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În organizarea Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, a
Societății Române de Filosofie şi a Institutului de Filosofie şi Psihologie „C.
Rădulescu-Motru” al Academiei Române, a avut loc, la data menţionată,
Simpozionul Naţional Emil Cioran – sensuri metafizice, etice şi estetice ale operei,
prilejuit de împlinirea a 100 de ani de la naşterea filosofului. Cum se ştie, Cioran
este unul dintre gânditorii români cei mai apreciaţi, în spaţiul nostru cultural şi în
afara acestuia. Opera sa, intrată în conştiinţa publică românească şi în zona de
interes a hermeneuticii filosofice româneşti la începutul anilor ’90, a deschis şi a
întreţinut un fenomen cultural amplu. Au fost traduse cărţile scrise de Cioran în
limba franceză, au fost republicate cărţile româneşti; gânditorului i s-a conferit,
post mortem, titlul de membru al Academiei Române, iar operei sale i s-au dedicat
studii, conferinţe, simpozioane etc. S-a vorbit la un moment dat, cu sens, despre un
„curent Cioran” în rândul tinerilor; şi poate că există un asemenea „curent” în
rândul cercetătorilor consacraţi. Oricum, Cioran a fost citit, dar şi răstălmăcit, în
ultimele două decenii, în mai mare măsură decât mulţi alţi filosofi români. Socotit
de unii drept gânditorul cel mai valoros al culturii noastre, pentru alţii el nu
reprezintă decât „un stricător de conştiinţe” (mai cu seamă tinere). Dar, cum spun
organizatorii în anunţul simpozionului, „toate acestea dau seamă de o creaţie
îmbietoare pentru fel de fel de căutători de rosturi din cultura noastră”. În lumea
filosofică europeană, evaluările de acest tip adresate operei lui Emil Cioran au o
istorie mai lungă decât aceea din cultura noastră; totuşi, „fenomenul Cioran” nu
poate fi interpretat cum se cuvine fără segmentul „românesc” al operei sale şi în
afara reacţiilor hermeneutice originate în cultura noastră: acesta a fost sensul
principal desprins din comunicările prezentate la simpozion şi din discuţiile ce au
urmat.
Organizatorii au intenţionat să deschidă un spaţiu cât mai larg exerciţiilor
hermeneutice având ca obiect o creaţie importantă, asupra căreia se apleacă, din ce
în ce mai „eficient”, cercetarea specializată de la noi, în vederea evaluării locului
acestei creaţii în filosofia românească actuală. Secţiunile simpozionului: Scrierile
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„româneşti” ale lui Emil Cioran; Teme şi concepte metafizice în opera lui Emil
Cioran; Etică şi estetică în opera cioraniană reprezintă expresia acestei intenţii.
Comitetul de organizare al simpozionului a fost alcătuit din: Prof. univ. dr.
Romulus Brâncoveanu, Cercetător Şt. Princ. dr. Mona Mamulea, Conf. univ. dr.
Viorel Cernica, Conf. univ. dr. Constantin Stoenescu, Conf. univ. dr. Savu Totu,
Conf. univ. dr. Viorel Vizureanu.
După cuvântul de întâmpinare rostit de prof. dr. Romulus Brâncoveanu,
decanul Facultăţii de Filosofie, invitatul special al simpozionului, Prof. univ. dr.
Marin Diaconu, a făcut o Prezentare a manuscriselor româneşti ale lui Emil
Cioran. S-a înţeles, din această prezentare, că, pe lângă documentele cioraniene
„comercializate” recent la Paris, pe lângă manuscrisele Cioran descoperite
întâmplător în apartamentul în care au locuit Emil Cioran şi Simone Boué, imediat
după moartea acesteia, există alte manuscrise româneşti, care urmează să fie
publicate. Ceea ce înseamnă că în curând va fi necesară publicarea unei serii de
Opere ale lui Emil Cioran; poate chiar o ediţie critică.
Prezentarea comunicărilor şi discuţiile din prima secţiune, Scrierile
„româneşti” ale lui Emil Cioran, au fost moderate de Prof. univ. dr. Marin
Diaconu şi Conf. univ. dr. Constantin Aslam. În ordinea prezentării, comunicările
acestei secţiuni au fost următoarele: Mara-Magda Maftei, Originea ideatică a
tarelor româneşti identificate de către Cioran; Marcel Chelba, Omagiu lui Emil
Cioran; Marius Dobre, Emil Cioran, Fiul risipitor al „Mioriţei”; Monica Ionescu,
Emil Cioran: scepticismul a români; Constantin Aslam, Emil Cioran –
hermeneutica emoţiilor în scrierile româneşti; Mario Barangea, Filosofia şi
lirismul temporalităţii în „Amurgul gândurilor”; Titus Lates, Emil Cioran – lecturi
din tinereţe. Discuţiile au abordat două subiecte principale, desprinse din temele
comunicărilor: a) semnificaţiile lucrărilor „româneşti” ale lui Emil Cioran în
ansamblul creaţiei acestuia; b) sensibilităţile „critice” proprii mediului filosofic
actual de la noi faţă de creaţia cioraniană. S-a ajuns la ideea că scrierile în limba
română cuprind, tematic, atitudinal, stilistic etc. ceea ce Emil Cioran va aşeza în
scrierile sale în limba franceză. Buna primire a operei lui Cioran în mediul cultural
românesc actual constituie un prilej de cercetare critică a acesteia, aşadar şi de
lămurire asupra unor chestiuni care vizează opera în ansamblu, cum ar fi problema
statutului ei filosofic, sau asupra unor chestiuni tematice, spre exemplu, asupra
problemei nihilismului cioranian.
La secţiunea a doua, Teme şi concepte metafizice în opera lui Emil Cioran,
comunicările au indicat, mai întâi, posibile direcţii de cercetare a textelor lui Emil
Cioran. Evidenţiată a fost perspectiva metafizică, în comunicări fiind formulate
teme şi concepte cu rost metafizic prezente în scrierile cioraniene, atât în cele
publicate în limba română, cât şi în cele din perioada franceză. Au susţinut
comunicări: Tudor Petcu, Dimensiunea metafizică a conceptului de disperare la
Emil Cioran; Nicoleta Dabija, El nu era de aici... sau exilul metafizic. E. M.
Cioran, cel din confesiune; Ilie Pintea, La ce bun filosofia ?; Viorel Cernica, Sensul
unei deconstrucţii tematice a „Convorbirilor cu Cioran”; Cristian Berţi, Cioran -
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de la durerea morţii la experienţa solitudinii; Mihai Popa, Emil Cioran – poziţia
faţă de istorie: între revoltă şi împăcare. Discuţiile au avut două sensuri principale:
a) opoziţia lui Emil Cioran faţă de orice interpretare „metafizică” a scrierilor sale;
b) interpretarea filosofică – aşadar, şi cea metafizică – presupune cercetarea
aplicată asupra unor teme (melancolia, disperarea, exilul, statutul filosofiei, istoria,
sensul vieţii, moartea etc.) şi re-construcţia lor din orizontul filosofic propriu
cercetătorului. Deocamdată, perspectiva metafizică rămâne problematică, dar nu
pentru că Emil Cioran s-a opus faţă de o asemenea interpretare a scrierilor sale, ci
fiindcă „fragmentele” cioraniene instanţiază timpul (şi spaţiul), fiind vorba
întotdeauna la el despre „acum” (şi „aici”). Sensul transcendentului, necesar unei
perspective metafizice, este mai greu de prins într-o formă, pornind de la gândurile
lui Cioran.
La cea de-a treia secţiune, Etică şi estetică în opera cioraniană, moderatori
Prof. univ. dr. Romulus Brâncoveanu şi Conf. univ. dr. Viorel Vizureanu, au fost
prezentate următoarele comunicări: Romulus Brâncoveanu, Cioran si dictatura de
dezvoltare; George Chiriţă, Cioran – Levinas, tentaţia unei paralele; Marius Ion,
Memoria inteligibilă şi intuiţia sacrului la Cioran; Daniel Mazilu, Mizantropia lui
Cioran. Câteva reflecţii pe marginea „Caietelor” (1957-1972); Horia Pătraşcu,
Lirismul metafizic. O posibila ierarhie a sentimentelor in opera lui Emil Cioran;
Dragoş Popescu, Influenţe buddhiste în opera lui Emil Cioran – Despre neajunsul
de a te fi născut; Roxana Vasiliu, Drumul spre libertate; Ana Bazac, D. D. Roşca şi
Emil Cioran despre existenţa tragică; Viorel Vizureanu, Tânărul Cioran şi
problema salvării. S-a discutat îndelung despre şansa cercetătorului scrierilor lui
Emil Cioran de a vorbi despre o etică sau o estetică cioraniană, atâta vreme cât
gânditorul român nu a intenţionat să formuleze idei, concepte, probleme care să
capete statut de etică sau de estetică; aşa cum nu a vrut să propună o metafizică, o
ontologie etc. Concluzia a fost că sunt, totuşi, suficiente elemente etice şi estetice
în opera cioraniană, care îndreptăţesc cel puţin interpretarea unor gânduri din
perspectiva celor două discipline filosofice. De altfel, chiar această idee, desprinsă
şi ca o concluzie a discuţiilor, a fost argumentată şi ilustrată prin comunicările
prezentate la această secţiune.
Participanţii la simpozion au constatat că opera avută în vedere se află astăzi
în zona centrală de preocupare a hermeneuticii filosofice româneşti şi că există
interes pentru ea şi în alte culturi. Dificultatea interpretărilor textelor cioraniene
poate fi depăşită prin cercetare aplicată şi prin atragerea în spaţiul de interpretare a
întregii opere, aşadar şi a segmentului său „românesc”. Scrierile lui Cioran au
semnificaţii propriu-zis filosofice, în ciuda împotrivirii autorului faţă de o
asemenea evaluare, ceea ce înseamnă că studiile şi cercetările ce vor urma – luând
act şi asupra ideilor şi regulilor de interpretare puse în discuţie la acest simpozion –
vor putea stabili un sens al filosofiei cioraniene în mişcarea gândului filosofic în
cultura noastră.
Comunicările prezentate vor fi publicate, până la sfârşitul acestui an, într-un
volum, la Editura Universităţii din Bucureşti.

