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O nou viziune:
Iosif Cheie-Pantea, Cioran Юi spiritul romantic
Adela Drucean∗
A New Vision: Iosif Cheie-Pantea, Cioran and the Romantic Spirit

Salutm apariia volumului Cioran Юi spiritul
romantic al profesorului timiorean Iosif Cheie-Pantea
(Editura Brumar, Timioara, 2019), care ne supune
ateniei dimensiunea romantic ca form de spirit, un
aspect mai puin reliefat de ctre comentatorii operei
lui Emil Cioran.
Înc din Avertismen se subliniaz faptul c prin
romantism nu trebuie s înelegem curentul istoric, ci
dominanta trstur care se manifest în „nostalgia infinitului,
convertit într-o neobosit cutare a absolutului, adic a lui
Dumnezeu” (p. 5). Aceast trstur se regsete i în opera lui
Eminescu sau Arghezi, numai c difer tonul i intensitatea
experienei. Dac la Eminescu e vorba de cutarea transcendentului, de
„aprecierea religiei ca raport al omului cu universul” (10) sau la
Arghezi de pendularea între credin i tgad datorit faptului c
revelaia nu-l scap de greutatea îndoielii, la Cioran „tentaia credinei
se frânge din pricina propriei neputine” (p. 11).
În cele zece capitole ale crii (Sub auspiciile romantismului,
Credinаă Юi religie, Puterea rugăciunii, Omul Юi Dumnezeu, Căderea în
timp, Pozitivitatea negativului, „Antitezele sunt viaаa”, Suferinаa –
izvorul cunoaЮterii Юi creativităаii, Cioran Юi Leopardi, Concluzii),
Iosif Cheie-Pantea cu o deosebit acribie demonstreaz religiozitatea
filosofului, în ciuda criticilor ce vorbesc despre ateul Cioran.

Discursul crii las în primul rând s vorbeasc documentul
cioranian i abia apoi cercettorul. Opiniile domniei sale sunt
ferme i susinute de textul primar.
De exemplu, în convorbirile cu Gabriel Liiceanu, Cioran
mrturisete c în sufletul su a existat permanent un „apel religios”, în
ciuda momentelor de contestare: „micat tot timpul între nevoia de
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credin i imposibilitatea de a crede” (G. Liiceanu, Apocalipsa lui
Cioran, Editura Humanitas, Bucureti, 1995, p. 115).
Atunci când se autocaracterizeaz, filosoful se consider „o natur
profund necredincioas i profund religioas” (Cioran, Caiete III,
Editura Humanitas, Bucureti, 2000, p. 7), care toat viaa a manifestat
„o cutare frenetic dublat de o team de a gsi [...] Sunt sigur c lam cutat pe Dumnezeu, dar sunt i mai sigur c am fcut totul pentru
a nu-l întâlni” (George Blan, În dialog cu Emil Cioran, Editura Cartea
Româneasc, Bucureti, 1996, p. 25). Din aceste mrturi i din altele
se poate observa prezena dialecticii contrariilor dintre afirmarea i
negarea divinitii (ceea ce îi provoac cititorului o încurctur).
În lumina ideilor cioraniene, nostalgia transcendentului înseamn
„coborârea în cele mai adânci straturi ale fiinei umane” (p. 10), o
adevrat obsesie a Absolutului. Dar ideea de Dumnezeu nu este
echivalentul imaginii din mentalul obinuit. Omul, din cele mai vechi
timpuri, prin simboluri a încercat s-l reprezinte pe Dumnezeu, îns
toate s-au dovedit a fi amgitoare, ceea ce a rmas este doar Gândul,
Ideea de Dumnezeu: „Orice-ai face, dup ce i-ai pierdut sprijinul în
tine, nu mai poi gsi altul decât în Dumnezeu. i dac fr El se mai
poate înc respira, fr ideea lui te-ai pierde în prpstiile minii”
(Cioran, Amurgul gândurilor, Editura Humanitas, Bucureti, 1992, p.
187). Fr Ideea de Dumnezeu la care s se raporteze, sufletul ar
pierde din putere i în cele din urm ar eua. Cutarea transcendentului
nu este alceva decât „expresia gândului cultivat cu pasiune de
romantici în legtur cu omul dominant de funciara nzuin de
autodepire în spirit, adic de îndumnezeire” (p. 29).
Apropierea de divinitate, cunoaterea lui Dumnezeu se dobândete
i prin suferin, deoarece aceasta te scoate din iraional i te
stimuleaz spre contemplaie i transformare. De multe ori, Cioran
vorbete despre boal într-un sens pozitiv, artând un dispre strii de
sntate: „boala ne oblig s fim profunzi, ne osândete la profunzime.
– Bolnavul? Un metafizician fr voie”
(Cioran, Silogismele
amărăciunii, Editura Humanitas, Bucureti, 1992, p. 119) sau „Spiritul
se vestejete în apropierea sntii: omul este infirm – sau nu este”
(Cioran, Tratat de descompunere, Editura Humanitas, Bucureti, 1992,
p. 42) ori „a suferi înseamn a produce cunoatere” (Cioran,
Demiurgul cel rău, Editura Humanitas, Bucureti, 1995, p. 138).
Suferina îl rupe pe om de lumea exterioar i-l determin s reflecteze
la el însui. Nu conteaz suferina în sine, ci gradul de contientizare i
intensitatea tririi, deoarece „în planul cunoaterii, productiv nu e
decât raportul dintre durere i contiin, factori ce se condiioneaz i
fortific reciproc” (p. 103).
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Acribia profesorului Iosif Cheie-Pantea pentru tema abordat se
poate observa i din Post scriptum unde mrturisete c i-a amânat
editarea crii pentru a consulta volumul consacrat lui Cioran, ce
cuprinde lucrrile susinute la simpozionul internaional de la Napoli
din 2017 i care s-a publicat în 2019. Volumul aprut în Italia îl
determin pe profesor s fac remarca pertinent c autorii au remarcat
latura religioas a filosofului, dar nu au adâncit-o. Dio e il nulla. La
religiosità atea di Emil Cioran „nu ia în discuie filonul romantic al
gândirii cioraniene, iar în ce privete religiozitatea, o calific exclusiv
ca «religiozitate atee»” (p. 122).
Viziunea propus de Iosif Cheie-Pantea invit la o recitire sau
citire cu atenie a operei lui Cioran în care s avem ca busol
dimensiunea romantismului ca form de spirit, mai precis dialectica
contrariilor i nostalgia absolutului, încât vom putea vorbi despre
religiozitatea filosofului.
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