een opoffering van het menselijk bestaan aan de goddelijke werkelijkheid. 
Maar het lijden is te onweerlegbaar om in een religieuze of metafysische constructie te 
worden opgeheven. Mondt Nietzsche'svisioeu in Sils-Mana ten slotte uit in de met de 
contradicties van het bestaan verzoende figuur van de Ueberrnensch, Cioran weigert elke 
verzoening en zal daarom aan een strikt dualisme niet kunnen ontkomen. 

Ziln slapeloosheid brengt hem m een staat van onwerkelijkheid en hallucinatie, die 
hem als een extase overvali. De ervaring moet een lijd lang zijn gwst geheel t ie l~kn 
overheersi. Zij drijft hem naar het absolute, en naar degenen die daarmee de meest intie- 
me omzang hebben: de heiligen, vooral de mystici onder hen. Nici omdat hij religieus 
zou zijn, maar vanwege hun 'hete' verhouding tol het absolute. die hij in deze jaren 70- 
veel waardiger acht dan de 'koude' gelatenheid van de wijzen. 



Alles is in deze tijd hevig, direct en sentimenteel aan hem. Zijn criterium van waar- 
heid vindthij in de tranen die daarbij vergoten worden, in de heftigheid van de ervaring 
die - zal hij later zeggen - als ervarzng nooit onecht kan zijn. En tot in de titel van zijn 
derde boek brengt hij deze twee bakens, tranen en heiligen, bijeen. 'Het is niet de kennis 
die ons nader brengttot de heiligen, maar het ontwaken van de tranen die sluimeren in 
het diepste van onszelf,' zo begint hij het boek. 

Heilige vrouwen 
De wonderlijke tweespalt tussen de Nietzscheaanse levensbarnmg van Le hvre des 
leurres en de transcendente onentatie op de heiligheid wortelt in werkelijkheid in Ã©& en 
dezelfde vitalistische en urationele bodem. BÃªt nou is in beide gevallen het schoolden- 
ken, de filosofie. 'De gezondheid kent geen dialektiek. Ztjn heeft altijd het primaat bo- 
ven denken ... Juist vanwege hun antifilosofische houding kan ik de heiligen niet ha- 
ten. .. Heiligheid is de genialiteit van het hart,' schrijft hij tegen het einde van Le livre 
des leurres Twee bladzijden daarvoor was hij nog verder gegaan: 'Het zou me storen een 
leerling van Schopenhauer of Nietzsche genoemd te worden; maar zou ik mijn vreugde 
kunnen beheersen wanneer ik een leerling van heiligen zou worden genoemd?' 

Een leerling van heiligen, maar meer specifiek nog een leerling van heilige vrou- 
wen. 'A l'ombre des santes' heet de paragraaf waaruit voorgaande citaten genomen zijn. 
Vrouwen, suggereert hij, zijn radicaler in hun heiligheid, heftiger in hun afzwering van 
het verstand. Tussen heiligheid en middelmatigheid ligt nog altijd de filosofie: het ter- 
rein waarop mannen graag halt houden. Theresa van Avila is zijn lichtend voorbeeld, op 
afstand gevolgd door Bataille's favoriet Angela van Foligno. Maar de verering van de 
jonge Cioran, die zichzelf het liefst als 'secretaris van een heilige vrouw' had gezien, is 
kwaadaardiger dan zelfs zijn sexuele stereotypen doen vermoeden. Ongemerkt herhaalt 
deze vrouwenhater het meest vileine alternatief dat een onvennuwbaar machisme voor 
vrouwen reserveerde: heilige of hoer te zijn - tot in zijn grootste lof voor Theresa toe: 
'de vrouw die een verdoemd geslacht volledig rehabiliteert.' 

Wat daarvan zij, het heilig ideaal wekt bij Cioran ook de nodige irritaties. 'Heiligen 
hebben het lijden tot roeping gemaakt,' schrijft hij korzelig. Er huist bij hen een wel- 
lust in het lijden waarmee zij elke tragiek ontvluchten. Op hun eigen, veel te blije wij- 
ze hebben zij de smart slechts omhelsd om haar op te heffen in een religieuze werkelijk- 
heid die Cioran niet wil aanvaarden. 'Godsdienst', schrijft hu, 'is een nihilisme dat de 
stilte doorbreekt met gefluister.' God is een Ã  te menselijke noodzaak, omdat hij met 
zijn vergeving onze wroeging ontlast en we m hem zo confortabel ontstijgen aan de 
wereld: 'De mensen vallen naar de hemel.' 

Opnieuw klinkt de echo van Nietzsche, zelfs in zijn heiligste boek: 'God vestigt 
zich in de leegten van de ziel. Een harmonieuze cultuur kan niet in Hem geloven. Het 
zijn de kranken en armen die hem hebben "gelanceerd.' Met God valt niet te leven, ver- 
klaart Cioran keer op keer. Hij verplettert het menselijk bestaan: naast hem is niets 
meer mogelijk. Maar anders dan Nietzsche kan hij geen afscheid nemen en blijft hij 
hem 'herkauwen', zoals - zegt hij - de monniken doen. Natuurlijk, hij is zelf een 
'kranke' en laat niet na datte beklemtonen. Maar weet hij in die jaren werkelijk wat hij 
wil? Nog in zijn laatste Roemeense boek kan de stemming op &Ã© bladzijde plotseling 



omslaan. 'De onverenigbaarheid van God en leegte' noemt hij dan 'het meest wrede 
drama van de eenzaamheid', slechts twee witregels en een asterisk verder gevolgd door de 
uitroep: 'Mijn God! U bent alles wat ik nog heb!' Hij wordt een nostalgicus van God, 
zijn 'weduwnaar', zoals luttele jaren later Sartre over Bataille zal zeggen. 

Het zijn waarschijnlijk geen theoretische overwegingen die bij het afscheid de door- 
slag gaven. Op systematische luciditeit zal men hem zelden betrappen. Onverenigbaar- 
heid en contradicties mogen een ernstige rationele belemmering zijn, Cioran zal nooit 
schromen om diezelfde onverenigbaarheid en contradicties in het hart van zijn denken te 
plaatsen. Belangrijker dan die overwegingen is de spijt die in zijn uitroep doorklinkt: 
getuigenis van een onvermogen dat zijn verlangen naar de hier nog wanhopig aange- 
roepen God op termijn zal doen opdrogen. Meer dan naar een strijd met God klinkt dat 
naar een inwendige strijd rond het verlies van hem. 

En daarom keert hij zich van de heiligen af. Hun berusting moet wel een leeg gebaar 
worden wanneer er geen volheid meer is waarin die zelfontlediging uitmondt en haar 
rechtvaardiging vindt. Opnieuw strijden vitalisme en heiligheid niet met elkaar, maar 
strijden ZIJ beide met de ontgoocheling van de onvervuldheid. Verlossing lijkt er, hetzij 
op aarde, hetzij in de hemel, nu eenmaal niet te zijn. De ziekte leerde hem het eerste, 
het tweede leert hem de dorheid die hem overvalt wanneer de mystieke ervaringen 
uitblijven. 

Hil is niet de eerste die het er moeiliik mee heeft, en hii weet dat. Mystici van alle 
eeuwen hebben geklaagd over hun Godverlatenheid, die jaren duren kon, en het klooster- 
leven - schrijft hij in Les larmes et les sainfs - voltrok zich altijd al grotendeels in een 
'doffe droefheid' waann het religieuze leven een woestijn leek en die de monniken de 
naam acedta gaven. Een 'spleen religieux', een 'ennui en Dieu' noemt hij het: een alom- 
tegenwoordige verveling die met de ziekte gemeenschappelijke trekken heeft, al ontbeert 
ze er de intensiteit en locahseerbaarheid van. 

Die dorheid heeft Cioran van begin af aan al gevreesd. Want in zijn debuut mag hij 
dan 'vurig' naar de extase verlangen, in de tweede helft van diezelfde zin schrikt hu er al 
weer voor terug, 'want zij wordt altijd door neerslachtigheid gevolgd.' Verlangend roept 
hij dan nog om een 'bad van licht' die het hele universum zou omvatten, maar van die 
zonnigheid is enkele jaren later geen sprake meer. Wat in Le crdpuscule des pensdes do- - 
mineert is de spleen van een steeds langer uitblijvende mystieke ervaring. 

Was Ciorans voornaamste inspiratiebron toen al opgedroogd? In ieder geval was ze 
lang niet vitaal genoeg meer om hem van het heilig alternatief, prijsgave in God, te 
overtuigen. Wel blijft het absolute hem fascineren, maar ook dat wordt steeds meer een 
herinnering. Naarmate de mystieke ervaring langer op zich laat wachten, trekt ook 
Cioran zich van haar terug. 'We leven om de extase af te leren,' schrijft hij m zijn eerste 
Franse boek. En zoals eerder de heiligheid, zo verwijt hij in Sur les times du ddsespoir 
de mystiek dat zij elke tragiek ontvlucht. Die laatste is alleen mogelijk in het leven 
zelf, en dat is alles wat hem rest. 

Vanaf dat moment (en vooral na Prdcis de d~composition) zal zijn werk Ã©Ã lange 
meditatie worden rond de acedia, gedragen door de herinnering aan het absolute dat be- 
staat - hij weet het op grond van eigen ervaring -,maar dat zich niet meer toont. Bitter- 
heid wordt, al in de eerstvolgende titel, een allesoverheersend sentiment, te samen met 



het metafysische heimwee en de spijt. 'Konden we nog maar m&t hen [de mystici] op- 
stijgen naar de ware leegte,' verzucht hij in het midden van de jaren vijftig. Alleen de 
muziek blijft tenslotte over als incarnatie van het absolute. Maar ook zij is uitdrukking 
van datzelfde gemis: 'Elke ware muziek is geboren uit spijt over het paradijs.' 

Ondergedompeld in het kwaad 
Voortaan schnjft Cioran in een soort treurarbeid rond het absolute, dat enerzijds het le- 
ven van elk gewicht ontdoet, maar dat zich anderzijds tergend aan ervaring blijft ont- 
trekken. Het metafysisch schaakmat waarin Cioran zich de rest van zijn leven ziet klem 
gezet wortelt waarschijnlijk m de hardnekkige onwil de aanspraken van die jeugdervarin- 
gen pms te geven, ook al dooft het vuur daarvan langzaam uit. Een koppig spel van 
alles of niets veroordeelt voortaan het menselijk bestaan integraal tot niksigheid. 'Naar 
het schijnt zal Engeland over vijfhonderdduizend jaar volledig onder de zeespiegel ver- 
dwenen zijn. Als ik een Engelsman was, zou ik zonder dralen alles opgeven', schrijft 
hij. 

Van bitter wordt hij zuur als de acedia zelf, terwijl hij ten offer valt aan de 'perversie' 
die hij de heiligen verweet: dat zij van hun lijden een roeping maakten - uit naam van 
eenzelfde transcendent beginsel, al wist de heilige vreugde dat tenminste nog te aan- 
schouwen. Het duurt lang voordat Ciorans bevlogenheid en daaropvolgende rancune zijn 
afgekoeld, en hij ten slotte bereid lijkt tot berusting in het altijd halfslachtige leven. 
Langzaam zoekt hij de nabijheid van de 'wijze', de koele tegenhanger van de bevlogen 
heilige - al zal hij hun beider antagonist, de koude theoreticus, nooit aanvaarden. 

Eindigt daarmee ook de celebratie van het lijden, en Ciorans uek-zijn aan het be- 
staan? Op dat moment, met A v e u  et anathimes, breekt het oeuvre af. Misschien on- 
vermijdelijk echte wijsheid is niets dom,  zegt hij dan. Hetzelfde had hij al aan het be- 
gin van zijn Franse periode geformuleerd: 'Onmiskenbaar zijn we op de wereld om niets 
te doen.' Maar, had hij er direct aan toegevoegd, 'het is te laat dat de mensheid zich nog 
ontworstelt aan de illusie van de daad.' De tirannie van de de arbeid en het product is er 
al te sterk voor. Vroeger, schrijft hij in Bittere syllogismen, werd een filosoof die niet 
schreef niet veracht. Nu geldt hij als een mislukkeling: het oeuvre staat te hoog in aan- 
zien. Ook de denker heeft zijn arbeidsethos. 

Het vlijtig universum - de mensenwereld bij uitstek - is nu eenmaal een tragische 
ongerijmdheid. Daadkracht leeft vanuit de verwachting dat verlossing mogelijk is en dat 
het de mens gegeven is deze te bewerkstelligen. Vandaar alle hoop, politiek en utopie, 
die in tragische naÃ¯vitei het kwaad in de wereld alleen maar vergroten. 'Alles wat de 
mens onderneemt keert zich tegen hem,' stelt hij -bijna vergenoegd - vast. Heftig pro- 
beert de mensheid haar innerlijke verscheurdheid te repareren, zonder te beseffen dat deze 
haar eigen constitutie vormt. Neem de kwade wil weg, en een gouden tijd breekt aan, zo 
redeneert dit opgewekt neo-pelagianisme. 'Men zou de mensheid net zo goed van haar 
wezen kunnen ontdoen', reageert Cioran in Histoire et utopie 

Overtrokken? Ongetwijfeld. Hij houdt ervan te choqueren en te schrijven tegen de 
keer. Unzeitgenwss was deze essaybundel in ieder geval, met zijn waarschuwing legen 
elk geloof in de geschiedenis als een proces van vooruitgang. Men schreef het jaar 
1960, en Sartre's diametraal tegenovergestelde Crilique de la raison dialeclique domi- 



neerde het Franse intellectuele landschap. Ach Sartre, zucht Cioran later: 'Als geen 
ander had hij gevoel voor actualiteit. Maar hij had geen gevoel voor het fatale, daarom 
kon hij zeggen dat hij in grote verwachting kon sterven.' 

Zijn meewarigheid zij hem gegund; de geschiedenis heeft hem tenslotte gelijk gege- 
ven. Wie durft de banier van de utopie na de jaren tachtig nog te verheffen? Dat haar . 

grenzeloos optimisme (een 'grotesque en rose') onontkoombaar vervalt in hetzelfde cy- 
nisme dat het wil besÃ»iide geldt inmiddels als een banale wijsheid. Dat ook het minder . . 

grenzeloze optimisme van liberaal-democratische snit nog altijd als een illusie boven 
een onoverbrugbare afgrond van menselijke onmogelijkheid zweeft, is een minder popu- 
laire gedachte. 

Maar C~orans historische gelijk wordt nu eenmaal niet ingegeven door een grotere 
nuance dan die waartoe het (marxistisch) utopisme in staat was en is. Hij is zelf niet 
minder een extremist, al laten de polen daarvan zich niet op het politieke spectrum aan- 
wijzen. Als anti-utopist is hij zelf geen reactionair, zoals de door hem in Essaz sur la 
pensee rÃ©action~~air kritisch besproken Joseph de Mastre. Beide absolutismen, schrijft 
hij, delen tenslotte hetzelfde schema, dat op militante wijze de geschiedenis naar zijn 
hand wil zetten. Ciorans extremisme keert zich tegen de geschiedenis als geheel; dat wil . - - 
zeggen: tegen de politiek; dat wil zeggen: tegen het geloof in de daad en in de moge- 
lijkheid van het goede. 

Flatteus is zijn mensbeeld nooit geweest. Al in Le cr6puscule des pensees acht hij 
het onmogelijk dat een psycholoog, die professionele mensenkenner, ooit nog van 
mensen houden zou. Dertig jaar later en enkele adjectieven sterker begint hij Le mau- 
vals dkm'uqe met de vaststelling: 'Met uitzondering van enkele afwijkende gevallen is 
de mens niet tot het goede geneigd'. Hij zal het zijn hele werk door in alle toonaarden 
blijven herhalen. Wij zijn ondergedompeld in het kwaad.' De duivel is onze duhbelgan- 
eer: 'Door hem te bekleden met kwaadaardigheid en volharding, onze overheersende ken- 
merken, hebben we alles gedaan om hem zo levend mogelijk te maken.' 

Dat uit dit bastaardras ooit nog een goede wereld zou voortkomen, is - meent hij - 
per definitie ijdele hoop. De menselijke slechtheid hangt dubbelzijdig met de inherente 
boosheid van de wereld samen, en Cioran bewandelt afwisselend Ã©Ã van beide zijden. 
Soms maakt hij de mens tot bewerker van het kwaad, dan weer moet deze al bij zijn 
verschijning een gecorrumpeerde schepping hebben aangetroffen. Op die momenten 
toont Cioran zich graag een malicieus theoloog, niet alleen denkend tegen zichzelf, 
maar vooral denkend tegen het christendom en diens God - liefst met de wapens die zij 
hem zelf leerden slijpen. 

In Ciorans private scheppingstheologie is een goede God niet afwezig. Hij laat zich 
in zijn absolute transcendentie soms ervaren, al was het maar als het mystieke 'niets'. 
Maar het is een machteloze God die in de wereld geen zeggenschap bezit en met de 
schepping niets had uit te staan. Want schepping is verandering, en elke verandering 
van het goede behoort tot het kwade - zo theologiseert hij bondig. Zo kon het 'zijn' 
alleen geboren worden uit het kwade, als vrucht van een scheppende demiurg die de 
zaken op aarde bestiert. De figuur van de demiurg ontleende hij, via de traditie van de 
katharen en vooral de Transsylvanische Bogomielen aan de gnostici en manicheeers, die 
het raadsel van goed en kwaad evenmin zonder dualisme wisten op te lossen. 



Uit de tijd gevallen 
Misschien is zijn theologie niet meer dan een metafysische mise-en-sche van zijn 
afkeer van elke historische verwachting. Zo zou hij werkelijk de mysticus zonder God 
zijn, die weigert met het wegvallen van de transcendente bron van hoop niettemin de 
hoop zelf als een aas achter de hand te houden: het vals spel dat hij in alle materialisti- 
sche geschiedfilosofieEn ontwaart. Aan de diskwalificatie van deze verborgen heilstheo- 
logieen is hem meer gelegen dan aan de waarheid van zijn eigen metafysische onheiis- 
geschiedenissen. Net als voor Kolakowski is het kwaad zijn troefkaart, en hoe hij die 
uitspeelt is eerder een kwestie van plot dan van waarheid. 'Waarheid interesseert ons 
niet', schreef hij op zijn Parijse hotelkamer. 

Want vijf jaar vMr Le mauvais dkmiurge had hij in La chute dans Ie temps het 
kwaad al in een heel andere oergeschiedenis opgevoerd. Hier geen verdoemde schepping, 
geen demiurg en trouwens ook geen God van betekenis. Wel een neutrale wereld waarin 
de mens de auteur is van zijn eigen zondeval; Genesis 3 verschaft; hier de middelen van 
de metaforiek. Aan de mens was de eeuwigheid gegeven, en het geluk dat daarmee sa- 
men ging. Maar de onsterfelijkheid was hem te banaal; de dood intrigeerde hem. avontn- 
rier als hij was, en tegen zijn bestemming in emancipeerde hij zich uit zijn onwetend- 
heid (de boom van kennis) en de tijdloosheid van het geluk (de boom van het leven). 

Daarmee brak hij de pmdijslijke eenheid en gewon de aarde, eeuwig verscheurd met 
zichzelf, zijn lot en de wereld. HIJ werd een individu, voor wie niet alleen de dood, maar 
ook zijn verhouding tot de anderen, tot de werkelijkheid om hem heen en tot zijn be- 
stemming een probleem werd. De dood werd de onontkoombare bezegeling van zijn af- 
scheiding van het absolute en het eeuwige, dat hij niettemin bleef zoeken. Zijn onbe- 
kommerde omgang met de wereld werd een bemiddelde reflexie, die hem van de dingen 
scheidde en hem verwikkelde in het dilemma van schijn en waarheid, kennis en illusie. 
Zijn val in de tijd trachtte hij te compenseren door dMr de tijd heen de eeuwigheid te 
hervinden: in de historische vervulling van een bestemming van een mensheid, die daar- 
mee de geschiedenis schiep. 

Maar de geschiedenis is een vreemde opwinding; zij leeft van het verlangen naar haar 
eigen opheffing, die - als vervulling - tegelijk de opheffing van elk verlangen is. De ge- 
schiedenis is geobsedeerd door de tijd, die niettemin het medium is van haar ongeluk. 
Tijd die vruchteloos gespannen staat van verwachting: dat is voor Cioran de historie, 
waarvan hij het optimisme met krenkende badmerie verwerpt: 'Voor de apocalyps wil ik 
desnoods wel uit mijn stoel komen, maar voor een revolutie ...' 

Zelf staat hij erbuiten; 'uit de tijd gevallen', noemt hij zich. Hij laat de wereld en 
haar dwaasheid aan zich voorbijtrekken. Ironisch beziet hij de slavernij van de tijds- 
besteding: de beschavingsdwang om elk ogenblik van de dag te vullen, opdat de lege 
opeenvolging der momenten ons maar niet verveelt. Tijdsbesparende techniek, sniert 
hij, brengt die obsessie alleen maar in een voortdurend hogere versnelling, die de ijdele 
dagindeling van de primitieven niet verdraagt. De beschaafde wil streeft naar een alge- 
meen-geworden anomalie. 

Want normaal is die hectische historiezucht niet. De schepping kent geen geschiede- 
nis, die slechts de menselijke obsessie met de tijd is. Zij leeft in een goddelijk eeuwig- 
heid, waarvan de mens zijn con@ nam toen hij in de geschiedenis viel: de zondeval is 



de val in de tijd. De nosÃ®aigi naar de eeuwigheid maakt het leven bitter en de geschie- 
denis wanhopig; Cioran getuigt ervan, spreuk na spreuk. Maar die afzijdigheid mondt 
niet uit in verlossing. 

Want men mag dan, als in een tweede chute, uit de tijd en de geschiedenis vallen, de 
indifferentie waarmee men voortaan het onverschillig tijdsverloop ziet voorbij trekken 
i s  nog geen herstel van de goddelijke eeuwigheid. Integendeel, ze opent de weg naar een 
vreugdeloos schimmenrijk die louter de negatieve zijde van het historisch bestaan is. 
Men valt in de morose eeuwigheid van het immer gelijke, waarin het heimwee prompt 
de tijd zelf gaat gelden: uiteindelijk - bevestigt Cioran - is de tijd ons onontkoombare 
levenselement. De bittere ennui van deze onverschilligheid is een voortdurend herkau- 
wen van het verlangen naar tijd en vervulde eeuwigheid tegelijk. Zij verenigt het onge- 
luk van de twee menselijke dimensies - tijd en eeuwigheid - en stort de mens zo wel- 
licht onverhoopt in de slechtste aller werelden. 

Leeft ook ~ i o r a n  zelf in d6ze wereld? De vreugdeloos herhaalde bitterheid, de ennui 
en het kranke levensgevoel dat zijn observaties steevast ademenen stemmen in ieder ge- 
val met zijn beschrijving van dit beneden-tijdse bestaan overeen. Zelf lijkt hij overde 
uitkomst daarvan niet geheel met zichzelf in het reine. Hij waarschuwt voor een treu- 
rige stagnatie van al het leven, maai lijkt aan het eind van deze Verelendung soms ook 
licht te willen zien: een resolute menselijk toewending naar het tijdelijk universum, na- - - 
dat elke herinnermg aan de ware eeuwigheid is uitgewist. 

Want hoezeer Cioran later ook zal verzuchten dat het beter geweest was als de mens 
het animale, of beter nog het vegetale of minerale, stadium nooit was overstegen, tot de 
onschuld van v s r  de kennis kan hij niet meer terug. Evenmin mag hij zich (op straffe 
van loochening van het leven) verlaten op het lattenwerk van de begrippen en het daar- 
mee gepaard gaande concept van waarheid. Rest niets anders dan een omhelzing van de 
illusie, waarmee de scheiding van 'wezen' en 'verschijning' opnieuw ongedaan gemaakt 
wordt. Eens en voor altijd de illusies aanvaarden', schrijft Cioran. 'Dat is de hoogste 
moed.' Nietzsche zei het bijna letterlijk zo: 'Mann muss selbst die Illusion wollen. Dar- 
in liegt das tragische.' 

Zo sluit zich het ene pad na het andere en komt boven elk daarvan 'onmogelijkheid' 
te staan. Zelfs de ontstijging aan het regime van het tijdelijke en illusoire in het regime 
van het boven-historische en de goede eeuwigheid, verliest in deloop van Ciorans werk 
gaandeweg haar begaanbaarheid. Zij wil nog altijd teveel, zo besluit hij LP chute dans Ie 
umps, en net als voor Schopenhauer is de wil - principe van de beweging bij uitstek - 
ook voor hem de belichaming van het kwade zonder meer. Ze reikt krampachtig over 
het lot van het mensenras heen en dreigt - hetzij door een historische catastrofe, hetzij 
door teleurstelling: het onontkoombare alternatief waarop elk utopisme doodloopt - het 
tegendeel te bewerken van wat zij beoogde: een krachteloze val in een onverschillige 
eeuwigheid. 

Zo mondt het protest van Cioran tenslotte uit in een schikking die zelfs geen wijs- 
heid meer is. Wijsheid heeft hij zijn leven lang gcwantrouwd, eer3 als een tc gemakke- 
lijk concessie aan de menselijke tragiek, later als een roiir de f0rg.e die het mensenras 
i e t  meer vergund is. Haar doel lig! ie hoog, hoe groot de verleiding van de boed- 
dhistische (en soms hin(!oeÃ¯stische wijsheid voor Cioran ook kan zijn. Ze preiendetri 



zich nog altijd boven leven en dood te verheffen en een waarheid te bereiken die zich 
van de contaminatie van de illusie zou hebben bevrijd. 

Maar het leven en zijn contradicties zijn onze onontkoombare habitat: de wijze 
sereniteit is slechts denkbaar na de verdwijning van ons ras. Alleen de muziek blijft 
over als tijdelijke opheffing van alle wil, verlangen en levensdrift. Dat had ook 
Schopenbaner al gezegd, en net als deze roept Cioran al in zijn eerste bundel de muziek 
uit tot de geprivilegieerde uitdrukking van de vormloze oneindigheid. Meer en meer 
wordt Schopenhauer zijn, overigens zelden genoemde, reisgenoot. 

Doch Ciorans berusting is niet sereen. Tot in zijn laatste boek blijft hij het bestaan 
belasteren, omdat hem nu eenmaal niets anders tedoen staat. Eerder had hij gepleit voor 
een 'schreeuwende' wijsheid, die zich niet liet verleiden door een valse sereniteit, me- 
nend aan de tragische onoplosbaarheid van het mensenbestaan te zijn ontkomen. Zijn 
berusting is een acceptatie van de illusie en van de valstrikken waarin zij ons gevangen 
houdt, zonder zichzelf daarbij het recht te ontzeggen haar malaise en mÃ©contenteme~i 
uit te roepen. 

Zelfs de uitweg van de zelfmoord kiest hij niet. Ooit was hij begonnen te schrijven 
om daaraan te ontkomen, en zijn leven lang zal hij de lof daarvan zingen, zonder ooit 
serieus tot de daad in de verleiding te komen. De zelfmoord bestaat bij Cioran louter als 
mogelijkheid, niet als realiteit. Het besef zich van het eigen leven te kunnen benemen, 
schrijft hij herhaaldelijk, bevestigt de eigen soevereiniteit zo absoluut dat de noodzaak 
van de dood daarmee vanzelf overwonnen is. Alleen optimisten plegen zelfmoord, 
schrijft hij vlak daarna. De daad van de suÃ¯cid is de ultieme bekroning van het geloof 
in het handelen, waarmee men de dood nog op devalreep v641 tracht te zijn. 

De skepticus geeft de amechtige vraag naar de zin, waarmee memg beoogt zelfmoor- 
denaar zich legitimeert, eenvoudigweg niet zoveel eer. Het is dan ook een zinloze vraag, 
meent Cioran, voor Ã©Ã keer ontegenzeglijk terecht. Ze komt slechts op wanneer die zin 
pijnlijk afwezig blijft en draagt zo haar eigen wanhopige antwoord al in zich. Decennia 
vÃ³Ã Jaap van Heerden constateert hij dat alleen een leven dat zijn zin niet kent leefbaar 
is: anders zou het onder de massieve teleologie daarvan onmiddellijk worden verpletterd. 
In een interview zegt hij het laconieker: het feit dat ik er na zoveel woorden over de 
zelfmoord nog altijd ben, is kennelijk zelf de zin van mijn leven. 

Het liedje van nada 
Spreken over de zelfmoord om deze niet te begaan; spreken tegen de decadentie van een 
tolerante cultuur om te erkennen dat men zonder haar niet zou kunnen beslaan; spreken 
tegen het leven en zijn illusies om die illusies tenslolte te omhelzen; maar nooit tevre- 
den, nooit instemmend, of het moest de instemming met het vreugde- en uitzichtloze 
zijn: dat zijn de paradoxen van Ciorans werk, dat zelf gebouwd is rond de paradox te 
moeten leven ondanks (of dankzij) de onleefbaarheid van het leven zelf. Van die onmo- 
gelijkheid is dit werk de steeds weer hernieuwde formulering. De thema's mogen soms 
veranderen, de stemming, de dissonanten en het liedje blijven gelijk. 

Een mooi lied, zeggen sommigen. Men noemt Cioran de grootste stylist van het 
naoorlogse Frankrijk. Het zij zo, al wordt dat - bij alle bewondering voor Ciomns taal- 



vermogen - gemakkelijk overdreven. Het aforisme stelt ontegenzeglijk hoge eisen, maar 
ook bij Cioran wil het nog wel eens m een bonmot verkeren. 

Maar vraagt men naar de denker die Cioran zo graag wil zijn, dan wijkt de be- 
wondering naarmate het lezen vordert voor diepe irritatie. Moeilijk heeft Cioran het zich 
dan ook niet gemaakt. Een enkele theologische of metafysische Spielerei daargelaten, 
tamboereert het oeuvre onaflatend Ã©Ã deuntje met kleine stilistisch en anecdotische 
verschillen, zonder enige poging tot coherentie of systeem. Dat laatste kan men bij 
Cioran in redeiijkheid ook niet verwachten. Het aforisme is vermoedelijk de meest aan- 
gepaste uitdrukking van de skepsis die hij zo haristochelijk belijdt. De skepticus wei- 
gen de opbouw Ã© de diepte van het systeem. Hij beoefent, wellicht op ironische wijze, 
de oppervlakkigheid, die slechts diepte suggereert om daarmee des te verwoestender te 
kunnen concun-eren. 

Toch slaagt Cioran er maar al te zelden in zijn oppervlakkigheid de lichtheid te ge- 
ven die elke gedachte aan een herkauwende obsessie met het absolute wegneemt. 'Laten 
we verschrikkelijk licht zijn', roept hij in Bittere syllogismen. In werkelijkheid is hij 
dwangmatig zwaar op de hand. Bij elke glimlach denken: 'Kijk goed. Het is voor de 
laatste keer', getuigt in de eerste plaats van gewilde zwaarmoedigheid. Zijn verzuchting 
'Ik zou alles kunnen missen, behalve het onrecht' herhaalt die perverse voonngenomen- 
heid die het niet zonder redeh tot klagen kan en wil stellen. 

Het skepticisme lijkt Cioran dan ook lang niet radicaal genoeg. Hij twijfelt niet; hij 
heeft zijn oordeel over de wereld reeds lang geveld. Veel vaker dan van twijfel getuigen 
zijn aforismen van de aporie waann het mensenleven gevangen is, en die deze wereld - 
bron, product en belichaming van het kwaad - tot de slechtste aller werelden maakt, On- 
getwijfeld is ook voor dit pessimisme, op een nog radicaler wijze dan voor de skepsis, 
het aforisme de ideale figuur. Niet alleen ontkent het de mogelijkheid van systematiek 
en wereldbeeld, het leent zich bij uitstek tot de eeuwige herhaling van de ene boodschap 
die het pessimisme uit wil spreken: die van de negativiteit, het steeds herhaalde bittere 
l& 

Daarin schuilt uiteindelijk de meedogenloze monotonie van Ciorans boeken, die 
vermoedelijk de monotonie van hetpessimisme zelf is. Zelfs zijn bewonderaar Rosset 
lijkt onder Ciorans verstokte weigering van elke joie de vivre wrevelig te worden. Ook 
waar deze de facto de verenigbaarheid van luciditeit en vreugde erkent, lijkt hij zich maar 
niet te kunnen zetten tot de lichte skepsis waar hij tegelijk zo hoog van opgeeft. Hij is 
geen ja-zegger, zoals Nietzsche was, en die weigering geldt niet alleen (terecht) de balk- 
en latienbouwsels van theorie en utopie, maar ook het leven zelf. Dat scheidt hem 
tenslotte van de profeet van de Uebermensch, wiens vitalisme hij ooit deelde, en maakt 
hem veeleer tot een volgeling van Schopenhauer. 

Natuurlijk, tot op het laatst zal hij de rol van het leven blijven bevestigen -over de 
discrepantie tussen weten en illusie, tussen zijn en schijn heen. Maar hij lijkt er niet 
werkelijk meer in te geloven. Niets, zo zal hij in zijn laatste bundel nog eens bena- 
drukken, 'geeft zo sterk de indruk op waarheid te stuiten als redeloze wanhoop."Om het 
wezenlijke te 0ntwaren;heeft hij dan al geschreven, 'is geen enkel vak nodig. Alleen de 
hele dag blijven liggen, en kreunen. ..' 
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