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ILUZJA BUDDYJSKIEGO WYZWOLENIA
W MYHLI EMILA CIORANA

Emil Cioran (1911-1995) byS rumuTskim pisarzem i filozofem, który wi]ksz^
cz]`a swojego dycia sp]dziS na emigracji we Francji. ZajmowaS si] m.in. tak
fundamentalnymi problemami, jak problem narodzin, cierpienia, `wiadomo`ci
i `mierci. Jego dorobek intelektualny jest dobrze znany we Francji oraz w krajach
Europy Zachodniej, natomiast w Polsce – znany mniej. Charakterystyczne dla
dzieS Ciorana jest to, de dokonuje on w nich gruntownej i niespotykanej dot^d
w historii filozofii redukcji, rozbioru i demaskacji mechanizmów funkcjonowania
stworzenia oraz wszelkich aspektów ludzkiej egzystencji. Najpierw redukuje
dycie pozagrobowe oraz Boga do wymysSu pyszaSków, którzy nie chc^ pogodzia
si] z wSasnym zanikiem. Nast]pnie sprowadza przyczyn] pojawienia si] czSowieka do jego wi]kszej wradliwo`ci na ból i niezaspokojonej d^dzy pot]gi,
a kultur] i cywilizacj] – do sztucznego tworu, który ma zaspokoia t] d^dz] i przesSonia prawdy dotycz^ce `mierci i przemijania. Post]p duchowy staje si] umiej]tnym wprowadzaniem wariantów w posSugiwaniu si] poj]ciami, które sSud^
z kolei mnodeniu pragnieT i cierpieT, a wszystko to, co czSowiek dodaje do natury, prowadzi wyS^cznie do katastrofalnych konsekwencji. Historia nie wiedzie
w dadnym okre`lonym kierunku, jest bezsensown^ i zbrodnicz^ karuzel^ pot]g,
w której ludzie s^ tylko przedmiotami i ofiarami. CzSowiek wcale nie skSania si]
ku dobru, a stosunki mi]dzyludzkie, opieraj^c si] na jednostkowej potrzebie
wzrostu i siSy, s^ pasmem zazdro`ci, nienawi`ci, urazy i zemsty. Panuje w nich
faSsz i zakSamanie, podyktowane wzgl]dami przyzwoito`ci. Twórc^ `wiata nie
jest wcale dobry Bóg, lecz zSy demiurg, który spartaczyS caSe stworzenie i w ten
sposób skazaS czSowieka na zatrat]. Co wi]cej, dycie nie ma w sobie niczego
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wydszego, jest ekstaz^ robactwa w sSoTcu, a czSowiek wcale nie jest koron^
stworzenia i kim` uprzywilejowanym, lecz wyS^cznie anomali^ i chwastem istnienia. Samo`wiadomo`a – jego najwi]ksze przekleTstwo – nie wynosi go ponad
natur], ale spycha ponidej niej, gdyd niszczy zSudzenia, pogr^da w bezczynno`ci,
skazuje na brak oparcia i czyni `miera stale obecn^ w dyciu. Z kolei dycie widziane przez pryzmat koTca jest wyS^cznie pustk^ niepotrzebnych, `miesznych i zarozumiaSych aktów, których bezcelowo`a nie podlega dadnej dyskusji.
Skoro wi]c nic nie jest w stanie zadowolia czSowieka i skoro poza tym `wiatem nie ma dadnego innego, to wedSug Ciorana przed kaddym czSowiekiem
z osobna ledy zadanie zmniejszania cierpienia powstaSego wskutek indywiduacji,
rozparcelowania pierwotnej jedni na poszczególne indywidua o coraz wi]kszym
stopniu samo`wiadomo`ci oraz na szukaniu sposobów przekroczenia, transgresji
tej samo`wiadomo`ci. Nie chodzi zatem o pokonanie `mierci, lecz strachu przed
ni^ czy ted uczynienie `wiadomo`ci `mierci mniej przeradaj^c^, by dzi]ki temu,
jak okre`la to sam Cioran, „umieraa troch] mniej”1.
W poszukiwaniu wyj`cia z sytuacji, w której `wiadoma samej siebie egzystencja równa si] cierpieniu2, Cioran odrzuca zbawienie w rozumieniu chrze`cijaTskim i najwi]cej uwagi po`wi]ca indywidualnej i ateistycznej autosoteriologii
my`li buddyjskiej3. Jego zdaniem chrze`cijaTska idea Boga czy ted Absolutu jest
podejrzana, a nawet zgubna, gdyd daj^c obietnic] dycia wiecznego oraz umieszczaj^c czSowieka najwydej w hierarchii bytów ziemskich, nie jest w stanie
dotrzymaa tej obietnicy i w miejsce zniszczalnego `wiata proponuje jedynie zSudzenie wieczno`ci i trwaSo`ci, wcale nie koj^c ludzkich l]ków ani nie u`mierzaj^c
cierpieT, lecz dodatkowo je pomnadaj^c. Ponadto autor Z"ego demiurga, jak sam
przyznaje, nie ufa religii, w której czSowieka z Bogiem S^cz^ stosunki tak skomplikowane, niemal maSostkowe, bo opieraj^ce si] na tym, de Najwydszy wymaga
wdzi]czno`ci, wyznania wiary, zdawania rachunku sumienia oraz sam decyduje,
czy kto` zostanie zbawiony, czy nie, umniejszaj^c tym samym wolno`a jednostki
i kr]puj^c j^ w poszukiwaniu prawdy i wyzwolenia4. Z kolei buddyzm odpowiada
Cioranowi o tyle, o ile nie jest zinstytucjonalizowan^ religi^, o ile nie ma w nim
rygorów i jest miejsce na swobod], o ile odwoSuje si] jedynie do refleksji
i wysiSku poznawczego i, co najwadniejsze, o ile nie przynosi pociechy, lecz
1

E. C i o r a n, Ksi.ga z"udze0, tS. S. Królak, Warszawa: Wydawnictwo KR 2004, s. 69.
„Istnienie = Udr]ka. To równanie zdaje mi si] oczywisto`ci^” (t e n d e, O niedogodno3ci
narodzin, tS. I. Kania, Kraków: Oficyna Literacka 1996, s. 92).
3
Buddyzm, o którym mowa w artykule, to raczej buddyzm szkoSy Ciorana. My`liciel, w oparciu
o kilka kluczowych, niew^tpliwie uniwersalnych dla buddyzmu cech, buduje obraz swoistego
buddyzmu, który nie ma bliskiego przeSodenia na dadn^ z konkretnych jego postaci.
4
Por. E. C i o r a n, Zeszyty, tS. I. Kania, Warszawa: Wydawnictwo KR 2004, s. 667.
2
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uleczenie5. Poniewad wi]c Cioran nie wierzy w dycie po`miertne i w swych poszukiwaniach pragnie bya zdany wyS^cznie na siebie6, wybiera wyzwolenie, które
obchodz^c si] bez Saski oraz kSad^c nacisk na wiedz] zbawcz^7, nie ma konotacji
religijnych i nie jest zaledne od jakiej` nadnaturalnej istoty, a opiera si] w gSównej mierze na oczyszczeniu `wiadomo`ci z fikcji i iluzji `wiata zewn]trznego.
W wywiadzie udzielonym Gabrielowi Liiceanu Cioran powiedziaS:
Moja wizja rzeczy, znajdzie j^ Pan w buddyzmie, który w moich oczach jest najbardziej gS]bok^ religi^. Jestem zapewne zbyt niespójny, aby przypisaa mi jak^`
religi], ale moje spojrzenie na `wiat, chociad inaczej sformuSowane, jest bardzo bliskie
spojrzeniu buddyzmu8.

WedSug rumuTskiego my`liciela peSen przekonaT i pod^daT czSowiek buduje
ponad rzeczywisto`ci^ ródnego rodzaju konstrukcje, nadaje rzeczom nazwy oraz
tworzy systemy i warto`ci, które ostatecznie zwracaj^ si] przeciwko niemu i staj^
si] powodem jego cierpienia. Podczas gdy substancja rzeczy jest ze swej istoty
pozbawiona jakiejkolwiek tre`ci i nie powinna podlegaa dadnemu ródnicowaniu,
kaddy nadaje ksztaSt i wielko`a temu, co tak naprawd] ich nie posiada. Na
podstawie nadbudowanych nad milczeniem natury fikcji czSowiek tworzy prawdy, `wiatopogl^dy i wizje `wiata, które – czy to zrodzone z rozumowania, intuicji
czy entuzjazmu – s^ równie sSuszne i w równym stopniu mog^ przemawiaa do
rozs^dku. Poniewad wytwory ludzkiego umysSu ksztaStuj^ si] w zaledno`ci od
do`wiadczenia, wieku, nastroju i okoliczno`ci, kaddy wydany s^d jest z jednej
strony prawomocny, natomiast z drugiej nie ma dadnego znaczenia9. Dowolny
pogl^d, system, wierzenie okazuj^ si] prawdziwe lub faSszywe w zaledno`ci od
tego, jak wielka nami]tno`a za nimi przemawia, tak de wszystkie prawdy s^ wyS^cznie bS]dami, które nie zostaSy jeszcze zdemaskowane, a raczej – przedyte10.

5

Por. t e n d e, Z"y demiurg, tS. I. Kania, Kraków: Oficyna Literacka 1995, s. 69.
„Tym, co trzyma mnie na zewn^trz kaddej religii, jest moja niezdolno`a do wyobradenia
sobie, id w zbawieniu ktokolwiek mógSby mi pomagaa. […] Chc] «wyzwolia si]» sam, bez niczyjej
pomocy” (t e n d e, Zeszyty, s. 167).
7
Por. I. K a n i a, Nihilista pielgrzymuj<cy, [w:] E. C i o r a n, Na szczytach rozpaczy, tS. I. Kania, Kraków: Oficyna Literacka 1992, s. 17.
8
E. C i o r a n, Les continents de l’insomnie: entretien avec E. M. Cioran, [w:] G. L i i c e a n u,
Itinéraires d’une vie: E. M. Cioran, Paris: Éditions Michalon 1995, s. 131.
9
Por. E. C i o r a n, Zarys rozk"adu, tS. M. Kowalska, Warszawa: Wydawnictwo KR 2006,
s. 203-206.
10
„Wszystko jest oszustwem, gorzkim i sSodkim. GoSym okiem widaa, de rzeczywisto`a ani
prawda nie mogSy zaistniea” (t e n d e, Hwi.ci i "zy, tS. I. Kania, Warszawa: Wydawnictwo KR 2003,
s. 161).
6
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Co wi]cej, absolutny charakter wSasnych prawd nie tylko nakazuje przedkSadaa je
nad inne, ale równied zmusza do wcielania ich w dycie i egzystencji podSug wyznaczanego przez nie rytmu. To z kolei stwarza caSy szereg przywi^zaT11 i pragnieT, które staj^ si] wródSem gor^czkowych d^deT i wzbudzaj^ w czSowieku
ci^gSy niepokój na my`l o niepowodzeniu lub stracie12. WSa`nie one gwarantuj^
mu to, de b]dzie szedS od udr]ki do udr]ki, wyrywaj^ go ze spoczynku, znieksztaScaj^ i przykuwaj^ uwag] do jakiego` obiektu13. Rozpalaj^c krew i wzbudzaj^c jego fascynacj], daj^ poczucie peSni dycia i dostarczaj^ przyjemno`ci,
jednakde ostatecznie, kiedy ich przedmiot zaczyna zdecydowanie odbiegaa od
ludzkich o nim wyobradeT, nie chce nagi^a si] do czyjej` woli, nudy i rozczarowuje lub ulega powolnej zatracie, one same zmieniaj^ si] w cierpienie14.
W Upadku w czas Cioran stwierdziS:
Oprócz niewradliwo`ci (i mode jeszcze pogardy) wszystko jest zgryzot^, nawet
przyjemno`a, owszem, gSównie ona, skoro jej funkcja polega nie na odsuwaniu bólu,
lecz na przygotowywaniu go. […] przyjemno`a obiecuje wszystko, a nie daje nic, jest
z tej samej materii co pragnienie. A niezaspokojone pragnienie to cierpienie; przyjemno`ci^ jest tylko w trakcie zaspokajania, potem staje si] rozczarowaniem15.

Kadde pragnienie jest zSem, gdyd kadde zwraca czSowieka ku `wiatu i nakazuj^c mu projektowaa byt, stwarzaa rzeczywisto`a poj]a, warto`ci i prawd, za
którymi mógSby si] uganiaa, zakotwicza go w tym bycie, a wi]c „iluzji w ruchu”16, i odbiera jasno`a spojrzenia. xycie w iluzji i niewiedzy jest z kolei przyczyn^ wszystkich ludzkich nieszcz]`a i sprawia, de wszystko, co si] komu` przydarza, jest potencjalnie cierpieniem lub b]dzie nim za jaki` czas. Okazuje si]
11
„Nie wiedz^c, jak si] wobec niego [istnienia – S.P.] zachowaa, wstydzimy si] przywi^zania
do niego, a jednak przywi^zujemy si] – drog^ dSugiego, niedostrzegalnego procesu, który wci^ga
nawet najbystrzejszych i kade im braa je na serio” (t e n d e, Z"y demiurg, s. 54).
12
Podobnie jak u Ciorana, tak i w buddyzmie podstawowym elementem osobowo`ci jest
`wiadomo`a, która jest warunkiem percepcji, percepcja – warunkiem postrzedeT, postrzedenia –
emocji, emocje – d^dz, d^dze – cierpienia, jak równied chorób, staro`ci, `mierci i ponownych
narodzin, a wi]c koSowrotu sansary (por. K a n i a, Nihilista pielgrzymuj<cy, s. 21).
13
„Dopóki pragniemy, dopóty dyjemy w poddaTstwie, zdani na Sask] `wiata” (C i o r a n, Z"y
demiurg, s. 40).
14
„Kadda nowa wi]w, jak^ sobie tworzymy, jest nowym cierpieniem, jeszcze jednym gwowdziem, który wbijamy sobie w serce” (t e n d e, Upadek w czas, tS. I. Kania, Kraków: Oficyna
Literacka 1994, s. 70); „Wszelkie przywi^zanie jest koniec koTców wródSem bólu” (t e n d e, Zeszyty,
s. 96).
15
T e n d e, Upadek w czas, s. 71.
16
T e n d e, Je suis un auteur à fragments, [w:] L. T a c o u, V. P i e d n o i r (éd.), Cioran, Paris:
Éditions de L’Herne 2009, s. 412.
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wi]c, de wedSug Ciorana czSowiek jest zwierz]ciem, które cierpi dla niebytu i, co
gorsza, z reguSy nie dostrzega tego – funkcjonuje jedynie dzi]ki niedostatkowi
wiedzy i póki pozory wydaj^ mu si] czym` rzeczywistym, jest zdolny kochaa,
nienawidzia i zmagaa si] z nimi17. Je`li jego celem jest dziaSanie i bycie skutecznym, z konieczno`ci musi pozostawaa na powierzchni rzeczy i staa si] `lepym na to, co nierzeczywiste, musi sam siebie oszukiwaa, by zapomniea, de jest
tylko „oraczem na Saharze”18, gospodarzem sprawuj^cym piecz] nad tym, czego
nie ma. Przemyca wSasne istnienie, z godziny na godzin] oddany tysi^com wierzeT, idoli i zaj]a, nie dostrzegaj^c, de pod t^ warstw^ przyjemnych oszustw kryje
si] wyS^cznie czyste, nienaled^ce do nikogo i niezabarwione aktywno`ci^ ludzkiego ducha istnienie.
Ponadto, jak twierdzi Cioran, esencj^ kaddego pragnienia jest d^denie do
czegokolwiek prócz `mierci, tak de kto wyznacza sobie cele i dziaSa, stara si] tym
samym odsun^a od siebie my`l o cierpieniu i kresie wSasnego dycia19. Zdaniem
autora Zmierzchu my3li Budda byS reformatorem wi]kszym od wszystkich innych
wSa`nie dlatego, de u`wiadomiS ludziom, id faktem zasadniczym nie s^ dadne
rewolucje, lecz choroba, nie przyszSo`a, lecz `miera20, oraz pokazaS im, w jaki
sposób modna si] od nich uwolnia i dost^pia wyzwolenia. Id^c drog^ wyznaczon^
przez Budd] i zdaj^c sobie spraw] z cierpienia i zSa, jakie towarzyszy przywi^zaniom i pragnieniom, Cioran stara si] je pokonaa i przegnaa21, w oboj]tno`ci
bya poza wszystkim i wszystkimi, pomóc w tym ma mu za` rozpoznanie, a nast]pnie odrzucenie uSud czy ted zSudzeT, którymi dyje przewadaj^ca cz]`a ludzko`ci22. Jego celem w tym przedsi]wzi]ciu jest poznanie w rozumieniu buddyjskim, a wi]c zmierzenie zasi]gu zSudy oraz jud wyzbyte bólu i cierpienia postrzeganie rzeczy i samego siebie takimi, jakimi rzeczywi`cie s^ – jako nierealne23. W jednym z fragmentów Zeszytów napisaS:

17

„Wszystko, co dzieje si] na ziemi, to wielkie zSudzenie peSni po`ród caSkowitej pustki, tajemnica emanuj^ca z Niczego…” (C i o r a n, Zarys rozk"adu, s. 103).
18
T e n d e, Brewiarz zwyci.Ponych, tS. A. Dwulit i M. Kowalska, Warszawa: Wydawnictwo KR
2004, s. 79.
19
W Z"ym demiurgu Cioran napisaS: „P r a g n ^ a to nie chciea umieraa” (t e n d e, Z"y demiurg,
s. 105).
20
Por. t e n d e, Zeszyty, s. 909.
21
„Usun^a wszystkie pragnienia! – oto mój cel, moje absolutne pragnienie!” (tamde, s. 71).
22
„[…] wchSoni]ta przez faSsz, skazana na prawd] nidszego rz]du, zawsze b]dzie mylia ona
[ludzko`a – S.P.] pozór z substancj^” (t e n d e, Z"y demiurg, s. 38).
23
„Naprawd] liczy si] tylko to, by rozumiea, nie za` produkowaa. A rozumiea to znaczy zorientowaa si], w jakim stopniu kto` doznaS rozbudzenia, ile nierzeczywisto`ci potrafi dostrzec w kaddym zjawisku” (tamde, s. 67).
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xeby znie`a `miera, stawia jej czoSo w zoboj]tnieniu, musimy przyj^a, de to dycie jest
czystym pozorem, czym` w gruncie rzeczy nierealnym – inaczej nie modna si] pogodzia z umieraniem24.

W stopniowym dochodzeniu do wyzwolenia poprzez deziluzj], a wi]c rozpoznawanie nierzeczywisto`ci swojej i `wiata, Cioran zaczyna od metodycznej
i kontrolowanej kontemplacji tego, co po `mierci zostaje z czSowieka, na przykSad
ko`ci ludzkich w muzeum lub – jak to robili mnisi buddyjscy na placach kremacyjnych – zwSok w mniejszym b^dw wi]kszym stadium rozkSadu. Jud przy
pierwszym zetkni]ciu z widokiem szkieletu jeste`my wstrz^`ni]ci zatrwadaj^c^
zniszczalno`ci^ ciaSa i odnosimy wradenie, jakby to, co dawniej obrastaSo ko`ci,
w rzeczywisto`ci nie istniaSo, bySo oszustwem i przebraniem, za którym nic si]
nigdy nie krySo25. Kiedy nast]pnie wyobrazimy sobie samych siebie jako podobne
szkielety, natychmiast u`wiadamiamy sobie nasz^ krucho`a, krucho`a naszych
projektów, nierzeczywisto`a „ja”, absurd poj]cia „moje”26 oraz nietrwaSo`a rzeczy tego `wiata. Ogarnia nas rezygnacja i uspokojenie, czujemy si] jak nigdy dot^d wolni i niemal caSkowicie odporni na ciosy losu. Dzi]ki temu, de spogl^damy
na siebie z zewn^trz jak kto` obcy, wSasne ciaSo, a tym samym nasze dycie
i `miera zaczynaj^ si] nam jawia jako co`, z czym nie mamy dadnego zwi^zku, co
wSa`ciwie nigdy do nas nie naledaSo i co wcale nie powinno budzia w nas l]ku
egzystencjalnego. Zdaj^c sobie spraw] z tego, de byt, kiedy poddamy go redukcji,
okazuje si] wyS^cznie chwilowym zlepkiem kilku pierwiastków, sum^ przypadkowych elementów, przypisywanych tym elementom atrybutów oraz miejscem,
w którym koncentruj^ si] nasze przywi^zania i pragnienia, ostatecznie niszczymy w
sobie jego ide] i dzi]ki temu wyzwalamy si] od strachu przed `mierci^27. Je`li
wszystko jest pozbawione realno`ci28, to nasuwa si] wniosek, de zarówno sama
`miera, jak i strach przed ni^ równied tej realno`ci nie maj^, i wSa`nie dzi]ki temu
dycie staje si] czym` modliwym do zniesienia. W Z"ym demiurgu Cioran stwierdziS:
Poj^a, de to, czym jestem, nie jest mn^, de to, co mam, nie jest moje, wyzbya si]
wszelkiego wspólnictwa ze wszystkim, nawet z wSasnym dyciem – to widziea jasno, to
24

T e n d e, Zeszyty, s. 276.
Por. t e n d e, Z"y demiurg, s. 30.
26
„Powiedziea «ja» – to sprawa powadna, «moje» – jeszcze powadniejsza, bo `wiadczy o upadku naprawd] zbyt gS]bokim, o zwi]kszeniu si] naszej niewoli w `wiecie. Pocieszeniem jest my`l, de
nie posiadamy nic, de jeste`my niczym” (tamde, s. 66).
27
„Powinni`my wyzua byt ze wszystkich jego atrybutów – tak aby nie stanowiS jud oparcia,
miejsca wszystkich naszych przywi^zaT, wiecznej a uspokajaj^cej `lepej uliczki, przes^du najmocniej ze wszystkich zakorzenionego, do którego najskuteczniej nas przyzwyczajono” (tamde, s. 64).
28
„Wszystko wygl^da, jakby istniaSo, a nic nie istnieje” (tamde, s. 34).
25
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zst]powaa ad do nico`ci, korzenia wszystkiego. Im bardziej otwieramy si] na pustk]
i dajemy si] jej przenikaa, tym skuteczniej umykamy fatalnej konieczno`ci bycia sob^,
czSowiekiem, istot^ dyw^. Je`li wszystko jest pustk^, to b]dzie ni^ równied owa
trojaka fatalno`a29.

Poszukuj^c nierzeczywisto`ci tam, gdzie do tej pory bySy poj]cia, prawdy,
sens, przedmioty i warto`ci, Cioran odwoSuje si] do buddyjskiego do`wiadczenia
pustki30, które jest swoist^ pauz^ w odczuwaniu nami]tno`ci i pojawia si] tylko
w chwilach spadku gor^czki umysSu i ilo`ci pragnieT. WedSug rumuTskiego my`liciela o ile wytworzona przez filozofi] zachodnioeuropejsk^ nico`a jest zawsze
skadona nieczysto`ci^ czSowieka, prowadzi do rezygnacji przechodz^cej w zgorzknienie i stanowi podlejsz^ wersj] pustki, o tyle pustka jest nico`ci^ pozbawion^
cech negatywnych. Poniewad jej podstawow^ funkcj^ jest paralidowanie mechanizmu przywi^zaT i niszczenie poj]cia bytu31, podobnie jak nico`a, u`wiadamia
ona, de nic nie jest wadne i nie ma trwaSej podstawy, jednak zamiast przez to
paralidowaa i wtr^caa w beznadziej] i rozpacz, okazuje si] oznak^ czego` radosnego32, gdyd likwiduje fatalno`a losu, odbiera mu jego tragiczno`a i przeksztaSca
to, co nieodwracalne, w modliwo`a nowego, nieskr]powanego istnienia33. Ilekroa
kto` j^ odczuwa, zachodzi w nim jaka` zmiana – chociad zachowuje stare wady,
przemianie ulegaj^ jego stosunki ze `wiatem, najgorsze pop]dy Sagodniej^,
a udzielona mu przez ni^ lekcja rezygnacji z uczestnika czyni go widzem i pozwala stan^a ponad rzeczami i samym sob^34. W Z"ym demiurgu Cioran napisaS:
O do`wiadczenie pustki warto zabiegaa zawsze, nawet gdyby bySo uSud^. Jego
przedmiotem i celem jest zredukowanie do nico`ci i dycia, i `mierci, po to jedynie, by
uczynia je zno`nym. Je`li od czasu do czasu taka próba si] udaje, to czegód chciea
wi]cej? Bez niej nie ma lekarstwa na chorob] bytu ani nadziei odnalezienia, bodaj na
par] krótkich chwil, bSogo`ci sprzed narodzin, blasku czystej uprzednio`ci35.

Chociad za pomoc^ do`wiadczenia pustki `wiat zostaje opródniony do cna
z tre`ci, wszystko okazuje si] zSudzeniem oraz korelatem iluzji i kreacj^ pojedyn29

Tamde, s. 38-39.
W sutrach mahajany Cioran znalazS osiemna`cie rodzajów pustki, co tylko potwierdziSo jego
wcze`niejsze rozwadania dotycz^ce nierealno`ci bytu (por. tamde, s. 35).
31
„Pustka pomaga nam zdruzgotaa poj]cie bytu, przy czym sama tej ruinie nie podlega […]”
(tamde, s. 65).
32
„Pustka to otchSaT n i e p r z y p r a w i a j ^ c a o z a w r ó t g S o w y” (tamde, s. 69).
33
„[…] nie poszukujemy jej [pustki – S. P.] dla niej samej, dla prawdy, jak^ rzekomo miaSaby
zawieraa, lecz gwoli jej wSasno`ci terapeutycznych” (tamde, s. 69).
34
Por. tamde, s. 70-71.
35
Tamde, s. 76.
30
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czego „ja”, caSkowit^ i jedyn^ rzeczywisto`ci^, a takde ostatnim przyczóSkiem
istnienia, a wi]c i cierpienia jednostki jest w dalszym ci^gu jej `wiadomo`a, gdyd
wypeSniaj^ j^ poj]cia i my`li, które stanowi^ ostatni^ przeszkod] na drodze ku
wyzwoleniu. WedSug Ciorana s^ one swego rodzaju przes^dami i jako takie kr]puj^
umysS. Co prawda na pocz^tku pomagaj^ uwolnia si] od iluzji i skruszya wi]zy
S^cz^ce czSowieka ze `wiatem, potem jednak staj^ si] zagrodeniem, gdyd jedyn^ ich
funkcj^ jest pochSanianie czyjej` energii i paralidowanie wysiSków zmierzaj^cych
do wyzwolenia. Podobnie jak pragnienie, my`l deruje na ludzkim zaaferowaniu,
a poniewad to wSa`nie przez ni^ wyradaj^ si] nami]tno`ci, czSowiek uwielbia j^
mnodya, chce, aby nieustannie trwaSa i przejawiaSa si] – my`li, bo kocha my`lea,
tak jak pragnie, bo kocha pragn^a36. I choa mode ona prowadzia do prawdy,
a nast]pnie do wyzwolenia, stanowi równied puSapk], w której czSowiek jest wyS^cznie aren^ wci^d rodz^cej i poderaj^cej si], spragnionej samoutrwalania i samoniszczenia iluzji. St^d ted, zdaniem Ciorana, caSkowite wyrzeczenie modna osi^gn^a tylko wznosz^c si] ponad czynno`ci my`lenia37, a modliwe jest to dzi]ki
do`wiadczeniu pustki, takde b]d^cej poj]ciem, ale takim, które pomaga uwolnia si]
od wszystkich poj]a38. W Z"ym demiurgu rumuTski my`liciel stwierdziS:
Nie ma prawdy poza wysiSkiem fizycznym i kontemplacj^, wszystko inne jest przypadkowe, niepotrzebne, niezdrowe. Zdrowie to awiczenie i pustka, mi]`nie i medytacja, w dadnym razie my`l. Medytacja jest zanurzeniem si] i zagubieniem w jakiej`
idei, my`lenie za` to przeskakiwanie z jednej idei na drug^, lubowanie si] w ilo`ci,
gromadzenie drobiazgów, up]dzanie si] za tym lub owym poj]ciem, tym lub innym
celem. Medytacja i my`lenie s^ czynno`ciami rozbiednymi, ba, nawet wzajem nie do
pogodzenia39.

Odbieraj^c bytowi wszelkie wSasno`ci oraz opródniaj^c `wiadomo`a z iluzji,
wierzeT i my`li, zamiast uczucia braku, czyli pustki, czSowiek dost]puje odczucia
peSni – wSa`nie poprzez brak. Pogr^dony w medytacji daje opór nast]pstwu my`li
i nie przeskakuje jud z jednej do drugiej, lecz pozostaje wewn^trz jednej, która
odrzuca wszystkie inne i sama siebie unicestwia, gdyd sama jest pustk^40.
36

Czynno`a my`lenia Cioran okre`liS w nast]puj^cy sposób: „[…] gor^czka w otoczeniu fikcji,
znój sk^pany w niewiedzy” (tamde, s. 64).
37
„Zniszczmy budowl] naszych my`li i «chceT» i spocznijmy na jej gruzach. Pokój jest tylko
wówczas, gdy odgadniemy, de wszystko jest widmem; z chwil^, gdy co` zaistnieje, wkraczamy
w dramat” (t e n d e, Zeszyty, s. 450).
38
Por. t e n d e, Z"y demiurg, s. 65.
39
Tamde, s. 67.
40
„Medytacja: monopol jednej my`li na caSym obszarze naszego umysSu. Krótko mówi^c,
p"odna monotonia” (t e n d e, Zeszyty, s. 275); „Pusty czas medytacji jest w istocie jedynym czasem
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W stanie tym dadne doznanie nie otrzymuje swojej nazwy, dadne pragnienie
okre`lonego ksztaStu, przeszSo`a i pami]a zostaj^ zlikwidowane, a samo`wiadomo`a, która na co dzieT zudywa i zubada czSowieka, sprowadzona do poziomu
zerowego, przestaje nosia znamiona czego` tragicznego. Tam, gdzie wcze`niej
bySo „ja” i zwi^zane z nim ograniczenia, pojawia si] – jak okre`la to Cioran –
pustka-peSnia41, wieczna nieobecno`a, byt, który zatriumfowaS nad wszystkimi
swoimi wSa`ciwo`ciami, czy ted w najwydszym stopniu pozytywny nie-byt,
wzbudzaj^cy doskonaSe szcz]`cie, „neutraln^ rado`a”, pozbawion^ okre`leT oraz
podSoda i oparcia w jakimkolwiek przedmiocie42. To wyj`cie poza `wiadomo`a
przypomina wyzut^ z tre`ci ekstaz], w której czSowiek dociera do wieczno`ci
i niczego jud nie daSuje oraz nie oczekuje, zrywa kontakt z przeszSo`ci^ i przyszSo`ci^, nie lgnie ani do dycia, ani do `mierci, a przede wszystkim wyzbywa si]
strachu przed tym, co nieuniknione43. WedSug Ciorana w ten sposób do`wiadczenie pustki pomaga równied w w]drówce ku pocz^tkom, ku pierwotnej jedni
bytu sprzed procesu indywiduacji, tak de pozwala czSowiekowi odzyskaa rajski
stan spoczynku44. W Z"ym demiurgu Cioran napisaS:
Opródnijmy `wiadomo`a ze wszystkiego, co w sobie mie`ci, z wszech`wiatów, jakie
za sob^ wlecze; oczy`amy j^ razem z postrzedeniami, ograniczmy si] do goSej pródni,
zapomnijmy wszystkie kolory – prócz tego, który je neguje. Jakid spokój z chwil^
uniewadnienia ródnorako`ci, umkni]cia golgocie niuansu, skoku w otchSaT j e d n o r o d n o ` c i! Hwiadomo`a jako czysta forma, potem nawet brak `wiadomo`ci45.

Ludzie, którzy dost^pili `wiadomo`ci wszechogarniaj^cej pustki, niesubstancjalno`ci rzeczy, stali si] nieobecni wzgl]dem wszystkiego i nadw^tlili wSasne
„ja”, zasSuguj^ – zdaniem Ciorana – na miano przebudzonych czy ted wyzwolonych46. Podczas gdy pragnienia czyni^ kaddego zwykSego czSowieka obywatelem
`wiata, kim` „st^d”, a wi]c kim` poddanym, przebudzeni, przezwyci]dywszy je

peSnym. […] Medytowanie to najwydsza forma wytchnienia, której sekret zagin^S” (t e n d e,
O niedogodno3ci narodzin, s. 122).
41
„Pustka – Ja, wyzbyte Ja – oznacza caSkowite ustanie przygody z «ego», jest bowiem wolnym
od wszelkiego `ladu bytu, bSogim wchSoni]ciem, niezrównanie wspaniaS^ kl]sk^” (t e n d e, Z"y demiurg, s. 65).
42
Por. t e n d e, Wyznania i anatemy, tS. K. Jarosz, Kraków: Zielona Sowa 2006, s. 5.
43
Jak podkre`la I. Kania, opis tego stanu jest podobny do opisów nirwany w uj]ciu mahajany
(por. K a n i a, Nihilista pielgrzymuj<cy, s. 18).
44
Por. C i o r a n, Z"y demiurg, s. 68.
45
Tamde, s. 68.
46
„Bya przebudzonym to dostrzegaa sfer] pustki we wszystkich rzeczach” (t e n d e, Zeszyty,
s. 133).
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i zerwawszy wszystkie wi]zi, staj^ si] kim` „znik^d” – oderwani od swojego
losu47, poprzez ofiar] z wSasnej todsamo`ci, nie zaled^ jud od nikogo i niczego, s^
wolni. Pozbawieni pragnieT, nawet tego zwi^zanego z wyzwoleniem, i odporni na
pokusy i ambicje, im bardziej oddalaj^ si] od `wiata, tym wi]kszy odnosz^ nad
nim triumf, tym wi]ksze s^ ich siSa i odczucie pot]gi i tym mniejszy strach.
Trwaj^c tu i teraz, wyzbyci pop]dów, przeradeni ide^ gatunku i pSodzenia, a takde
nie przedkSadaj^c dadnej chwili nad inn^, zamiast zajmowaa si] rzeczami przygl^daj^ si] im, prowadz^ dycie kontemplacyjne, w którym ich dziaSania nie maj^
nic wspólnego z pragnieniami. Zamiast gonia za wci^d nowymi bS]dami, zostawiaj^ rzeczy takimi, jakie s^, przestaj^ bya o`rodkami zdarzeT i wyrzekaj^ si]
czynów oraz ich owoców. Pozbawieni drogi ucieczki na zewn^trz przed „nic”,
które jest w nich i poza nimi, pokonali dycie i nie odczuwaj^ jud potrzeby
szukania jakichkolwiek rozwi^zaT, tak de postrzegaj^c kaddy ruch jako zgubny,
stopniowo zaprzestaj^ wszelkiej aktywno`ci i ostatecznie, zdaniem Ciorana, pogr^daj^ si] w caSkowitym zoboj]tnieniu48.
Mimo wielu punktów wspólnych z my`l^ buddyjsk^ rumuTski my`liciel nie do
koTca jednak wydaje si] zadowolony z modliwo`ci takiego zawieszenia istnienia.
Po uwolnieniu si] od ci]daru historii i porzuceniu swej jednostkowo`ci jedyne, co
pozostaje do dyspozycji wyzwolonemu, to pusta, pozbawiona zSudzeT `wiadomo`a, której nic nie jest w stanie wypeSnia49. Wyzbywa si] on uroków i niedogodno`ci towarzysz^cych codzienno`ci na rzecz jaSowej oboj]tno`ci, zap]dza
si] w `lepy zauSek i podnosi go do rangi dyscypliny, która nakazuje mu wyrzec
si] dycia jeszcze przed `mierci^. M^dro`a, jako gSówny czynnik wyjaSowienia,
zagrada wszystkim jego wSadzom, czyni^c ambicje i talenty rozs^dnymi, zabija je,
gS]bie zmienia w równiny, a to, co zgubne i tym samym nadaj^ce dyciu warto`a,
pozbawia znaczenia50. Wyzbyty zSudzeT i pod^daT oraz jakiegokolwiek zaj]cia,
jest przeciwny wszystkiemu, co nowe, w swoisty sposób abdykuje z istnienia,
przekracza lub neutralizuje swe sprzeczno`ci, a nast]pnie pogr^dony w anemii,
wydszy ponad samego siebie i `wiat, celebruje sw^ pogod] ducha51. Wolny od
l]ku i rozpaczy, zrównowadony, ale i znieczulony na wszelk^ rozkosz i ból52,
47

„M^dro`a? – Sztuka odS^czania si]. GSupek si] entuzjazmuje, m]drzec si] odS^cza” (tamde,
s. 463).
48
Por. t e n d e, Rozmowy z Cioranem, tS. I. Kania, Warszawa: Wydawnictwo KR 1999, s. 182.
49
Por. t e n d e, Pokusa istnienia, tS. K. Jarosz, Warszawa: Wydawnictwo KR 2003, s. 185.
50
Por. t e n d e, Upadek w czas, s. 85.
51
„M]drzec, wznosz^c si] ponad nie [sprzeczno`ci – S.P.], przystosowuje si] do nich, nie cierpi
z ich powodu, a umieraj^c, nic nie zyskuje: nawet dywy jest na wpóS umarSy” (t e n d e, Pokusa
istnienia, s. 101).
52
„M^dro`a: bya oboj]tnym, zarówno w dyciu, jak i w `mierci” (t e n d e, Ksi.ga z"udze0, s. 222).
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przypomina „skarlaSe bóstwo”53, nie cierpi jud z powodu dadnej prawdy, nie wie,
czym jest tragizm, strach przed `mierci^, poryw i ryzyko, niczego nie przedywa,
nie czuje i nie pragnie. Dostrojony do naturalnego biegu rzeczy, wie wszystko i
zgadza si] ze wszystkim54, doskonali si] w bezpSodno`ci i powoli znika bez `ladu.
W Upadku w czas Cioran napisaS:
Je`li dokonali`my zamachu na nasze pod^dania, je`li okieSznali`my i zdSawili`my
w sobie przywi^zania i nami]tno`ci, b]dziemy przeklinaa tych, co nas do tego zach]cali, przede wszystkim m]drca w nas – wroga najstraszniejszego, bo leczy ze
wszystkiego, ale nie uwalnia od dalu po niczym55.

WedSug autora Pokusy istnienia m]drzec stara si] zniszczya w nas szaleTca,
dzi]ki któremu akceptujemy pozory i nie czynimy rozródnieT mi]dzy iluzj^ a rzeczywisto`ci^. Podczas gdy szaleniec dodaje dyciu pikanterii i sam jest dyciem,
jedyne, co mode zaoferowaa m]drzec, to opanowanie, pow`ci^gliwo`a, nieustanne ust]pstwo wobec `wiata oraz zupeSny brak zainteresowania czymkolwiek56. Nie ma on prawa mówia o dyciu, skoro go w sobie nie ma, nic go nie boli,
nie cierpi, nie l]ka si], nie czuje, nie wie równied, czym s^ prawdy witalne,
zrodzone z niepokoju. Odrzucaj^c cierpienie oraz kadd^ form] buntu57, wzburzenie, gniew i w`ciekSo`a, a wi]c co`, co dodaje egzystencji dynamizmu i jest
wródSem energii, m^dro`a paraliduje nas i umniejsza58 – powstrzymuje dyciodajny
proces obalania starych prawd i pozostawiaj^c nam jedynie bezruch pustki, uderza w sam^ zasad] naszego bytu, hamuj^c jego rozrost59. Przedywaj^c m]czarnie
w dyciu pozbawionym modliwo`ci samorealizacji i zaj]cia, ogoSoceni z motywacji i dobrodziejstw wSasnych przywar i wyst]pków, ostatecznie popadamy
w chandr], a wi]c pustk], oboj]tno`a czy ted neutralno`a powstaS^ wskutek
zaniku pod^daT. Jako poradka m^dro`ci, która wynosi nas ponad dycie i `miera,
chandra str^ca ponidej ich poziomu, równowady wszystkie aspekty `wiata,
uniewadnia ródnorodno`a i na jej miejsce wprowadza ponure i przytSaczaj^ce

53

T e n d e, Upadek w czas, s. 90.
„M]drzec to ten, kto godzi si] na wszystko, gdyd nie utodsamia si] z niczym. Oportunista bez
pragnieT” (t e n d e, O niedogodno3ci narodzin, s. 40).
55
T e n d e, Upadek w czas, s. 85.
56
Por. tamde, s. 87.
57
„xya to znaczy móc si] oburzaa. M]drzec jest czSowiekiem, który jud si] nie oburza. Dlatego
nie jest on powydej, lecz obok dycia” (t e n d e, Zeszyty, s. 105).
58
„Teraz – dadnego zainteresowania, dadnego punktu oparcia. Prawdziwym obS]dem jest brak
szaleTstwa” (t e n d e, Upadek w czas, s. 87).
59
„M^dro`a to ci^gSe o g o S a c a n i e s i ], które urzeczywistniamy jedynie sabotuj^c caSe
zawarte w nas, niepowtarzalne dobro i zSo” (tamde, s. 91).
54
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objawienie nierzeczywisto`ci60. Jak podkre`la rumuTski my`liciel, kto poznaS,
czym jest oboj]tno`a m]drca, jud nie wzdycha na my`l o stanie nieboszczyka i nie
odwraca si] od pozorów, lecz za wszelk^ cen] chce odzyskaa dawne utrapienia
i na powrót wej`a do `wiata dywych61. Jego zdaniem pustka, medytacja i m^dro`a
uniemodliwiaj^ wszelkie dycie, a poniewad dyje si] zawsze wbrew m^dro`ci,
trzeba uwadaa, by nie staSa si] ona puSapk^ i bez reszty nie zawSaszczySa ludzkiego istnienia. W Upadku w czas Cioran stwierdziS:
[…] czua, de si] dyje, to miea sSabo`a do wszystkiego, co jawnie `miertelne, dywia
kult dla niepokawno`ci, wiecznie irytowaa si] rozmaitymi bSahostkami, w`ciekaa si]
na nie wiadomo co. […] Je`li chcemy bya normalni i zachowaa dobre zdrowie, nie
powinni`my wzorowaa si] na m]drcu, lecz na dziecku, które rzuca si] na ziemi]
i wrzeszczy, ilekroa ma ochot]62.

Chociad wi]c w pewnych okresach swojej twórczo`ci Cioran wyradaS oddanie
dla my`li Wschodu63, to jednak, b]d^c autorem jednej z najtrafniejszych diagnoz
czSowieka Zachodu, doskonale zdawaS sobie spraw] z odr]bno`ci Azji i Europy
i bynajmniej nie s^dziS, idby przepa`a kulturow^ mi]dzy nimi modna bySo Satwo
czy ted w ogóle pokonaa. Jego zdaniem filozofia Wschodu, choa cz]sto pomaga
w odkrywaniu niezwykle istotnych prawd, zawsze pozostanie Europejczykom
istotowo obca. Jako spadkobiercy kultury Zachodu nie potrafimy oderwaa si] od
`wiata i wyciszya, bierno`a pozostaje w caSkowitej sprzeczno`ci z naszymi nawykami, a taoizm jest automatycznie odrzucany przez nasz instynkt64. B]d^c
niewolnikami przyszSo`ci, a wi]c nadziei i trwóg oraz wSasnych projektów, które
za wszelk^ cen] musimy zrealizowaa, wci^d dyjemy w `wiecie modliwego, tak id
nie jeste`my zdolni do wyobradenia sobie niezmiennej i nieruchomej chwili wymykaj^cej si] prawom nast]pstwa, i nawet gdy d^dymy do absolutu, wyrada si] to
w terminach aktywno`ci i walki65. Zamiast statycznej kontemplacji przepeSnia nas
nieustanne oczekiwanie, pragniemy bya historyczni i jednocze`nie w dzianiu si]
60
„Wszystko, co barwnie si] mieni na powierzchni `wiata, co okre`lamy mianem interesuj^cego, jest wytworem oszoSomienia i niewiedzy. […] Ródnorodno`a, córka za`lepienia, rozwiewa
si] w zetkni]ciu z chandr^, która jest zdruzgotan^ do cna wiedz^, przewrotnym gustowaniem w
identyczno`ci i strachem przed nowo`ci^” (tamde, s. 87).
61
Por. tamde, s. 94.
62
Tamde, s. 90.
63
Chodzi tu zwSaszcza o dojrzaSy, tzw. francuski okres twórczo`ci Ciorana, w którym rumuTski
my`liciel, obok tekstów ukazuj^cych jego pocz^tkowy zachwyt filozofi^ Wschodu, publikuje fragmenty z czasem coraz bardziej wyst]puj^ce przeciwko niej.
64
Por. C i o r a n, Pokusa istnienia, s. 7.
65
„Absolut, który ewoluuje, ta heglowska herezja, staS si] naszym dogmatem, nasz^ tragiczn^
ortodoksj^, filozofi< naszych odruchów” (tamde, s. 9-10).
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poszukujemy zbawienia – wrzuceni w czas zbawiamy si] w czasie i poprzez
czas66. Co wi]cej, nie jeste`my w stanie dostrzec krucho`ci rzeczy i uniewadnia
ich, gdyd nasze rozgor^czkowanie postuluje je i stwarza, zmienia nas w pomocników czasu i rzemie`lników wytwarzaj^cych fikcj]67. I nawet je`li uznamy
iluzoryczno`a rzeczywisto`ci, w dalszym ci^gu traktujemy j^ jakby zawieraSa
jaki` byt oraz kurczowo czepiamy si], czego tylko modemy, byle nie wyrzec si]
fascynacji, która pobudza nas do nieustannego dziaSania. W Pokusie istnienia
Cioran napisaS:
Jeste`my ras^ konwulsjonistów w centrum kosmicznej farsy, odcisn]li`my na wszech`wiecie stygmaty naszej historii i nigdy nie b]dziemy zdolni do poddania si] objawieniu zach]caj^cemu nas, by spokojnie gin^a68.

WedSug rumuTskiego my`liciela, chorzy na trwanie, nie jeste`my w stanie pozostawia rzeczy i spraw takimi, jakie s^, oraz spogl^daa na nie bez pragnienia
skosztowania ich, lecz uzalednieni od zawrotów gSowy, gestu, gry i szaleTstwa
wci^d rozwadamy je, napawamy si] nimi, wymy`lamy nowe sposoby ich wykorzystania i traktujemy jako preteksty do nast]pnych. Pragniemy bya innowatorami, zapocz^tkowaa co`, a przede wszystkim poprawia dzieSa innych, które
zawsze wySaniaj^ si] z naszego apetytu na autodestrukcj], gdyd buduje si] je
kosztem dycia, tak de wSa`ciwie nie wiemy, jak modna istniea, nie niszcz^c si]
w kaddej chwili. Wobec nieodpartej potrzeby pozostawienia `ladu wszyscy
jeste`my „statystycznymi Lucyferami”69, zawodowymi heretykami – nie godz^c
si] na jud istniej^ce, zastane, wci^d protestujemy i burzymy si] przeciw wszystkiemu i wszystkim70, jak równied nie potrafimy zaakceptowaa tego, co niesie nam
los71. Ponadto niepokój i cierpienie towarzysz^ce ambicjom i konfliktom nie s^
wródSem przykro`ci, lecz rado`ci, a nawet rozkoszy. Nie mog^c uwolnia si] od
nieszcz]`cia, które jako jedyne daje poczucie peSni dycia i bez którego wszystko
66

Por. t e n d e, Z"y demiurg, s. 26.
Jud w 1936 r. w jednym z listów do Eliadego Cioran napisaS: „Czytaj^c Jog., zrozumiaSem,
jak bardzo jestem europejski. Na kaddym kroku przeciwstawiaSem j^ Nietzschemu. Czuj] si] blidszy ostatniemu bolszewikowi czy hitlerowcowi nid technice medytacji. […] Gdyby ten `wiat nie
istniaS, wymy`liSbym go” (t e n d e, Scrisori cVtre cei de-acasV, Bucure~ti: Humanitas 2010, s. 286).
68
T e n d e, Pokusa istnienia, s. 11-12.
69
Tamde, s. 13.
70
„W kaddym nagSym zwrocie tkwi bezsprzecznie element szcz]`cia. Ba, czerpiemy z niego
nawet jak^` nadwydk] wigoru; odrzekaj^c si] czego` – mSodniejemy” (t e n d e, Upadek w czas, s. 94).
71
„CzSowiek odarty z przepychu negacji jest n]dzarzem, podaSowania godnym «stwórc^», niezdolnym do wypeSnienia swego przeznaczenia kapitalisty, bankruta, amatora krachu. M^dro`a? Aled
nigdy dadna epoka nie bySa jej bardziej pozbawiona, to znaczy nigdy jeszcze czSowiek nie byS tak
bardzo samym sob^: bytem buntuj^cym si] przeciwko m^dro`ci” (t e n d e, Pokusa istnienia, s. 100).
67
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wydaje nam si] szare i niepotrzebne, szukamy go takde tam, gdzie go nie ma,
i skrycie kochaj^c tragedi], odmawiamy równied samego zbawienia w obawie, de
zostaniemy odstawieni na boczne tory czasu i historii72. I podczas gdy caSa filozofia Wschodu streszcza si] w trwodze nie przed `mierci^, ale przed ponownymi
narodzinami73 i pragnie poSodya kres transmigracji, my, pozbawieni wiary w reinkarnacj], jeste`my przeradeni nie perspektyw^ kolejnych wcieleT, tylko wizj^
kresu naszego jedynego i jakde krótkiego istnienia. Jako eksperci od cierpienia
bez wyj`cia, chcieliby`my koszmaru, który trwaSby nieco dSudej, zgryzot towarzysz^cych nam przez wiele dywotów i gdyby`my mogli, oddaliby`my wszystko
za przekleTstwo odrodzin74.
WedSug Ciorana, poniewad pewnych prawd nie da si] pogodzia z nasz^ natur^,
mówia o wyzwoleniu w odniesieniu do zabieganej cywilizacji zachodnioeuropejskiej nie ma najmniejszego sensu. Jak podkre`la, wielu ludziom wydaje si], de
zgS]bili tajemnice Wschodu, w rzeczywisto`ci jednak nic ich do tego nie predysponuje – ani wychowanie, ani charakter, ani l]ki. Chc^c dost^pia wyzwolenia,
musieliby odrzucia wradenia, przyjemno`a i ból oraz rado`a i smutek, a wi]c
wszystko to, co b]d^c ze swej natury intensywne, przywi^zuje do siebie, a nast]pnie wp]dza w poddaTstwo. Poniewad filozofia Wschodu postuluje zgodno`a
idei z czynem, musieliby równied ze swych rozwadaT wyci^gn^a praktyczne
konsekwencje i akceptowaa na co dzieT to, co do tej pory byli w stanie akceptowaa jedynie w teorii75. Zdaniem autora Upadku w czas wokóS roi si] od faSszywych wyzwolonych, którzy rzekomo wznie`li si] ponad swe czyny i pozoruj^c
u`miech Buddy, spogl^daj^ na `wiat z wydyn76. Do faSszywych wyzwolonych
rumuTski my`liciel zalicza równied samego siebie. W rozmowie z Léo Gilletem
wyznaS:
Prawd^ jest, de moje do`wiadczenie dycia zbiega si] z do`wiadczeniem Buddy. Jego
wizja `mierci, staro`ci, cierpienia to do`wiadczenie, jakie przedySem i przedywam
nadal. To moja codzienna rzeczywisto`a. Ale rozwi^zania, jakie Budda zaleca, s^ dla
72

„«Jestem ran^ i nodem» – oto nasz absolut, oto nasza wieczno`a” (tamde, s. 13).
„«Uwolnijcie mnie od narodzin!» – chrze`cijanin tak by nie wykrzykn^S. Ale jest to prastare
woSanie caSej Azji i tragedii greckiej, prawd] za` mówi^c, wszelkiej tragedii” (t e n d e, Zeszyty,
s. 737).
74
„Tak gS]boko tkwimy we wSasnej historii, de pragn]liby`my jej przedSudania si] wci^d i na
wieki” (t e n d e, Z"y demiurg, s. 75).
75
„[…] w Indiach filozof musi praktykowaa swoj^ filozofi]. Uprawia on filozofi] w celu
praktycznym, bo tam szuka si] wyzwolenia. To nie jest awiczenie intelektualne: zawsze istnieje
jakie` dopeSnienie” (t e n d e, Rozmowy z Cioranem, s. 67); „xyj] nie w wyrzeczeniu, lecz w idei
wyrzeczenia. Jak wszyscy pseudom]drcy” (t e n d e, Zeszyty, s. 626).
76
Por. t e n d e, Pokusa istnienia, s. 7-11.
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mnie nie do przyj]cia, gdyd nie potrafi] zrezygnowaa z pragnieT. I w ogóle z niczego.
Wi]c powiedziaSem sobie: „To oszustwo musi si] skoTczya. Jestem buddyst^ wyS^cznie w sensie akceptowania orzeczeT o cierpieniu, staro`ci i `mierci”. Kiedy jednak
Budda mówi: teraz trzeba wyrzec si] pragnienia, zatryumfowaa nad wSasnym Ja, nie
mog]77.

Mimo zgody co do podstawowych konstatacji filozofii Wschodu, takich jak
nico`a wSasnego istnienia, iluzoryczno`a „ja”, pustka jako podstawa ontologiczna,
niszcz^ca moc pragnienia, bolesna przemijalno`a wszystkiego oraz powszechno`a
cierpienia – droga, jak^ gSosiS buddyzm, okazaSa si] dla Ciorana z gruntu niedost]pna. Oprócz tego, de nie akceptowaS podstawowego dogmatu buddyzmu –
reinkarnacji78, nie posiadaS równied duchowych predyspozycji potrzebnych do
tego, by staa si] buddyst^79. Mimo id twierdziS, de do pewnego stopnia wszystko
z wyj^tkiem oboj]tno`ci jest patologi^80, de nami]tnie wielbi zoboj]tnienie i najwydsz^ postaw^, jak^ modna przyj^a na ziemi, jest oboj]tno`a `wiadoma81, to
jednak jego gwaStowny temperament i pop]dliwo`a nakazywaSy mu uznaa samego siebie za histeryka czy ted nadwradliwca wcielonego w rol] teoretyka zw^tpienia i wSa`ciwie przekre`laSy szans] na uzyskanie przezeT miana wyzwolonego82. Choaby odkryS i przebadaS wszystkie prawdy, zaszedS niewadne jak
daleko w oboj]tno`ci, powstrzymaS zSe skSonno`ci i zneutralizowaS wszystkie
swoje pop]dy, to wybuchy zSo`ci, ambicje, oburzanie si] i w^tpliwo`ci zawsze
sprowadzaSy go z powrotem na `ciedk] zSudzeT, tak de chociad jego jedynym
pragnieniem bySo reagowanie na podobieTstwo m]drca, to jako spadkobierca
kultury i cywilizacji zachodnioeuropejskiej post]powaS we wszystkim jak desperat. Jakkolwiek na kaddym kroku przyznawaS racj] twórcy taoizmu Laozi, to
równocze`nie stwierdzaS, de mimo wszystko lepiej rozumie morderc], a po lekturze tekstów buddyjskich chciaSby jak najszybciej wzi^a co` na wzmocnienie83.
Choa dyS na uboczu oraz oddawaS si] spokojowi i kontemplacji, jak sam wyznawaS, nie bySo dadnego wydarzenia, którego by w duchu nie komentowaS, a na
77

T e n d e, Rozmowy z Cioranem, s. 69-70.
„W pewnych sprawach, jak wizja cierpienia, absolutnie si] z buddyzmem zgadzam. Jak
jednak przyj^a reinkarnacj]? Trzeba naledea do okre`lonej tradycji, aby podpisaa si] pod tego typu
rzeczami, trzeba podzielaa pewien sposób my`lenia, miea tak^ sam^ koncepcj] `wiata” (tamde, s. 253).
79
Por. t e n d e, Sylogizmy goryczy, tS. I. Kania, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2009, s. 72.
80
Por. t e n d e, Zarys rozk"adu, s. 111.
81
Por. t e n d e, Zeszyty, s. 545.
82
„W buddyzmie wszystko, co wygl^da na uraz], na gniew, na zSy humor – wszystko to, nawet
smutek, naledy przemóc, tak by uzyskaa pogod] ducha. Jestem do tego niezdolny” (t e n d e, Rozmowy z Cioranem, s. 71).
83
Por. t e n d e, Brewiarz zwyci.Ponych, s. 48.
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pytanie, jakie s^ jego prawdziwa natura i zachcenia, odpowiadaS: policzkowaa,
plua ludziom w twarz, wrzeszczea i deptaa84. I mimo de m^dro`ci^ chciaS stSamsia
i upokorzya wSasn^ w`ciekSo`a, tak naprawd] skrycie pragn^S wSasnych przywar
i nami]tno`ci, gdyd tylko one wydawaSy mu si] wródSem energii, dziaSania, skuteczno`ci85, sukcesu, a takde prawd o charakterze egzystencjalnym. W Zeszytach
napisaS:
Nikt nie postawiS Oboj]tno`ci tak wysoko jak ja. Ale t]skniSem za ni^ nami]tnie,
frenetycznie, toted im bardziej pragn^Sem j^ osi^gn^a, tym bardziej si] od niej
oddalaSem. Taki rezultat uzyskujemy, stawiaj^c sobie ideaS diametralnie sprzeczny
z tym, czym jeste`my86.

Owe tendencje nie do pogodzenia, z jednej strony gSód energii i skuteczno`ci,
natomiast z drugiej wysiSki zmierzaj^ce do likwidacji przywi^zaT i uzyskania
oboj]tno`ci oraz przewaga tych pierwszych, u`wiadomiSy Cioranowi nie tylko to,
de jest spadkobierc^ tradycji Zachodu, ale równied to, de tak naprawd] czSowiek
jako istota dyj^ca i czuj^ca nigdy nie b]dzie w stanie do koTca wyswobodzia si]
ze `wiata nami]tno`ci i iluzji, wej`a na `ciedk] rezygnacji i w ten sposób zatriumfowaa nad wSasnym „ja”87. Wszystko to, co wi^zaSo si] w nim z pierwiastkiem witalnym, hormonami i pod^daniem, przyci^gaSo go na powrót do `wiata,
tak de jego dycie wypeSniaSa niekoTcz^ca si] przemienno`a kosmogonii i apokalipsy – kadde nowe pod^danie stwarzaSo `wiat, kadda za` nowa my`l unicestwiaSa go88. WedSug Ciorana pragnieT nie da si] wykorzenia do szcz]tu, gdyd to
musiaSoby si] wi^zaa ze zmian^ caSej natury ludzkiej, a poniewad jest to niemodliwe, jedyne, co modna zrobia, to osSabia, nadw^tlia czy ted tylko na chwil] je
zawiesia. RumuTski my`liciel posuwa si] nawet do okre`lenia Buddy mianem
wielkiego pyszaSka, najwi]kszego w dziejach rewolucjonisty i wizjonera, skoro
poprzez narzucenie `wiatu wyrzeczenia chciaS osi^gn^a rzecz niesSychan^ – odrzucia kondycj] ludzk^, wyzwolia si] z gatunku i zepchn^a wszystkich z drogi
84

Por. t e n d e, Zeszyty, s. 656.
Por. tamde, s. 335.
86
„NiesSusznie nadwer]daSem wSasne nami]tno`ci; bez nich nic nie modna stworzya. To, co
nazywamy «dyciem», to wSa`nie one, nic innego”; „Produkowaa mog] tylko w klimacie pasji; gdy
si] bior] w karby, nie jestem wart nic. Czmychajmy przed m^dro`ci^, przed wszystkimi m^dro`ciami. Od `rodków uspokajaj^cych gin]” (tamde, s. 575, 787).
87
„«Prawda pozostaje zakryta dla tego, kogo wypeSniaj^ pragnienia i nienawi`a» (Budda). …
To znaczy dla kaddego Pyj<cego” (t e n d e, O niedogodno3ci narodzin, s. 64).
88
W Zarysie rozk"adu Cioran napisaS: „Jestem jak m]drzec, który daS si] ponie`a w`ciekSo`ci –
oboj]tny na `wiat, a jednocze`nie wzburzony przeciwko niemu; obalam moje zSudzenia, po to tylko,
by je znowud rozbudzaa” (t e n d e, Zarys rozk"adu, s. 250).
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wyznaczonej im przez natur]89. Tymczasem wyrzeczeniu stoi na przeszkodzie
imperialny charakter dycia, w którym pragnienie wiecznie odradza si] samo
z siebie, jest w najwydszym stopniu nieuleczalne i – jak podkre`la autor Z"ego
demiurga – szaleTstwem jest s^dzia, de si] je przezwyci]dy90. Co wi]cej, jest ono
jak choroba, z której niewielu chce wyzdrowiea91, i nawet je`li w obawie przed
cierpieniem uda si] choa cz]`ciowo „zlikwidowaa” rzeczywisto`a, to likwidacja
ta po pewnym czasie okazuje si] tylko kolejnym wródSem cierpieT92.
Zdaniem Ciorana w jeszcze wi]kszym stopniu nid pragnienia i `wiat zSudzeT
trudno porzucia my`l o substancjalno`ci i nieredukowalno`ci czego` tak samoistnego i solidnego jak wSasne „ja”93. Podczas gdy dla buddystów nie posiada ono
autonomicznego bytu i jako anonimowy orszak doznaT, SaTcuch nieustannie powstaj^cych i gin^cych aktów, który przyjmuje pozory jedno`ci i trwaSo`ci
wyS^cznie dzi]ki pami]ci, jest egzystencjaln^ iluzj^, rumuTski my`liciel uznaje
ego za staSy, centralny i niezmienny element wSasnej osobowo`ci i nie potrafi
wyrzec si] przywi^zania do niego94. Chociad samo`wiadomo`a, „ja” wydawaSy
mu si] najwi]kszym przekleTstwem i brzemieniem, w^tpiS w modliwo`a zniszczenia ich za pomoc^ medytacji, gdyd wiedziaS, de duma czSowieka Zachodu
domaga si] istnienia nawet w nico`ci95, a w tym kontek`cie droga wyzwolenia nie
bySaby niczym innym, jak tylko drog^ do zatraty samego siebie, nieobecno`ci
i rozpSyni]cia si] w anonimowo`ci pustki96. W jednym z fragmentów Zeszytów
Cioran napisaS:
To zupeSny idiotyzm, usiSowaa wyrzec si] ja, miSo`ci wSasnej, pródno`ci i pychy;
dadnej z tych rzeczy nie da si] przezwyci]dya, a gdy sobie roimy, de odnie`li`my nad
nimi tryumf, wpadamy w niekoTcz^cy si] ci^g kSamstw. Ja jest nieuleczalne. Nie
mówmy o nim wi]cej. Nie sposób wyleczya si] z ja97.
89

Por. t e n d e, Zeszyty, s. 826.
Por. tamde, s. 380.
91
„CaSe nasze szcz]`cie pSynie z przywi^zaT, i takod caSe nasze nieszcz]`cie” (tamde, s. 75).
92
„Lata, lata caSe, deby si] przeckn^a z tego snu, w którym nurzaj^ si] inni; i potem znów lata
i nast]pne lata, aby wymkn^a si] temu niezno`nemu przebudzeniu” (tamde, s. 500).
93
Por. t e n d e, Z"y demiurg, s. 33.
94
„Instynktownie lgniemy do «Ja», wszystko w nas domaga si] go. Zaspokaja ono nasze
pragnienie ci^gSo`ci, stabilizacji […]. Ja to o d b l a s k kaddej istoty ludzkiej” (tamde, s. 69).
95
W Brewiarzu zwyci.Ponych Cioran pisze: „Nie znosz] absolutu, z wyj^tkiem tego jednego
przypadku: mnie samego” (t e n d e, Brewiarz zwyci.Ponych, s. 24).
96
„Wszystko jest niczym, to rzecz jasna, ale «ja» nie mode bya niczym dla siebie; raczej nie
potrafimy samych siebie wS^czya w powszechn^ znikomo`a. Ja dyje dSudej od wSasnych pewników,
ja si] upiera” (t e n d e, Zeszyty, s. 294).
97
Tamde, s. 664.
90
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Inn^ w^tpliwo`ci^ Ciorana skierowan^ pod adresem Buddy jest ta, de jego
wyrzeczenie bySo zbyt systematyczne, a rozczarowania – zbyt konsekwentne.
Autor Wwiartowania zarzuca mu, de choa przerastaS wszystkich m]drców, byS
jeszcze jednym zarozumialcem, lecz na skal] bosk^ i odkrywaj^c cierpienie, staro`a i `miera, zraniony odwróciS si] od wszystkiego i jud raz na zawsze o`wiecony, swej rezygnacji w sposób metodyczny zacz^S nauczaa innych98. Poniewad
zdecydowanie odrzuciS wszelkie zSudzenia i odci^S si] od rozkoszy oraz wspaniaSo`ci tego, co przemijalne, jego wyrzeczeniu brakowaSo paradoksalno`ci,
rozterek, niepewno`ci i zw^tpienia, a w rezultacie nie poznaS wszystkich szczytów nieszcz]`cia – dyS i umarS pocieszony, jak kaddy czSowiek niewradliwy na urok
nico`ci istnienia i niepojmuj^cy, de modna my`lea jak on, lecz jednocze`nie kochaa
`wiat pozbawiony znaczenia99. Cioran, przekonany o tym, de strachu przed
cierpieniem, staro`ci^ i `mierci^ nie modna pokonaa100, a dycie jest zbyt zSodone i
niejednoznaczne, by móc ostatecznie i bez reszty uznaa si] za wyzwolonego, nie
rozumiaS, dlaczego kto` posiadaj^cy tak^ wiedz] jak Budda mode bya tak spokojny
i traktowaa wSasny dramat jako spraw], która go bezpo`rednio nie dotyczy.
Chociad wi]c przez wiele lat Cioran uwadaS buddyzm za soteriologi] najdoskonalsz^ i najprawdziwsz^ ze wszystkich, w koTcu odrzuciS i t] doktryn],
uznaj^c j^ za skr]powanie i ograniczenie101. Poniewad zawsze byS zderany przez
w^tpliwo`ci i zawsze prawd] stawiaS ponad jakimkolwiek wyzwoleniem czy
zbawieniem, nie mógS bezrefleksyjnie i `lepo przyj^a nauki, która mogSaby doprowadzia go donik^d. Jak sam podkre`laS, baS si] zbawienia, uciekaS od niego
i bez wzgl]du na form], jak^ by ono przyj]So, rozkSadaSo go, powi]kszaSo jego
trudno`ci, pogarszaSo stosunki z innymi, j^trzySo rany, a nawet w swoisty sposób
ponidaSo go jako istot] ludzk^102. Podczas gdy jego nieustaj^cym pragnieniem
bySo pokonanie wSasnej bezsilno`ci, zwyci]denie `wiata czy ted paradoksalne
wyj`cie z niego, jednocze`nie nie opuszczaj^c go103, wyzwolenie, nakazuj^c rezygnacj] z cierpienia104, ze sprzeczno`ci, konfliktów, dialektyki uczua i wszyst98

Por. t e n d e, Zarys rozk"adu, s. 210.
Por. t e n d e, Zmierzch my3li, s. 124.
100
„Nie ma lekarstwa na strach istotny”, „Ten, kto by mnie wyleczyS ze strachu, wyleczySby
mnie ze mnie samego” (t e n d e, Zeszyty, s. 269, 283).
101
„Zaiste, niezbyt przyjemna jest sytuacja kogo`, kto najpierw d^daS od m^dro`ci, by wyzwoliSa go od niego samego i od `wiata, a potem zaczyna miea j^ w obrzydzeniu i widziea w niej
jeszcze jeden kr]puj^cy go kajdan” (t e n d e, Upadek w czas, s. 94).
102
Por. t e n d e, Pokusa istnienia, s. 101.
103
Por. t e n d e, Zeszyty, s. 528.
104
„Ulegli wobec przekleTstwa, istniejemy na tyle tylko, na ile cierpimy. Dusza rozkwita i obumiera w miar], jak do`wiadcza mniej lub wi]cej tego, co nie do zniesienia” (t e n d e, Zarys rozk"adu, s. 41).
99
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kiego, co niedoskonaSe, okazywaSo si] li tylko najwydszym zauSkiem i wzniosS^
jednostajno`ci^ bez wyj`cia, swego rodzaju duszeniem si] – koTcem tego, co
konstytuuje czSowieczeTstwo, i zarazem koTcem samego czSowieka105. Co wi]cej,
zdaniem Ciorana subiektywne doznanie wieczno`ci i niezwykSej bSogo`ci wcale
nie daje prawdziwego wyzwolenia, lecz jedynie jego iluzj], tak de droga m]drca
wcale nie jest prawdziwsza od innych i ta sama otchSaT nico`ci pochSonie
wszystkich, zarówno m]drców, jak i gSupców106. Ostatecznie wi]c autor Ksi.gi
z"udze0 wyznaje, de za kaddym razem, kiedy podejmuje decyzj] o podegnaniu si]
z wyzwoleniem, ogarnia go spokój i wSa`ciwie od samego wyzwolenia bardziej
interesuje go poszukiwanie go, droga do niego107. Zawsze przy tym jednak ma na
uwadze prawd], de naledy dya tak, jak si] dyje, wyci^gaa wnioski z tego, kim si]
jest, i nigdy nie zapominaa, de lepiej umrzea we wSasnym prawie, nid pozornie
ocalia si] w cudzym108.
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THE ILLUSION OF BUDDHIST LIBERATION
IN EMIL CIORAN’S THOUGHT
Summary
Wishing to defeat or silence a fear of death and not being able to find support from religion,
neighbours, culture and ideas, turns Emil Cioran towards the philosophy of the East. Buddhism,
which is not an institutionalized religion, refers to reflection and a cognitive effort, and aims at the
purification of the consciousness from illusions of the external world. Those illusions create a number of attachments and desires and in this way, they arouse in a man constant anxiety and suffering
at the thought of disappointment, failure and loss. In striving for purification from illusions, desires
and sufferings, Cioran reaches for Buddhist contemplation techniques over what is left from a man
after death, and for the Buddhist notion of emptiness, which helps in removing the content from the
world, and thanks to all of this, the fear of death disappears, the impression of undisturbed completeness and happiness is attained, moreover, the state of blissful indifference is achieved. Ultimately, the author of Drawn and Quartered cannot consent to such an existential limbo and imputes
to Buddhism, that by renouncing desires, attachments and sufferings, in fact, it renounces life due to
pointless indifference, it creates only an illusion of liberation, in the essence, it is strange for a man
from the West and therefore, it quickly arouses a desire for a re-involvement in the agitated course
of illusions, objects, issues, passions and a common pursuits.
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