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Interviu imaginar cu dl Emil Cioran 

 
                                                              Moto: „Doresc schimbarea la faŃă a României din disperare şi ca o necesitate”  

 
Întrebare : Dl Emil Cioran, acceptarea destinului la români este o fatalitate? 
Răspuns : Resemnarea noastră de veacuri ne-a făcut înŃelepŃi.  
Dacă individual înŃelepciunea poate atinge culmi, ea este inerŃie ca fenomen colectiv.  
Poporul românesc este cel mai înŃelept popor din Europa; dar nu din spirit, ci din lipsă de curaj şi de 

afirmare.  
Maxima „Nu este vremea sub om, ci bietul om sub vremi”  este o catastrofă pentru neam. 
Întrebare : CredeŃi? 
Răspuns : Şi cînd te gîndeşti că această maximă este un simbol, este cheia destinului nostru!  
Orice proverb, orice reflexie populară românească exprimă aceeaşi timiditate în faŃa vieŃii, aceeaşi 

nehotărîre şi resemnare.  
Va trebui să nu mai fie jignit acest neam lăudîndu-i-se atît de mult înŃelepciunea!  
Adevărurile izvorîte din resemnare nu sînt un titlu de glorie. 
Întrebare : CredeŃi că pasiunea pentru un ideal la români va renaşte? 
Răspuns : MulŃi români, nesfîrşit de mulŃi români, mărturisesc zilnic că România este ultima Ńară din 

lume. 
Multora le dă această afirmaŃie o satisfacŃie rece şi indiferentă.  
Dar nu se poate ca pe unii să nu-i doară şi nu se poate ca în viitor să nu-i doară pe toŃi.  
România va fi mîntuită cînd pe toŃi ne va sfîşia soarta, cînd ne vom sfîşia cu toŃii pentru ea. 
N-am întîlnit om care să aibă o mai slabă aderenŃă la valori ca românul.  
De cînd există România, nici un intelectual n-a murit pentru o idee, vreau să spun că nici unul nu s-a 

substituit vreunei idei.  
Atitudinile spirituale sînt identificabile aiurea prin nume; ne descurcăm în istoria spiritului cu 

ajutorul indivizilor.  
Intelectualul obsedat este un monstru la noi.  
Îndoiala de sacrificiu este o notă diferenŃială a românului.  
CredinŃa în inutilitatea jertfei este aşa de organică, încît ar trebui o febră asemănătoare epocii de 

martiri a creştinismului pentru a convinge acest popor amărît de sensul spiritual al renunŃării.  
Ne lipseşte pasiunea distructivă pentru ideal. 
Întrebare : Şi totuşi trebuie făcut ceva, nu? 
Răspuns : Nu poŃi impune o valoare decît pe dărîmături: ruinele indică totdeauna prezenŃa 

spiritului. 
Elanul de autodistrugere care să se nască din dorinŃa de a da lumii contur prin proprie lichidare 

presupune perspectiva altor lumi şi gelozia pe ele, ce naşte pasiunea de transfigurare a lumii acesteia. 
Românul este consecvent numai în luciditatea faŃă de condiŃia românească.  
El ştie că nici unul dintre semenii lui naŃionali nu este entuziasmat de soarta lui de român.  
Şi atunci, începe mărturisirea deficienŃelor proprii, interpretate şi scuzate prin viciile substanŃiale ale 

României.  
Întrebare : Să fie cineva de vină? 
Răspuns : Nici un român nu se simte personal vinovat.  
Toate ratările şi golurile şi le explică prin vidurile României, dezertînd astfel de la responsabilitatea 

individuală.  
Este drept că schimbarea la faŃă a Ńării nu se poate face prin eforturi divergente şi disparate, ci este 

necesară o modificare structurală pe bază de orientare colectivă.  
Dacă toată România nu pleacă la drum ca să se cucerească pe sine însăşi într-un elan colectiv, 

indivizii care vor să se salveze dintr-o românitate deficientă sînt condamnaŃi mai curînd sau mai tîrziu ratării, 
neavînd la bază rezistenŃa substanŃei naŃionale.   

Întrebare : Există totuşi speranŃe de schimbare, nu credeŃi? 
Răspuns : FrecvenŃa încercărilor de mîntuire individuală este totuşi simptomatică şi ea dovedeşte ce 

intensităŃi poate să atingă voinŃa de lichidare a unui dezastru naŃional, înscris în sînge.  
Pînă cînd ne vom mai proiecta golurile noastre în vidurile României? 
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Întrebare : Credin Ńa poate constitui o intervenŃie în destinul nostru?  
Răspuns : Ortodoxia noastră este circumstanŃială, atenuată şi neprimejdioasă.  
Stilul nostru religios este labil şi gelatinos.  
Neavînd nimic iruptiv, el nu mai poate constitui o intervenŃie în destinul nostru. 
Creştinismul nostru e pastoral şi, într-un anumit sens, neistoric.  
El se desfăşoară, ce e drept, pe un plan colectiv: dar nu stimulează şi nu determină un sens ascendent 

al comunităŃii. 
Întrebare : CredeŃi că nu sîntem nişte credincioşi activi şi aceasta să fie cauza? 
Răspuns : N-are nimic gotic religiozitatea autohtonă.  
În ea predomină cenuşiul picturii bizantine; sufletul nostru religios se îmbracă în culori afumate.  
Dacă am fi fost cu adevărat nişte credincioşi activi, trebuia să fim astăzi mult mai departe în mersul 

nostru.  
Dar pulsaŃiile în andante definesc toate domeniile vieŃii noastre.  
O sensibilitate în minor nu putea să se lege decît cu o gîndire statică şi cu o viziune pasivă a vieŃii. 
Întrebare : Fuga în munŃi a constituit un fapt demn pentru români?  
Răspuns : O tristeŃe infinită mă cuprinde de cîte ori mă gîndesc cum, o mie şi atîŃia de ani, ne 

ascundeam prin păduri şi munŃi de frica duşmanului, adică de propria noastră frică.  
Nu există vrăjmaşi, ci numai frica din care ei se nasc.  
MulŃi duşmani am vrut să mai avem! 
Întrebare : Trebuia să facem altceva?  
Răspuns : Trebuia să fi construit ziduri în jurul nostru, să fi fost şi noi o lume, să ne fi clădit destinul 

în piatră. 
Aşa, n-a mai rămas nimic greu din trecutul nostru.  
În zadar caut după demnitatea ruinelor.  
CetăŃile Moldovei nu mă consolează; românii tot în munŃi fugeau. 
Întrebare : Ce credeŃi despre o cultură a imediatului? 
Răspuns : Lipsa unui simŃ ascensional al devenirii, al unui elan constructiv în procesul firii, a făcut 

cultura românească o cultură a imediatului.  
Toate lucrurile se întîmplă aici şi acum.  
A te descurca printre contingenŃe, iată imperativul viziunii circumstanŃiale a vieŃii.  
Atunci şi acolo, fie că determină trecutul sau viitorul, constituie un imperiu al necesităŃii, în care 

amintirea nu poate atenua nimic, iar pentru viitor, voinŃa nu poate interveni decît ineficace.  
Românii par a fi înŃeles peste măsură ceea ce este irevocabil şi transuman în fiinŃa timpului şi 

spaŃiului. 
Întrebare : Dori Ńi o fuga de mediocritate la români?  
Răspuns : Sîntem un popor prea bun, prea cumsecade şi prea aşezat.  
Nu pot iubi decît o Românie în delir. 
Întrebare : Altfel nu?   
Răspuns : ToŃi acei care iubesc poporul românesc mai puŃin decît mine — fiindcă ei nu-i iubesc 

viitorul lui — susŃin că însuşirea esenŃială şi de mare merit a românului este omenia.  
Nu vreau să spun că ea e un defect, dar îmi este imposibil să-i descopăr altceva decît o virtute 

mediocră, care nu poate fi o culme decît pentru oamenii lipsiŃi de personalitate. 
Întrebare : CredeŃi?  
Răspuns : Într-o lume în care numai excesul inimii şi al inteligenŃei, frenezia şi calculul echivoc, 

instinctele tari şi ipocrizia pot ajuta o ascensiune, la ce ne ar putea folosi o cumsecădenie colectivă? 
Întrebare : Ce credeŃi despre omenia la români? 
Răspuns : Ce este omenia?!  
A da omului ceea ce este al omului.  
Setei mele de conflicte în lumea aparenŃelor nu-i pot găsi un antipod mai detestabil decît omenia. 
Dacă i-aş dori României să trăiască în pace şi la răcoare, m-aş bucura şi eu de omenia noastră şi m-aş 

asocia la un elogiu comod şi plat.  
Decît însă o bunăstare nesemnficativă, mai bine o ruină cu  brio.  
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Întrebare : Dar ce-i dori Ńi României? 
Răspuns : Cine nu trăieşte apocaliptic destinul României nu înŃelege nimic din ceea ce trebuie să 

devenim. 
Fiecare ar trebui să ne sfîşiem pe imperativul devenirii noastre. 
Cînd s-ar spune că ardoarea, şi nu omenia, este însuşirea de căpetenie a României, mi-aş încrucişa 

braŃele şi aş aştepta să lunec cu ea automat spre glorie.  
Întrebare : Dorin Ńa de schimbare a României, credeŃi că este o necesitate?  
Răspuns : Vitalitatea României va trebui să şi găsească odată o expresie, deoarece ne-am înjosit prea 

mult în trecutul şi prezentul nostru pentru ca, într-o explozie, să nu ne trăim o adevărată metamorfoză.  
Am fost totdeauna pesimist cînd am vorbit de România; dar cred că viaŃa este destul de iraŃională ca 

să înfrîngă un ireparabil al istoriei şi al destinului nostru. 
Întrebare : V-a Ńi pierdut speranŃa? 
Răspuns : În momentul cînd aş fi convins că posibilitatea unei schimbări la faŃă a României este o 

iluzie, din acel moment o problemă a României pentru mine n-ar mai exista. Întreaga noastră misiune 
politică şi spirituală trebuie să se reducă la voinŃa încordată a unei schimbări la faŃă, la trăirea exasperată şi 
dramatică a metamorfozei întregului nostru stil de viaŃă.  

Dacă înŃelepciunea seculară, care spune că istoria nu face salturi, ar avea dreptate, atunci ar trebui să 
ne sinucidem cu toŃii pe loc.  

Întrebare : Avem deci speranŃe? 
Răspuns : Dar instinctul, pasiunea şi elanul nostru profetic de la toŃi pot să înveŃe ceva, numai de la 

înŃelepŃi nu. 
ExistenŃa noastră nu poate primi un sens decît de la un salt, de la un salt definitiv şi esenŃial. 

            O voinŃă totală de transformare n-a existat niciodată la noi, nemulŃumirea cu destinul şi condiŃia 
noastră n-a depăşit forma aproximativă a unei atitudini sceptice. 

Întrebare : Care ar fi paşi de făcut în scara unui proces de transformare?   
Răspuns : Scepticismul este întîia treaptă în scara unui proces de transformare, este întîiul element 

care ne dă conştiinŃa destinului nostru.   
Prin el putem fi în afară de noi înşine, pentru a ne măsura forŃele şi a ne determina o poziŃie. 
Întrebare : Care ar fi cauza? 
Răspuns : Superficialitatea noastră derivă din a nu fi putut depăşi această primă formă, din a ne fixa 

în spectatori comozi ai inerŃiei noastre, din a ne fi gustat ironic agonia.  
Românul îşi zeflemiseşte propria lui condiŃie şi se risipeşte într-o autoironie facilă şi sterilă. 
Întrebare : Alt ă cauză? 
Răspuns : M-a revoltat totdeauna absenŃa dramatismului în trăirea destinului nostru, m-a durut 

această indiferenŃă spectaculară, acest perspectivism exterior.  
Dacă toŃi împreună am fi suferit intens de dezastrul nostru, dacă am fi deznădăjduit organic de 

neînsemnătatea noastră în lume, cine ştie dacă, prin acele mari conversiuni morale ce se întîmplă numai pe 
culmi, astăzi n-am fi trecut pragul istoriei? 

Întrebare : Adic ă nu sîntem pozitivi şi creatori? 
Răspuns : Românii n-au devenit pînă acum pozitivi şi creatori, deoarece în procesul de autodepăşire 

şi de autonegaŃie ei n-au urcat decît o singură treaptă. 
Întrebare : Ce trebuie făcut? 
Răspuns : Va trebui o nebună intensificare a ardorii noastre, pentru ca viaŃa să devină foc, elanul 

nostru vibraŃie infinită şi toate ruinele noastre simple amintiri.  
Ar trebui cu toŃii să ne gîndim solemn la această realitate: România este o Ńară fără profeŃi, adică o 

Ńară în care nimeni n-a trăit realităŃi viitoare ca prezenŃe efective, ca actualităŃi vii şi imediate, în care nimeni 
n-a vibrat de obsesia unei meniri.  

Şi ar trebui ca, în acest gînd solemn, să jurăm a fi altfel, să ardem într-un fanatism orb, să ne 
înflăcărăm într-o altă viziune şi în noi gîndul unei alte Românii să fie singurul nostru gînd. 

Întrebare : Altfel? 
Răspuns : A continua consecvenŃi liniei istoriei noastre este a ne destrăma într-o formă atenuată de 

sinucidere. 
Nu vorbesc numai de schimbarea unor forme politice, ci de o transformare în temeliile vieŃii noastre. 
Va trebui să renunŃăm la lucidităŃile care ne revelează atîtea imposibilităŃi, pentru ca orbi să cucerim 

lumina de care ne-au înstrăinat aceste lucidităŃi. 


