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Emil Cioran: Na szczytach 
rozpaczy. Oficyna Literac
ka, Kraków 1992,175 s.

’N a szczytach rozpaczy" 
Emila Ciorana jest pierwszą 
książką tego autora wydaną 
w Polsce. W momencie pojawie
nia się na rynku była książką 
jedyną i przezywała ponad 
pięćdziesięcioletnią nieobecność 
myśli tego pisarza w naszym 
kraju (w 1993 r. Czytelnik wy
dał zbiór aforyzmów filozofa). 
"Na szczytach rozpaczy" to nie 
tylko pierwsza książka Ciorana 
w Polsce, ale w ogóle pierwsza 
jego książka oraz pierwsza, 
którą napisał w swoim ojczys
tym języku, po rumuńsku. Jesz
cze tylko następna, napisana 
przed wojną "Łzy i święci", 
wyszła w języku rumuńskim. 
Kolejne książki Ciorana zostały 
po francusku napisane, we 
Francji wydane, a i sam autor 
osiadł jeszcze przed 1939 r. 
w ojczyźnie La Rochefoucaułda.

Polskie wydanie "Na szczy
tach rozpaczy" ma otwierać, jak 
zapowiada tłumacz -  Ireneusz 
Kania -  oraz wydawnictwo,

szerszy wybór dzieł Ciorana, ale 
póki co...

Książka wydana została 
przez krakowską Oficynę Lite
racką w cyklu tzw. "szarej se
rii". Poprzedzona jest trzydzies- 
tostronicowym wstępem tłuma
cza. Jest to wstęp udany i po
trzebny. Czytelnikowi polskie
mu bowiem, poza może wąs
kim kręgiem tzw. "fachowców" 
i prawdziwych paąjonatów lite
ratury filozofującej, ani sylwet
ka, ani tym bardziej twórczość 
Ciorana nie jest znana. Wpraw
dzie autor ten był już wcześ
niej kilkakrotnie prezentowany 
w krąju (np. przekrojowy wy
bór fragmentów utworów Ciora
na dokonany i przetłumaczony 
przez Krzysztofa Zabłockiego 
w "Literaturze na Świede" 
1990, nr 11), jednakże tłumacz 
nie odsyła czytelnika do tych 
publikacji. Szkoda, gdyż prezen
towane w "Literaturze na Świę
cie" fragmenty mogą być znako
mitym uzupełnieniem wstępu 
"Na szczytach rozpaczy", jako że 
jego autor odwołuje się często 
do późniejszego piśmiennictwa 
rumuńskiego twórcy. A nie spo
sób tego nie czynić, gdyż debiut 
’zawiera w zalążku niemal 
wszystkie główne wątki myśli 
Ciorana, które w następnych
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pozycjach autor w zasadzie tyl
ko rozwija i pogłębia oraz szlifu
je formę" (s. 5).

Czy więc jest to niespotyka
na antycypacja twórcza, czy 
raczej przejaw ubóstwa intelek
tualnych zainteresowań autora? 
Paradoksalnie odpowiedź tkwi 
już w "Na szczytach rozpaczy".

Cioran nie kryje się z fak
tem, że przedmiotem (i podmio
tem) książki jest on sam. Jako 
motto swej twórczości obrał 
słowa Montaigne’a: "Jestem 
materią swego dzieła", a sam 
mówi wprost: "Jeżeli nie mówi 
się o sobie, po cóż pisać?" 
Gdyby jednak pozbawić Ciorana 
aureoli megalomanii, można by 
powiedzieć, że jest to rozprawka 
o człowieku i wszystkim co dla 
człowieka najważniejsze.

Człowiek prawdziwy, a do
kładniej człowiek-naprawdę, 
to człowiek liryczny. Jednak li
ryzmowi (jak zresztą wielu in
nym terminom) nadaje autor 
sens odmienny od powszechnie 
przyjętego. Otóż liryzm to abso
lutne samopoznanie, natomiast 
samopoznanie to cierpienie. 
Zatem człowiek liryczny to 
człowiek cierpiący. Cierpienie 
jest więc wynikiem głębokiego 
doświadczenia siebie. Jest to

doświadczenie tragiczne, bo
wiem utwierdza w znikomości 
istnienia, ale jest to jednocześ
nie jedyna realność, na jaką 
człowiek Ciorana, a precyzyjniej 
sam Cioran, może się zgodzić, 
gdyż tylko w tym doświadczeniu 
jest się naprawdę sobą ("Mam 
pewność, że jestem we wszech- 
świecie absolutnie niczym, ale 
czuję, że jedynym rzeczywistym 
istnieniem jest moje", s. 66). 
Tak doświadczony człowiek do
chodzi do granic bytu prze
ciskając się ku nicości. A tu już 
tylko absurd gra swoje pasje. 
Poza końcem nie ma argumen
tów. Konkluzja zatem sprowa
dza się do stwierdzenia, że cier
pienie nie ma żadnego uzasad
nienia. A skoro istnienie jest 
bez sensu, jaka w ogóle jest ra
cja istnienia? Cioran odpowiada 
pytaniem: 'Może racja istnienia 
jest wyłącznie immanentna? 
Może istnienie istnieje tylko ja
ko istnienie? A byt jako byt?" 
(s, 88). Jedyny pewnik to to, że 
istnienie zmierza ku nicości, 
byt ku niebytowi. Jest to rów
noznaczne z triumfem nicości 
i niebytu. Ale czyżby był to 
koniec? Odpowiedz, udzielona 
na skraju wszystkiego, jest 
zaskakująca. To dopiero począ
tek, początek człowieka i jego
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wędrówki mimo wszystko. Kie
runek temu dążeniu wyznacza 
agonia, którą autor pojmuje 
jako rozdarcie między życiem 
a śmiercią. Jest to wciąż katorż
nicze cierpienie, ale tylko przez 
długotrwałe odczuwanie żyda 
jako agonii, śmierci rozpoczętej 
można prawdziwie pojąć śmierć. 
Wejść w śmierć i odczuć ją  jako 
immanencję żyda. Jest to dla 
podmiotu moment bardzo waż
ny, bowiem wytycza on nowy 
horyzont. Dopiero teraz możli
wa jest transfiguracja człowieka 
Cioranowsłriego. Stan ten od
różnia go od pozostałych ludzi, 
dla których śmierć jest poza 
bytem, postrzegana jako zew- 
nętrzność. Demistyfikuje Cio- 
ran iluzoryczne poczude wiecz- 
nośd i pełni żyda. Dla zwyk
łych przedętnych ludzi perspek
tywa ta  zdaje się być niezwykle 
okrutna. Natomiast człowiek- 
-naprawdę, dla którego śmierć 
immanentna życiu już nie sta
nowi zewnętrznośd powodu
jącej strach, dopiero teraz może 
być.

Na fiindamende takiej kon
cepcji człowieka pisarz buduje 
kolejne piętra swej budowli, 
a mianowide: estetykę, etykę, 
historiozofię i, oczywiśde, dal
szy dąg antropologii.

Jednym z nąjistotniejszych 
zawołań podmiotu jest hasło 
powrotu do prachaosu. Poza 
prawa i formy ('Wszystko co 
jest formą, systemem, katego
rią, ramą, płaszczyzną lub sche
matem pojmowanym jako swe
go rodzaju usiłowanie absoluty- 
zacji, jest rezultatem niedostat
ku i produktywnośd niedoboru 
wewnętrznej energii, jałowośd 
duchowego żyda", s. 72). Taka 
właśnie jest muzyka, która wy
kracza poza formę ku nieskoń- 
czonośd. Taka jest Cioranowska 
amoralność. Dla klasycznych 
kryteriów moralnośd autor nie 
znajduje w swoich postulatach 
etycznych miejsca. Bo skoro 
rzeczywistość jest w swej istode 
irracjonalna, to gdzie tu  pomieś- 
dć dobro i zło (’Wieczność nie 
prowadzi ani do triumfu dobra, 
ani zła, lecz unieważnia wszyst
ko", s. 100).

W koncepcji etycznej, jak 
rzadko w tej książce, diagnoza 
przeradza się w program -  jeśli 
go tak można nazwać -  pozy
tywny. W kategoriach tradycyj
nej etyki znalazłby on swoje 
miejsce pośród skrąjnych od
mian hedonizmu ("Czemu mieli
byśmy upąjać się iluzjami mo
ralnymi, kiedy możemy znaleźć 
inne, piękniejsze? [...] Cała
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moralność chciałaby zrobić z te
go żyda tylko sum# straconych 
okazji", s. 100-101). Hedonizm 
pisarza spotyka się z jego 
poczuciem tragiczności żyda 
w sposób zaskakująco kompro
misowy. Nie zamierza on bo
wiem odwodzić ludzi od uroków 
świata. Postawa ta dowodzi, że 
jest człowiekiem z krwi i  kośd. 
Człowiekiem z bebechami, nie 
tylko spekulującym umysłem 
("A więc derpde, pijde, wychy
lajcie puchary przyjemnośd do 
dna, płaczde albo śmiejde się, 
krzyczde z rozpaczy albo ra- 
dośd, wyśpiewujde miłość albo 
śmierć -  bo i tak nic z tego 
wszystkiego nie zostanie", 
s. 101).

Ta subiektywizacj a świata 
sięga granic możliwośd (chodaż 
daleko stąd do solipsyzmu), bo
wiem w jej imię odrzuca Cioran 
i tradycję, i historię. Jest to dla 
niego pustka zdumiewająca 
liczbą zainteresowanych, po
święcających całe swoje życie 
służbie przesz!ośd. Takie stano
wisko promieniuje także na 
antropologiczną koncepcję auto
ra, którą właściwiej byłoby 
nazwać an ty antropologiczną.
Jedna z podstawowych kate
gorii ~ praca -  to dla niego 
tylko peryferyjność, spłycające

przekleństwo, negacja wiecznoś- 
d . Cioranowskie nawoływanie 
do lenistwa znów odkrywa inne 
rozumienie słowa ("Nie przeriw- 
stawiam pracy ani biernej kon
templacji, ani mglistego marze
nia, lecz tylko intensywny 
wysiłek transfiguracji w celu 
realizacji osobowej", s. 149). 
Praca zdeprawowała człowieka 
prawdziwego jakim był lub 
mógłby być ("[Człowiek] przez 
swoją pracę z podmiotu stał się 
przedmiotem, tzn, zwierzęciem 
obarczonym defektem mniej- 
szym niż zwierzęca dzikośd", 
s. 148). Człowiek jako gatu
nek to zwierzę nieszczęśliwe, 
a wręcz chore. Bycie człowie
kiem to wykraczanie poza 
porządek naturalny. Stąd też 
postulat powrotu do zwierzęcoś- 
d , a nawet dalej ~ do roślinnoś
ci czy wręcz do porządku ma
terii nieożywionej (np. prag
nienie byda kamieniem).

Wobec tego wszystkiego 
wzywa Cioran zgoła nieoczeki
wanie: "Żyjmy zatem, ponieważ 
świat nie ma żadnego sensu" 
(s. 141).

Już powyższy apel myśliciela 
odpiera wystarczą) ąco skutecz
nie pierwsze pytanie, a właś
ciwie stawiany mu zarzut: po
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cóż on sam jeszcze żyje? Ale to 
nie jedyna odpowiedz, na którą 
go stać. Może również odpowie
dzieć tak: dlatego, że dopiero 
z perspektywy doświadczenia 
marności ludzkiego bytowania 
można żyć naprawdę, wyko
rzystując do maksimum każdą 
darowaną nam przez los chwilę. 
Albo: dlatego, że tak samo jak 
nienawidzi życia, nienawidzi 
i śmierci. Albo dlatego, że... 
I odpowiedzi te są tylko dowo
dem na to, że próba ich werbali
zacji ma się nijak do odpowiedzi 
prawdziwej: życia. Stąd też 
uważam, że daleko błędne są 
wszelkie próby określania Cio- 
rana jako filozofa przygnębienia 
"ziejącego piwnicznym chłodem 
i stęchlizną grobu" (W. Gom
browicz). Sądzę, że ten rumuń
ski filozof to jeden z najwięk
szych optymistów i piewców ży
cia, bowiem jest to myśliciel 
myśli nie-prze-myśianej, ale 
prze-żytej. Człowiek żyjący "ży
wym życiem", jakby powiedział 
Porfiry Pietrowicz ze "Zbrodni 
i kary" ("Cioran myśli nie do po
myślenia" -  S. Sontag). Nato
miast sam twórca powiedział 
kiedyś o sobie odbierając przy
znaną mu nagrodę: 'Panowie, 
ależ ja  tylko pieprzę". Î w tym 
miejscu można by zakończyć

rozważania o Cioranie i jego 
twórczości.

Mimo to wciąż są podejmo
wane próby zaklasyfikowania 
i osadzenia go w jakichś ra
mach. I choć sam odżegnuje się 
od wszelkiego klasyfikowania 
i systematyzowania, niepodob
na nie odnosić jego pisarstwa dó 
tradycji filozoficznej, z którą 
chociażby jako doktor filozofii 
chcąc nie chcąc prowadzi dialog. 
A nie byłe kto okazuje się 
wyznaczać pole tego dyskursu. 
Poczynąjąc od (nazbyt chyba 
swobodnie) przywoływanych 
Marka Aureliusza i mistrza 
Eckharta, przez metafizyczne 
filiale bliskie Pascalowi, po 
nąjbardziej współczesnych i naj
bliższych Cioranowi (nie tylko 
temporalnie): Schopenhauera
(chociażby poczucie znikomośri 
życia), Kierkegaarda ("choroba 
na śmierć"), Nietzschego (cho
ciażby amoralizm) i de Unamu
no ("poczucie tragiczności ży
da"). Ze wszystkimi łączy go na
tomiast egzystencjalna refleksja 
nad życiem. Ale przecież można 
odczytać Ciorana (nieco swobod
nie -  pizyznąję) jako genialnego 
fenomenologa doderąjącego do 
samej istoty byria. Co prawda, 
nie posiada on potrzebnego war
sztatu metodologicznego, ale
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czyż w docieraniu do istoty by
cia potrzebny jest warsztat?

Dlatego i dla tego wszystkie
go Ciorana czytać należy. Naj
trafniej chyba oddał tę sytuację 
Jean-Franeois Revel, mówiąc 
o tym pisarzu: "Trudno jest ko 
mentować to,, co przede wszyst
kim powinno być czytane".

'N a szczytach rozpaczy" to 
kilkadziesiąt młodzieńczych wy
buchów (miał lat 23 kiedy napi
sał tę książkę) bardziej przypo
minających zapis elektrokardio- 
gramu niżli metodyczny wykład 
poglądów. Stąd też mogą poja
wić się zarzuty, tyczące zarówno 
języka, jak i samej treści. Praw
da, że może nieco razić epato
wanie wiecznymi "paroksyz- 
mami", "płomieniami", "pulso
waniem", "światłem", "ciem
nością", "rozpaczą", "rozdar
ciem", "bezsensem" etc. Prawda, 
że młode myśli nie uczesane 
przypominać mogą dopiero co 
starte z ust mleko zwarzone al
koholem. Ale jest to jednocześ
nie szczerość wobec najbardziej 
wewnętrznego i intymnego do
świadczenia bytu, szczerość 
zyskująca od pierwszych stronic 
zaufanie czytelnika. I mimo że 
upłynęło ponad pół wieku od 
momentu napisania przez 
Ciorana tej książki, wdąż,

a może właśnie szczególnie 
dziś, i szczególnie tu  może być 
ona znakomitą odtrutką egzys
tencjalną na zracjonalizowany 
i tak bardzo "wygasły" świat 
końca XX wieku.

J, Updike powiedział kiedyś: 
"Cioran to nie myśłidel, to 
płomień".

Niech więc płonie!

Barbara Szotek

W stronę polskiej filo
zofii drugiej połowy 
XIX wieku

Czesław Głombik: Zapom
niani krytycy, nieznani filo
zofowie. Rzecz o Aleksand
rze Tyszyńskim i Janie 
Adamskim. Lublin 1988, 
332 s.

Prace podejmujące trud 
przybliżenia współczesnemu 
czytelnikowi ważkich tradycji 
w polskiej myśli filozoficznej 
zawsze zasługują na uwagę. 
Toteż książkę Czesława Głom- 
bika przyjąć należy ze szczegól
nym zainteresowaniem, zwłasz
cza że wiek XIX w polskiej 
myśli filozoficznej to okres 
deko wy i inspirujący wielu


