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ON THE POWER OF FRUSTRATION: 

CIORAN’S NIETZSCHE RECEPTION IN HIS SYLLOGISMS OF 
BITTERNESS 

 
Kerstin BORCHHARDT 

 
Abstract: One essential but nevertheless difficult and controversially 
discussed idea in Nietzsche’s philosophy is the eternal return of the same, as 
it is rather alluded than explained in several of his writings such as Also 
Sprach Zarathustra (19831–985) and Die fröhliche Wissenschaft (1982–
1987). In any case, it is a paradoxical and even contradictory concept, 
which on the one hand can be read as a cosmological rather fatalist 
repetition of the same events in an eternal vicious circle of permanently 
evolving and collapsing universes similar to cosmogonic ideas from ancient 
Hindu and Buddhist philosophy1 as well as significant currents of 
contemporary speculation on the nature of the universe as they are most 
prominently popularized in science-fiction media such as the movie K-PAX 
directed by Iain Softley (2001). On the other hand Nietzsche's writings give 
also evidence that he understands the eternal return in a rather Kantian way 
too as an teleological process of development giving mankind the chance to 
evolve to something better, a higher developed species of human 
culminating in the appearance of the superhuman. 
Keywords: Cioran, Nietzsche, philosophy  
  
 
“To be, or not to be”2 has not only been the hall marking question of 
William Shakespeare’s (1564–1616) Hamlet, it also marks a crucial bone of 
content in modern critical philosophy. Friedrich Nietzsche (1844–1900) 
would have probably answered this question with: “To be, of cause!” Emil 
M. Cioran (1911–1995), in contrast, would have most likely replied: “Not to 
                                                             
1 Heinrich Robert Zimmer: Indische Mythen und Symbole: Schlüssel zur Formenwelt des 
Göttlichen, 7. Aufl. München 2000, S. 18–24; Luis Gnozález-Reimann: The Mahābhārata 
and the Yugas: India's Great Epic Poem And the Hindu System of World Ages, New York 
[u. a.] 2002, 18–29; Marty Glass, Yuga: An Anatomy of our Fate, Hillsdale, NY 2004, S. 23; 
Joseph Selbi/Davis Steinmetz,  Die Yugas: Wie der Zyklus der Weltzeitalter das 
Menschheitsschicksal bestimmt - UT2: Nach den Lehren von Sri Yukteswar und 
Paramahansa Yogananda, München 2012.  
2 William Shakespeare: Hamlet (The Tragicall Historie of Hamlet, Prince of Denmark, 
1601/2), Act 3, Scene 1, line 56, see: Sparknotes,  
https://www.sparknotes.com/nofear/shakespeare/hamlet/page_138/ (20.05.2020) 
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be!”  Even so Cioran, especially in his younger years, found inspirations in 
Nietzsche's ideas, he turned more distant when he grew older. In many 
points, Cioran’s latter thoughts couldn't be more different to Nietzsche’s 
life-affirming conceptions such as the Wille zur Macht (will for power) or 
the Übermensch (superhuman).3 
  
 
This more than ambiguous relationship has already become the subject of 
significant international researches brilliantly summarized in Willi G. 
Regier's article Ciorans Nietzsche from 2005.4 Regier started with a quote 
from Susan Sonntag (1933–2004), in which she sarcastically asked: “An 
interesting question: why does a subtle, powerful mind [like Cioran] 
consent to say, what has, for the most part, already been said?”5 In contrast 
to such an attitude, I argue in this article, that Cioran's reception of 
Nietzsche is a striking and original  critique of some of the latter’s main 
ideas like the Übermensch (superhuman) and Die ewige Wiederkehr des 
Gleichen (eternal return of the same), which I will exemplify on ideas 
mainly – even so not exclusively – taken from Ciorans Syllogisms of 
bitterness (1952). 
  
One essential but nevertheless difficult and controversially discussed idea in 
Nietzsche’s philosophy is the eternal return of the same, as it is rather 
alluded than explained in several of his writings such as Also Sprach 
Zarathustra (19831–985) and Die fröhliche Wissenschaft (1982–1987).6 In 
any case, it is a paradoxical and even contradictory concept, which on the 
one hand can be read as a cosmological rather fatalist repetition of the same 
events in an eternal vicious circle of permanently evolving and collapsing 
universes similar to cosmogonic ideas from ancient Hindu and Buddhist 
philosophy7 as well as significant currents of contemporary speculation on 

                                                             
3 Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra, Ein Buch für Alle und Keinen, Vorrede 4, 
Chemnitz 1883-1885, entnommen see: Zeno,org Meine Bibliothek, 
http://www.zeno.org/Philosophie/M/Nietzsche,+Friedrich/Also+sprach+Zarathustra/Zarath
ustras+Vorrede (05.02.2019). 
4Willi G. Regier, “Ciorans Nietzsche”, French Forum Vol. 30, No. 3 (Fall 2005), pp. 75-90,  
5 Susan Sontag, Thinking Against Oneself”, in: Under the sign of Saturn, New York 1975, 
84, quote from: Regier: Cioran’s Nietzsche, 2005, 75. 
6 See Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra, Ein Buch für Alle und Keinen, Vorrede 
Chemnitz 1883-1885, entnommen aus: Zeno,org: 
http://www.zeno.org/Philosophie/M/Nietzsche,+Friedrich/Also+sprach+Zarathustra/Zarath
ustras+Vorrede (05.02.2020). 
7 Heinrich Robert Zimmer: Indische Mythen und Symbole: Schlüssel zur Formenwelt des 
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the nature of the universe as they are most prominently popularized in 
science-fiction media such as the movie K-PAX directed by Iain Softley 
(2001).8 On the other hand Nietzsche's writings give also evidence that he 
understands the eternal return in a rather Kantian way too as an teleological 
process of development giving mankind the chance to evolve to something 
better, a higher developed species of human culminating in the appearance 
of the superhuman. 
 
Similar to the eternal return of the same, Nietzsche's superhuman is a rather 
ambiguous, elusive concept too, which is mentioned in various writings, 
above all in his Zarathustra. Here the superhuman shall appear as a great 
and strong individual after the death of god to overcome the present human 
condition being considered as week and fallible by Nietzsche.9 One typical 
human flaw, which should especially be overcome, is the classical morality 
mainly depending on the idea of compassion, as it has been developed in the 
tradition of the Christian religion. Nietzsche's superhuman in contrast is an 
absolute man of power, who can not be dominated by religion, ethics and 
morality, but he is an autonomous force and has the absolute will for power 
which turns him into the ruler of the week masses.10 Thereby, the 
superhuman incorporates Nietzsche's demand for the Umwertung aller 
Werte (revaluation of all values and norms) as a symbol of revolution and 
revolt against the devout, Christian, bourgeois social order which has been 
dominant in the late 19th century.11   
 
One crucial question is here, if and how the concept of the superhuman is in 
line with the two interpretations of the eternal return of the same. In any 
case, both interpretations are even hard to fuse with each other, as the 

                                                                                                                                                           
Göttlichen, 7. Aufl. München 2000, S. 18–24; Luis Gnozález-Reimann: The Mahābhārata 
and the Yugas: India's Great Epic Poem And the Hindu System of World Ages, New York 
[u. a.] 2002, 18–29; Marty Glass, Yuga: An Anatomy of our Fate, Hillsdale, NY 2004, S. 23; 
Joseph Selbi/Davis Steinmetz,  Die Yugas: Wie der Zyklus der Weltzeitalter das 
Menschheitsschicksal bestimmt - UT2: Nach den Lehren von Sri Yukteswar und 
Paramahansa Yogananda, München 2012.  
8 See: K-PAX on imdb, https://www.imdb.com/title/tt0272152/ (14.05.2020) 
9 See Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra, Ein Buch für Alle und Keinen, Vorrede 
4, Chemnitz 1883-1885, entnommen aus: Zeno,org Meine Bibliothek, 
http://www.zeno.org/Philosophie/M/Nietzsche,+Friedrich/Also+sprach+Zarathustra/Zarath
ustras+Vorrede (05.02.2020). 
10 Ibid. 
11 The „Umwertung aller Werte“ marks an important idea in Nietzsche’s writings. 
Especially in Der Antichrist (1894), Götzendämmerung (1898), and Ecce Homo (1908) 
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cosmological one, insisting on the consequent repetition of the same events, 
denies the evolution to a superhuman which is implied in the second 
interpretation. In fact, this contradiction can partly be resolved by taking 
into consideration some special features of the German language, in which 
the philologist Nietzsche wrote his original texts. In German (different to 
most of the other languages) there are two words for ‘the same’. The one is 
the ‘das Selbe/dasselbe’ stating an identity of an object. ‘Das Gleiche’ in 
contrast describes a similarity in the meaning of something of the same type 
or something lookalike: For example: ‘Ich trage dasselbe Kleid wie gestern’ 
(I wear the same dress as yesterday) means, I talk about exactly the same 
dress I have worn on to consecutive days. To the contrary: ‘Ich trage das 
gleiche Kleid wie du’ (I wear the same dress as you) means, I wear a dress 
that looks like yours or we both wear the same model but not exactly the 
same object. In the original texts, when Nietzsche as well as the German 
Nietzsche scholars talk about the eternal return of the same, they exclusively 
use the phrase Die ewige Wiederkehr des Gleichen12 rather implying a huge 
similarity of historical events than their identity. This alludes to a reading 
not in terms of an absolute repetition of exact the same but a more moderate 
one also giving room for changes, progress and the evolution into something 
better such as the superhuman. 
 
Not so for Cioran. It is my theory, that the idea of the eternal return of the 
same is a concept uniting and dividing the philosophy of Nietzsche and 
Cioran at the same time. Even so the latter refers to first, he transformed his 
ideas in something different: Cioran published his syllogisms in 1952 in 
French, a language which doesn't know the German distinction of ‘the same’ 
in terms of ‘das Gleiche’ und ‘das Selbe’. The French term is always ‘le 
meme’. In Romanian (Cioran's mother tongue) such a distinction isn't 
common neither and ‘la fel’ marks the only phrase to describe ‘the same’. 
Even so, I haven’t found the literal phrase ‘eternal return of the same’ in 
Cioran's texts, I argue, that the idea of such a return of the same rather in the 
reading of ‘das Selbe’, which widely excludes Nietzsche's progress-
optimistic idea of the evolution into a better version of humankind, plays 
also an important role in the thinking of Cioran especially in his Syllogisms 
of Bitterness: In the chapter Der Gauner und der Abgrund (Villian and the 
Abyss) he states: “My cosmogony adds an endless number of points of elipse 
                                                             
12 Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra, Ein Buch für Alle und Keinen, Vorrede 4, 
Chemnitz 1883-1885, entnommen aus: Zeno,org Meine Bibliothek, auf: 
http://www.zeno.org/Philosophie/M/Nietzsche,+Friedrich/Also+sprach+Zarathustra/Zarath
ustras+Vorrede (05.02.2020). 
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to the original chaos”13 and in the chapter  Zeit und Anemie (Time and 
Anemia) “Our discomfort continues the mystery beginning with the smile of 
the mummies”14. Cioran argues here in terms of cosmological and 
ontological philosophy declaring – similarly to old Indian philosophy15 – 
chaos, emptiness and discomfort to basic principles of existences deeply 
inscribed into the fabric of the universe. These discomforts have bothered 
our cultural and biological ancestors – who are mummies now – as well as 
they bother us today. The future offers no escape from this sorrows neither, 
as Cioran states: “Only dread, the dark utopia, provides us with true 
precognition of the future”.16 This pessimistic view of the eternal continuum 
of an ancient as well as present and future woe as a basic and inevitable 
principle of human existence is also implied on human history which 
becomes especially obvious in the chapter Okzident (Occident). Thereby, 
Cioran mentions the continent’s bloody past, when Europe colonized the 
world not as a heroic masterpiece of history, but as the root already 
foreshadowing its demise disguised in the attitude of power and victory.  
Against this backdrop, he states: “The Occident is looking in vain for an 
agony which is up to it's past”.17  If Spain, Germany, France, Denmark etc., 
Cioran gets even with many countries of Europe. All of them had their 
leaders, their culture, there thinkers, their art. All of them made promises of 
a better future, a stronger country, a better type of humankind. And all these 
promises remained unfulfilled in the very end. Back in the 19th century, for 
Cioran, occidental history, neither with its evolving technology nor with its 
highly intellectualized philosophy have managed to provide any real 
progress as he argues in the chapter Im Sog der Geschichte (In the Wake of 
History): “A civilization which has been a lucky anormaly in its beginnings 

                                                             
13 Original quote from the German translation: „Die Kosmogonie fügt dem Ursprünglichen 
Chaos eine endlose Zahl von Auslassungspunkten an.“ Emil M. Cioran; Syllogismen der 
Bitterkeit, Frankfurt am Main, 1980, 25. (All translations into English in the main text by 
Kerstin Borchhardt) 
14 Original quote from the German translation: “Unser Mißvergnügen setzt das Mysterium 
fort, das im Lächeln der Mumien anhebt.“ Cioran; Syllogismen der Bitterkeit, 1980, 30 
15 Heinrich Robert Zimmer, Indische Mythen und Symbole: Schlüssel zur Formenwelt des 
Göttlichen, 7. Aufl. München 2000, 18–24, Luis Gnozález-Reimann, The Mahābhārata and 
the Yugas: India's great epic poem and the Hindu system of world ages, New York [u. a.] 
2002, 18–29, Marty Glass, Yuga: An Anatomy of our Fate, New York 2004, 23. 
16 Original quote from the German translation: “Einzig das Grauen, diese schwarze 
Utopieliefert uns eine genaue Vorhersage der Zukunft“, Cioran; Syllogismen der Bitterkeit, 
1980, 30. 
17 Original quote from the German translation: “Vergeblich sucht der Okzident sich einer 
Form der Agonie, die seiner Vergangenheit würdig wäre.“. ibid. 36. 
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withers at the end of its way of regularities, infects in a straight line random 
nations and revels in its defeat only orbiting around its own problems”18 
Cioran concludes this disappointment and bitterness with the words: “The 
Occident? A possibility without future”19, and: “If Noah was prophet he 
would have scuttled the arc”20  For Cioran all great historical events are 
nothing but tumors of time,21 which must inevitably end in the cancerous 
death of history itself. This idea of the unavoidable movement not in shape 
of a progress but rather as something running out in death ends is even 
emphasized in the syllogistic form, Cioran chose for his pessimistic 
thoughts in his Syllogisms of Bitterness. This becomes obvious due to the 
fact that a syllogism is a special type of conclusion resulting from a logical 
deduction which marks literally the end of this deductive process also 
stressing the idea of the death end of the process of human history as – at 
least for Cioran – the only logical conclusion resulting from philosophical 
speculation.   
 
This is not a pleasant conclusion but rather a frustrating, metaphorically 
spoken a bitter one. On the one hand, bitter in contrast to sweet describes an 
unpleasant sensory perception of taste, many people rather try to evade, as it 
often causes disgust and sometimes even vomiting. On the other hand, bitter 
can allude to the idea of cure too, as many medical herbs have a rather bitter 
taste especially due to the ingredients causing the curing effects. Such an 
irony is stated in the German proverb becoming famous through the movie 
Die Feuerzanengbowle (1944) by Helmut Weiss: “…Medizin. Sie muss 
bitter schmecken, sonst nützt sie nichts.”22 (Medicine must have a bitter 
taste, otherwise it would be useless) in the meaning of ‘Nothing comes 
without a price’. Expanded to a metaphorical emotional dimension and not 
least to Cioran's pessimistic philosophy bitterness also describes an 
ambiguous feeling in terms of a frustration caused by the experience of 
disappointment but also including a curing and creative element. This is 
even proven by the fact, that Cioran, as the prophet of bitterness, didn't just 
                                                             
18 Original quote from the German translation: “Eine Zivilisation, die zuerst eine glückliche 
Anormalie gewesen war, verdorrt am Ende ihrer Laufbahn in der Regelmäßigkeit, setzt sich 
in gerader Linie über beliebige Nationen fort, wälzt sich in der Niederlage und macht ihr 
Schicksal zum alleinigen Problem.“ Ibid. 80. 
19 Original quote from the German translation: “Der Okzident? Eine Möglichkeit ohne 
Zukunft.“, ibid. 40. 
20 Original quote from the German translation: “Wenn Noah die Gabe gehabt hätte in der 
Zukunft zu lesen, hätte er ohne Zweifel die Arche versenkt.“. ibid, 74. 
21 See ibid. 
22 See https://www.filmzitate.de/zitate/Die-Feuerzangenbowle-1944x0 (24.05.2020). 
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sit around drowning in self-compassion, despair and apathy, to the contrary 
he was a troubled and active mind as well as a restless writer producing 
several books. Many of them might appear pessimistic but also offer a grain 
of optimism in terms of an original critique of occidental humanist 
philosophy and a cure for a naive cultural optimism especially in terms of 
Nietzsche's difficult idea of the superhuman contextualized to the idea of the 
eternal return of the same. Nietzsche talked about the hope for a 
superhuman up to come.  Cioran in contrast, reveled in the bitterness 
resulting from the disappointment of this hope remaining unfulfilled or even 
unfulfillable. For the latter in the wage of the eternal return of the same, as 
it reveals itself in the succession of disasters during mankind's history, there 
is no chance of real evolutionary progress and no way out of mankind's 
miserable condition. In his work Vom Nachteil geboren zu sein (The Trouble 
with Being Born: Thoughts and Aphorisms” 1973) he commented on 
Nietzsche: “He [Nietzsche] only observed humans from far away. If he 
would have approached them more closely, he could never have conspire 
nor praised the idea of the  superhuman”.23 And in the Syllogisms of 
Bitterness Cioran argued even more drastically: “For us the idea of the 
superhuman is nothing than a figment anymore”24, because Nietzsche’s 
“Idolization of power”25 has to cause “a wrong image of life and history“26.  
 
For Cioran the teleological conception of the superhuman totally failed the 
human nature itself when Nietzsche believed that this nature – being 
according to Cioran already rotten from the soil – could ever be improved. 
Given to the condition of this irreversibly flawed human nature and the 
process of continued political and social catastrophe each supposed 
supehurman eventually revealed him/herself just as another tyrant, dictator 
and slaughterer, rather being an ogre than a hero and in any case 
perpetuating the miseries mankind had to face through all of its history.27  

                                                             
23 Original quote from the German translation: „Er hat die Menschen nur aus der Ferne 
beobachtet. Hätte er sie aus der Nähe betrachtet, so hätte er niemals den Übermenschen 
aushecken noch preisen können.“; Emil M. Cioran, Vom Nachteil geboren zu sein; 
Gedanken und Aphorismen, Frankfurt am Main, 1979, 71/72. 
24 Original quote from the German translation: “Die Idee des Übermenschen erscheint uns 
nur noch als ein Hirngespinst.“, ibid. 26/27. 
25 Original quote from the German translation: „Vergötzung der Kraft“, ibid. 26. 
26 Original quote from the German translation: „ein Falsches Bild des Lebens und der 
Geschichte“, ibid. 
27 Cioran even speaks of a „bestialische Übermenschlickeit” (bestial superhuman condition) 
of history when conquerors subdued and slaughtered weaker tribes and civilizations. See 
ibid. 80. 
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Today decades after Cioran's lifetime, such progress-pessimistic ideas on the 
future of the human species are also common and popular in huge parts of 
societies and important currents of contemporary philosophy worldwide. 
Many of them argue strongly against transhumanist ideas speculating on 
creating a real superhuman by the means of human enhancement in the age 
of cybertechnologies and genetic engineering.28 When similar to Cioran, 
such progress critical thinkers look back on a history full of violence, 
tyranny and genocides, which prove that mankind has never been able to use 
its powers and technologies in a non-abusive and non-destructive way, they 
also evaluate speculations on the enhancement of humankind not in terms of 
utopian dreams but rather dystopian nightmares.29 In such a reading the idea 
of the superhuman is rather connected to a dangerous experiment running 
out of control than to a redeeming messiah or the next step of human 
evolution. 
 
Against this backdrop, as also alluded in Sontags Under the Sign of the 
Saturn30 (1975) Cioran's creative bitterness nourished by the power of 
disappointment, has not been a nerdy and depressive solitaire in history of 
philosophy, but an important and indispensable link in the chain of the 
tradition of critical philosophy from Arthur Schopenhauer(1788-1860) and 
Friedrich Nietzsche to the contemporary antinatalism of Julio Cabrera (born 
1944), and Michael Onfray31 (born 1959) as well as the posthumanism 
related ideas of David Roden and Donna J. Haraway (born 1944).32  While 
the antinatalist philosophers are widely in line with Cioran's pessimism and 
argue for the idea that life is mainly  suffering, which is why non-existence 
– especially the non-existence of the human species as one of the main 
causes of suffering on planet earth – should be preferred to existence, the 

                                                             
28 Stefan Lorenz: Transhumanismus: „die gefährlichste Idee der Welt“!?, Freiburg [u.a.] 
2016. 
29 See Wolf Scheller, Zum hundertsten Todestag des Philosophen, Der „Fall Nietzsche“ – 
ein deutsches Verhängnis?, in: Die politische Meinung, Nr. 369/August 2000, 91–95, 94 
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=554292c5-ed73-cf8f-93cf-
4c7db3fe3466&groupId=252038 (05.02.2020). 
30 Susan Sontag, ‘Thinking Against Oneself’, in: Under the sign of Saturn, New York 1975, 
84. 
31 See the website of Michael Onfray https://michelonfray.com/ (22.05.2020); Julio 
Cabrera:  Projeto de ética negativa, São Paulo 1989.  
32 See David Roden: Posthuman Life: Philosophy at the Edge of the Human, Abingdon 
2014; Donna J. Haraway: Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene, Duke 
University Press 2016. 
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posthumanist and postnature philosophers do not share Cioran's pessimism 
as they seek for a way of a better coexistence of the human and the non-
human.33 Nevertheless, they share Cioran’s drive of abandoning the ideas of 
human superlatives in terms of bringers of a new age, such as heroes, 
messiahs and other superhuman, in favor of embracing the cultural abject in 
shape of the strange, the uncanny, the germinal – in short the base level of 
existence and the untouched otherness often rejected in traditional 
philosophy – to rethink the possibilities of ongoing life.34 
 
Anyway, besides all of their differences, all these philosophers dare to 
request and defy long lasting humanist commodities of thinking in terms of 
reason, optimism, procreation, redemption and moral, which (without any 
doubt) might be useful and even necessary to a certain account, but all too 
often fail the complexity and reality of our postmodern world. All these 
critical philosophers and especially Cioran offer their own kind of curing 
bitterness and ‘optimistic’ pessimism which might sometimes be unpleasant, 
but also provides the intellectual soil for critical reflections on cultural 
naivety and intellectual narrowmindedness. 
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¿QUIÉN ES EMIL CIORAN? 

 
Jose Luis ALVAREZ LOPEZTELLO 

 
 
 
Title: Who is Emil Cioran? 
Abstract: Who is Emil Cioran? Question as free as unavoidable. Indeed: 
“There are authors whom we can write about, even when their work is 
practically illegible, they are the majority, and others, on the other hand, a 
minority, who can be read, but nothing can be written for sure. Cioran is 
one of these”. However, there is no mystery that can resist them. The 
nineteenth century will never be criticized too much for having favored that 
breed of glossers, those reading machines, that malformation of the spirit 
that the Professor embodies - a symbol of the decadence of a civilization. In 
the past, professors devoted themselves to theology in preference; at least 
they had the excuse of teaching the absolute, while now nothing escapes 
their competition. 
Keywords: Cioran, questions, philosphy 
 
 
Auden juzgaba que las biografías sobre escritores eran superficiales y casi 
siempre de mal gusto. Yo me impediré escribir la de Cioran. Algunos 
recuerdos me bastan, así como el placer de divagar, con o sin él. 
Roland Jaccard, Cioran y compañía 
 
¿Quién es Emil Cioran? Pregunta tan gratuita como inevitable. En efecto: 
“Hay autores sobre los que se puede escribir, incluso cuando su obra es 
prácticamente ilegible, son la mayoría, y otros, en cambio, una minoría, a 
los que se les puede leer, pero no se puede escribir nada seguro de ellos. 
Cioran es uno de éstos”.1 Sin embargo, a la megalomanía de los pedagogos, 
no hay incógnita ni entresijo que se les resista. “Nunca se criticará 
demasiado al siglo XIX por haber favorecido a esa ralea de glosadores, esas 
máquinas de leer, esa malformación del espíritu que encarna el Profesor -
símbolo de la decadencia de una civilización. En el pasado, los profesores se 
consagraban con preferencia a la teología; al menos tenían la excusa de 

                                                             
1 Manuel Arranz, “Cioran y la España del desengaño”, en “Prólogo” a Emil Cioran, 
Cuaderno de Talamanca, p. 6. 
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enseñar lo absoluto, mientras que ahora nada escapa a su competencia 
asesina”.2 
Estos eruditos (vulgarizadores de la cultura para las masas) suelen responder 
a la interrogante ΄¿Quién es Emil Cioran?' de dos maneras, a mi entender, 
falaces. Por un lado, presentan su respuesta supuestamente objetiva que 
puntualiza con datos exactos, para su mayor pedantería, las actividades más 
sobresalientes del autor: fecha de nacimiento y/o de muerte; lugar de origen, 
formación académica, alumnos destacados; ingresos económicos, viajes, 
logros o galardones universitarios (si los hubo, claro está); producción 
literaria, nombre de la pareja (amante, esposa o cónyuge), árbol 
genealógico, militancias políticas y religiosas y un largo etcétera. Tal vez 
esta contestación sea la menos problemática -y la más fraudulenta- en tanto 
que se limita a citar un enlistado de efemérides, y nada más.  
Veamos (sólo por afán lúdico) un ejemplo de respuesta objetiva. Emil 
Cioran nació en Răşinari, aldea de pastores de ovejas y leñadores en 
Transilvania, Rumania, el 8 de abril de 1911 y murió en París en 1995. Su 
padre, Emilian Cioran, fue Pope (sacerdote) ortodoxo y su madre, Elvira 
Cioran, presidenta de la Sociedad de mujeres Ortodoxas de Sibiu. Estudió la 
Licenciatura en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de Bucarest. 
En 1932 obtuvo el título universitario con una tesis dedicada al 
intuicionismo del filósofo francés Henry Bergson, titulada El intuicionismo 
contemporáneo. 
Durante un año (1936-1937) fue profesor de Filosofía y Lógica en el 
prestigioso Instituto Andrei Şaguna de Brasov. Cioran detalla –entre 
risotadas- a Irene Bignardi su aventura docente del modo siguiente: 
“Durante un año enseñé Filosofía en un liceo. Pero me pusieron de mote “el 
demente”: cierto día, me pillaron enseñándoles a los chicos que todo estaba 
enfermo, incluso el principio de identidad. Cuando me fui de Braşov, el 
director del liceo estaba loco de alegría por haberse librado de mí”.3 A decir 
verdad, el regocijo de Cioran fue más grande que el del directivo, al dimitir 
de una vez y para siempre de la labor de profesor: actividad por la que no 
sentía respeto ni vocación. “En una muestra de desprecio total a las 
convenciones didácticas, asciende con sus alumnos, en horas de clase, al 
monte Tîmpa, para enseñarles filosofía desde las alturas. Otro día, les cuenta 
una de sus anécdotas budapestianas”.4 
Alejado de la docencia, Cioran formaría parte del célebre grupo de jóvenes 

                                                             
2 Emil Cioran, Silogismos de la amargura, p. 23. 
3 Gabriel Liiceanu, E. M. Cioran. Itinerarios de una vida, p. 34. 
4 Ion Vartic, Cioran ingenuo y sentimental, p. 43.  
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intelectuales rumanos llamado La generación del veintisiete, cuyos 
máximos representantes fueron los no menos famosos: Mircea Eliade, 
Eugene Ionesco, Petre Ţuţea, Mircea Vulcanescu, Constantin Noica, 
Benjamín Fondane, Paul Celan, entre otros. “Una generación de la 'reacción 
negativa', que 'mata sus ídolos' pero, sobre todo, como dijo y repitió tantas 
veces Mircea Eliade, la primera generación libre de toda obligación 
histórico-política, por tanto, totalmente disponible para crear y actualizar los 
valores que tiene este espacio del Cárpato-Danubiano-Póntico”.5 
En lo que concierne a su producción literaria temprana (hasta antes de 
1946), Cioran escribió ocho libros: En las cimas de la desesperación 
(1933): por el que recibió el “Premio que la Fundación para la Literatura y 
el Arte Rey Carol II comenzaba a otorgar ese año a jóvenes autores inéditos. 
Ese año reciben también el premio ex aequo Eugene Ionesco y Constantin 
Noica”;6 El libro de las quimeras (1936); La transfiguración de Rumania 
(1936); Lágrimas y santos (1937); El ocaso del pensamiento (1940); Sobre 
Francia (1941); Breviario de los vencidos (1944) y Extravíos (1945). Cabe 
mencionar que únicamente publicó en Rumania los primeros cinco textos, 
mientras que los tres últimos, aunque los redactó en su lengua materna, los 
forjó en París y -a excepción del Breviario de los vencidos- su publicación 
fue póstuma. Alain Paruit, en su excelente textito titulado La metamorfosis, 
que sirve de “Prólogo” a Sobre Francia, le llama “libro bisagra” por haber 
sido escrito en rumano, pero facturado en suelo francés.7 De manera similar, 
Ingrid Astier en el “Posfacio” a los Ejercicios negativos, denomina “periodo 
bisagra” a los primeros años de Cioran en París.8 Considero que ésa es la 
descripción más acertada de los folios del cambio de idioma de Cioran, 
siempre y cuando se precise que son tres sus libros gozne. 
En 1937 a Cioran le fue otorgada una beca del Instituto Francés de Bucarest. 
Formalmente, presentó ante las autoridades universitarias un proyecto de 
tesis doctoral sobre Nietzsche. Aunque redactar dicho escrito jamás le pasó 
por la cabeza: confesaba sarcásticamente siempre que tenía oportunidad. En 
lugar de ello, se dedicó a recorrer Francia, España e Inglaterra en una 
bicicleta y alojándose en albergues católicos y cristianos para estudiantes. 
“He de decir que, de todos modos, he viajado mucho en bicicleta y fui 
incluso a Inglaterra en bicicleta. He recorrido toda Francia en bicicleta y he 
conocido a muchísima gente, el pueblo y no a los intelectuales. Para mí eso 
                                                             
5 Catalina Elena Dobre, Encuentro con Cioran, p. 6. (Énfasis del texto).   
6 Christian Santacroce, “Prólogo” a Emil Cioran, Lágrimas y Santos, p. 11.  
7 Cf. Alain Paruit, “Nota biográfica” a E. M. Cioran, Sobre Francia, Siruela, Madrid, 2001. 
8 Cf. Astier Ingrid, “Un lirismo de la negación”, en “Posfacio” a Emil Cioran, Ejercicios 
negativos. Taurus, Madrid, 2007. 
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era un gran placer”.9  
Lo cierto es que las decenas de kilómetros de intenso pedaleo diario, y los 
meses que duraron sus viajes, le ayudaron a mitigar el feroz insomnio que 
por entonces le torturaba. Aunque también es verdad que sus vagabundeos 
estuvieron a punto de costarle la beca que, de no ser por su amistad con el 
director del Instituto Francés de Bucarest, le hubiese obligado a volver a 
Rumania. “El director del instituto francés de Bucarest carecía, por fortuna, 
de los prejuicios universitarios. «No ha hecho una tesis», decía de mí, «pero 
es el único becario que conoce Francia a fondo. La ha recorrido toda entera, 
lo que a fin de cuentas, vale más que haber pasado el tiempo en las 
bibliotecas»”.10 Sea como fuere, la beca recibida le permitió viajar a París: 
ciudad en que residió hasta sus últimos días. “Su vida en la capital francesa 
transcurre entre la calle Sommerard y la del Odeón, donde la muerte le irá a 
buscar. No abandonaría nunca las pequeñas mansardas y las habitaciones de 
hotel de la Rive Gauche que tan bien le acogen inicialmente”.11 
Cioran fue un apasionado habitante del Barrio Latino. Suburbio al que, a 
pocos meses de su llegada, le ofrenda cual himno de amor estas palabras: 
“Cuando uno contempla un bulevar parisino al anochecer, o en esas 
mañanas de niebla difusa y azulina, pareciera que hasta los labios de un 
carnicero remedan un verso de Baudelaire. Heine decía que el buen Dios, 
cuando se aburre en los cielos, contempla los bulevares de París”.12 Cioran 
pernoctó en la Ciudad Luz poco más de veinte años en hoteles baratos, hasta 
que en 1960 encontró una habitacioncilla de azotea (de renta fija) bajo el 
tejado del número 21 de la rue de l'Odéon. De esa manera se convertiría en 
'el célebre inquilino del ático'. “Desde hace veinticinco años, vivo en 
hoteles. Entraña una ventaja: no estás fijo en ninguna parte, no te apegas a 
nada, llevas una vida de transeúnte. Sensación de estar siempre a punto de 
partir, percepción de una realidad sumamente provisional”.13 Simone Boué, 
en una entrevista con Gabriel Liiceanu, describe el pánico que le producía 
saber que su amigo estuviese siempre preparado para largarse, como si sólo 
estuviera de paso. “Debajo de la mesa en la que escribía, Cioran tenía una 
maleta preparada en todo momento por si lo movilizaban a su país. […] el 
ver aquella maleta sobre la que Cioran tenía continuamente los pies me 
horrorizaba siempre”.14  

                                                             
9 Emil Cioran, Conversaciones, p. 242 
10 Idem, p. 110.  
11 Josep Muñoz Redón, “La sabiduría de los desesperados”, en Good Bye, Platón, p. 42.  
12 Emil Cioran, Soledad y destino, p. 361.  
13 Emil Cioran, Conversaciones, p. 25. (Énfasis del texto).  
14 Simone Boué, “Entrevista con Gabriel Liiceanu”, en Gabriel Liiceanu, op. cit., p. 151.  
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El afamado ensayista rumano Ion Vartic, quien entrevistó en dos ocasiones a 
Cioran en su mansarda, describe con pelos y señales la modesta morada del 
modo siguiente: “Emocionante e insólito era el célebre ático. El chamizo del 
tejado. Con su angosto pasillo, desnivelado a ojos vista, irregular, ¡incierto 
como un puente! De ahí se pasaba a una celda monacal, pero había que tener 
cuidado de no dar con la cabeza en la parte de arriba. Una habitacioncita de 
una austeridad absoluta: estufa de tubo, mesa de madera cepillada, un sofá 
cualquiera, dos o tres sillas frágiles, de paja”.15 No menos fascinante es la 
imagen de la buhardilla que, con nostalgia, delineó Fernando Savater: 
 
Estábamos en la pequeña sala, la habitación donde transcurría toda la vida 
de la casa, cuyo único lujo era el balcón desde el que se veían los techos 
románticamente incomparables del Barrio Latino. Años más tarde encontré 
un panorama semejante en el decorado de una representación de La Bohéme 
en el Teatro Real de Madrid y casi se me soltaron las lágrimas. Sobre una 
mesita había botellas –whisky, coñac, vino, bandejitas con aperitivos, los 
primeros dones de la hospitalidad, a los que me instaba como si llegase de 
una travesía por el desierto- y enseguida aparecía Simone. Salía de la cocina 
contigua, no menos liliputiense que las otras piezas, pero parecía recién 
llegada de la peluquería, siempre perfecta de aspecto, elegantísima en su 
sobriedad. Era inteligente, discreta, con un punto de ironía maliciosa en la 
conversación… Por Cioran (al que llamaba siempre así «Cioran», nunca 
«Emil» o cualquier otro apelativo íntimo) mostraba una devoción sin 
desmayo ni servilismo…16 
 
Sea como fuere, luego de escuchar a Cioran deshaciéndose en halagos por 
París (incluso decidió morir ahí), sorprende saber que el país de Valery fue 
su segunda opción para emigrar. En realidad, en su mocedad, soñaba con 
trasladarse a España, pero el estallido de la guerra civil se lo impidió. Dos 
meses antes de que se consumara el conflicto bélico solicitó una beca a la 
embajada española -huelga decir que no recibió respuesta alguna. “La 
verdad es que no quería venir a París. España… Me fascinaba por completo. 
Había leído a Unamuno, todos aquellos títulos… Y la única satisfacción que 
tuve después de la guerra, en cuanto Franco desapareció, fue ver España”.17  
Es obligado mencionar que, a mediados de la década de los treinta, Cioran, 
junto con algunos de sus amigos de La generación del veintisiete, simpatizó 

                                                             
15 Ion Vartic, op. cit., p. 158.  
16 Cf. Fernando Savater, Mira por dónde, Taurus, Madrid, 2003.  
17 Gabriel Liiceanu, op. cit., pp. 129-130. 
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con los desvaríos ideológicos de la tristemente célebre Guardia de hierro: 
movimiento nacionalista y antisemita. Durante este periodo, su admiración 
por Hitler rayaba en el delirio: “Ningún hombre político en el mundo actual 
me inspira tanta simpatía y admiración como Hitler. Hay algo de irresistible 
sobre ese hombre para el que cualquier acto de la vida no adquiere 
significación más que por su participación simbólica en el destino de una 
nación”.18 En esta convulsa etapa Cioran escribió La transfiguración de 
Rumania, libro en el que -imitando los averíos mentales de Hitler- ansiaba la 
redención de su pueblo apelando a un nacionalismo demencial. “Confiada a 
fanáticos visionarios, exaltados y locos, Rumania podría sorprender al 
mundo, yo estoy absolutamente persuadido de ello. ¡Qué país podría ser 
Rumania si las fuentes fueran, no solamente lúcidas, sino también 
fanáticas!”.19 
Contrariamente a lo que algún lector incauto podría sospechar, Cioran sufrió 
la fiebre del fanatismo ideológico por un lapso considerable de su vida 
(poco más de diez años, aseguran sus biógrafos). No obstante, una vez 
recuperado de su insania mental, orientó su lucidez a vengarse contra 
cualesquiera ideologías y asideros mentales: sus viejas quimeras fueron 
pisoteadas por sus implacables dudas. A su antiguo patriotismo lo lapidó así: 
“El amor del país es lo menos espiritual que existe, es la expresión 
sentimental de una solidaridad animal. Nada hiere más la inteligencia que el 
patriotismo. El espíritu, al refinarse, asfixia a los antepasados en la sangre y 
borra de la memoria la llamada de la parcela de tierra bautizada –por falsa 
ilusión fanática- patria”.20 A Hitler, por otro lado, no se cansará de llamarle 
fanático imbécil.  
Cabe recordar que Cioran fue contemporáneo de las atrocidades perpetradas 
por los nazis, quienes le arrebataron a su mejor amigo: “Fondane, un judío 
rumano, era mi mejor amigo… murió en Auschwitz, era muy célebre en 
Francia antes de la guerra. Se quedó en su casa, en lugar de esconderse, y lo 
apresaron, era uno de los tipos más interesantes que conocí en París”.21 
Aunque son contadas las ocasiones en que Cioran se permite el desliz de 
hablar acerca de su obra (palabra para él nauseabunda), cuando se refiere a 
La transfiguración de Rumania, lo hace con vergüenza. Inclusive, ese texto 
le parece el engendro de un monstruo o de un chalado. Muestra de ello son 

                                                             
18 José Ignacio Nájera, “Cioran y el fascismo”, en Emile Cioran. Lirismo filosófico, p. 57. 
Disponible en: https://docplayer.es/15325777-Elementos-emile-cioran-lirismo-filosofico-
de-metapolitica-para-una-civilizacion-europea-no-49-urkultur.html. 
19 Ibidem.  
20 Emil Cioran, Sobre Francia, p. 68. (Énfasis mío).  
21 Emil Cioran, Conversaciones, p. 102.  
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las líneas que en una carta de 1973 le escribe a su hermano Aurel: “Para mí 
la época en la que escribía La transfiguración… me parece increíblemente 
lejana. Algunas veces me pregunto si fui yo el que escribió aquellas 
divagaciones que se citan tanto. El entusiasmo es una forma de delirio. 
Nosotros padecimos esta enfermedad y nadie quiere creer que nos 
curamos”.22  
A propósito de ello, es menester señalar que un nutrido grupo de censores de 
Cioran, apelando a sus “años feroces”, creen encontrar en su convulso 
pasado elementos suficientes para desacreditar por completo su filosofar. 
Entre otras lindezas, estos listillos23 le han recriminado ser un execrable y 
cobarde antisemita que huyó hacia París para escapar de sus adeudos 
políticos y no por motivos estrictamente académicos. “En el mes de marzo 
de 1941, el joven ensayista fue nombrado consejero cultural en la embajada 
de Rumania ante el Gobierno de Vichy. La realidad es un poco más sombría: 
Cioran huyó de Bucarest en el momento de las represalias ejercidas por el 
general Antonescu contra los legionarios de la Guardia de Hierro y sus 
amigos”.24 
Motivo por el cual, alegan sus furibundos detractores, no deberían tomarse 
en cuenta sus clarividentes letras. No obstante: “Un enunciado escrito, como 
un cuadro, es algo encerrado en sí mismo, sin capacidad de respuesta. Es 
portátil, lo pueden llevar de un lado para otro; y, por eso, conocerá la 
degradación y el malentendido a los que quieran someterlo mentes 
malintencionadas y mediocres”.25 Basta mencionar a la escritora francesa 
Alexandra Laignel-Lavastine, quien en su libro Cioran, Eliade, Ionesco. El 
olvido del fascismo “[…] acusa de ser fascistas y antisemitas, sin 
argumentos sólidos y sin referencia a sus obras, a los tres rumanos 
universales. Si esto es lo único que puedes decir sobre estos gigantes de la 
cultura universal, entonces: ¡pobre es el espíritu de esta clase de gente!”.26  
Por supuesto que los inquisidores aludidos no son los únicos que, ignorando 
su lucidez, pretenden tacharle de la Historia de la Filosofía. Aunque, 
pensándolo bien, Cioran se hubiese deleitado con la idea de su excomunión 
de los anales de la Filosofía decimonónica. Pues, para él, ser filósofo no 
representaba ningún timbre de gloria, peor aun “[…] morir siendo un 
filósofo es una vergüenza que la muerte no puede borrar. Quien no vence a 

                                                             
22 Gabriel Liiceanu, op. cit., p. 45. 
23 Cf. Ramón Alcoberro, ¿Por qué no me gusta Cioran? Disponible en: 
http://www.alcoberro.info/pdf/cioran2.pdf. 
24 Alain Paruit, “Nota biográfica” a E. M. Cioran, Sobre Francia, pp. 13-14. 
25 Iris Murdoch, La salvación por las palabras, p. 60.  
26 Catalina Elena Dobre, op. cit., pp. 67-68. 
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la filosofía me parece un ser derrotado. Quedarse toda la vida entre filósofos 
es permanecer por los siglos de los siglos en medio, hundirse en la 
mediocridad como en un destino”.27  
Ahora bien, tras el arribo al gobierno del partido comunista, Cioran sería 
expatriado y sus libros prohibidos. “Vetados durante años en su tierra natal, 
hoy en día, según le platicó un amigo que gracias a ello salió de apuros 
económicos, sus libros no sólo se leen abiertamente, sino incluso sus cartas 
personales se cotizan con éxito”.28 No obstante, Cioran, por propia decisión 
jamás volvió a pisar la nación del águila bicéfala. “A pesar de todos los 
intentos que hicieron amigos, lectores y autoridades varias, Cioran rechazó 
siempre la nacionalidad francesa. No había en su rechazo lealtad alguna por 
Rumania, país que apenas pudo le negó la entrada a sus fronteras”.29 En 
1946 se declaró apátrida y, mientras traducía a Mallarmé al rumano, decidió 
adoptar la lengua francesa como propia. En francés escribió sus más 
brillantes libros: Breviario de podredumbre (1949), Silogismos de la 
amargura (1952), Historia y utopía (1960), La caída en el tiempo (1964), 
Cuaderno de Talamanca (1966), El aciago demiurgo (1969), Ejercicios de 
admiración (1970), La tentación de existir (1972), Del inconveniente de 
haber nacido (1973), Desgarradura (1979) y Ese maldito yo (1987). Sin 
embargo, en contra de su voluntad, la crítica literaria internacional le 
concedió los siguientes galardones: 
 
Rivarol, Sainte-Beuve, Combat, Nimier-, a veces sustanciales, son, con 
excepción del primero, rehusados uno tras otro. «No se puede escribir un 
libro como Del inconveniente de haber nacido y luego cobrar un premio 
literario». Cuando en 1977 rechaza el premio Roger Nimer («atribuido a E. 
M. Cioran por el conjunto de su obra»), Cioran escribe a su hermano: «Hoy 
mismo he rechazado un premio literario. ¡Nada de honores!» Y unos días 
más tarde: «Aquí toda la prensa ha hablado de que rechacé un premio 
literario sin ninguna importancia, en mi opinión».30 
 
En 1990 Cioran enfermó repentinamente de alzhéimer. Al salir de la 
Editorial Gallimard (después de una entrevista), olvidó cómo regresar a su 
buhardilla. Más tarde, al perder el habla, fue internado en el hospital Broca 
de París. Gabriel Liiceanu cuenta que Cioran desapareció toda una tarde y al 
ser hallado por las enfermeras, dentro del armario de su dormitorio, les dijo 
                                                             
27 Emil Cioran, El libro de las quimeras, pp. 185-186. (Énfasis del texto). 
28 Esther Seligson, Apuntes sobre Cioran, p. 79. 
29 Rafael Gamucio, “Prólogo” a E. M. Cioran, Antología del retrato, p. 10. 
30 Gabriel Liiceanu, op. cit., p. 74. 
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que se encontraba exhausto luego de vagabundear durante horas en una 
ciudad desconocida y oscura. “Cioran murió el 1 de junio de 1995, a las 
nueve de la mañana. Simone había pasado la noche con él y se marchó a 
casa de madrugada con idea de volver al hospital tras darse una ducha y 
tomarse apresuradamente un café. Me contó que la víspera estuvo mirándolo 
un rato largo a los ojos y cómo él respondió con ese mismo gesto, que era 
como el ritual de un largo adiós”.31 
Hasta aquí con la acostumbrada respuesta objetiva a la pregunta ¿Quién es 
Emil Cioran? Insisto, la mayoría de los datos apuntados se encuentran en 
sitios web32 o en las solapas y contraportadas de sus libros. Aunque los 
textos acerca de él son relativamente abundantes -no los  escritos en 
castellano- hay sin embargo excelentes libros de estudiosos rumanos que 
deleitarán hasta al más goloso lector, ávido de tiquismiquis históricos. Citaré 
algunos de los más difundidos en español: Cioran ingenuo y sentimental, 
Ion Vartic (2000); Encuentro con Cioran, Catalina Elena Dobre (2007); E. 
M. Cioran. Itinerarios de una vida, Gabriel Liiceanu (2014); Influencias 
culturales francesas y alemanas en la obra de Cioran, Ciprian Vålcan 
(2016); Los rodeos de Cioran o Buhardilla en París con vistas a la muerte, 
Matei Visniec (2017); Por nada del mundo. Un amor de Cioran, Friedgard 
Thoma (2019).  
Reitero, el reduccionismo biográfico de Cioran -como el de cualquier otro 
pensador- dice absolutamente nada sobre sus deliberaciones. Por el 
contrario, favorece su enclaustramiento en la lúgubre prisión histórica: 
agarrotando así al pensamiento vivo que, acaso por ventura, pudiese 
rezumar entre sus letras. Finalmente, deseo apuntar que de ninguna manera 
pretendí realizar aquí la apología del personaje Emil Cioran. ¡Lejos de mí 
semejante bufonada! Antes bien, sólo traté de ilustrar lo absurdo que resulta 
desacreditar -dentro de la imbécil lógica reinante- a un pensador echando 
mano de argumentos ad hominem. Y es que, en las biografías la 
maledicencia es de rigor: envuelven en seda y algodón intenciones asesinas 
y, bajo aspecto elogiante, se desgañitan rumiando bajezas íntimas. “Si las 
biografías son tan cautivadoras, es porque los héroes, al igual que los 
cobardes, se fatigan innovando el arte de besar el suelo”.33  
A decir verdad, la profundidad de los retratos biográficos ni siquiera roza la 
superficie. Razón por la cual, mi propósito es hacer ver un poco (y hacerme 
ver a mí mismo) que el principal mecanismo de que se sirve la perversa 

                                                             
31 Idem, p. 94.  
32 Cf. https://emcioranbr.org/. 
33 Emil Cioran, Ese maldito yo, p. 178. (Énfasis del texto).  



               

25 
 

industria cultural, para trivializar los razonamientos desmandados, estriba en 
ocultarlos bajo el espectáculo circense de quienes les alumbraron. “Gran 
maldición son los nombres de las personas para la averiguación de los 
problemas y las cosas, y no sólo los nuestros, sino también los propios de 
Zenón, Parménides, Heraclito, [Cioran] y demás propietarios en los que la 
Historia quiere asimilarse y enterrar la furia desatada del pensamiento”.34 En 
palabras de Cioran: “La historia de la filosofía es la negación de la 
filosofía”.35 
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UNE PENSEE RELIGIEUSE HETERODOXE  

(A PROPOS DE CIORAN) 

Rodrigo MENEZES 

Title : A HETERODOX RELIGIOUS THOUGHT (ON CIORAN) 
Abstract : I would like to dwell on a heterodox religious thought about 
Cioran. To do this, I start with this quote from Cioran: “I wouldn't want to 
live in a world devoid of any religious feeling. I am not thinking of faith but 
of this interior vibration, which, independent of any belief whatsoever, 
projects you into God, and sometimes above”.  
Keywords : Cioran, philosophy, religion 
 
 

Je voudrais m’arrêter sur une pensée religieuse hétérodoxe, à propos 
de Cioran. Pour ce faire, je pars de cette citation d’Écartèlement : « Je ne 
voudrais pas vivre dans un monde vidé de tout sentiment religieux. Je ne 
songe pas à la foi mais à cette vibration intérieure, qui, indépendante de 
quelque croyance que ce soit, vous projette en Dieu, et quelquefois au-
dessus. » 

Clément Rosset et Fernando Savater sont d’accord en ce qui 
concerne Cioran sur au moins un point. D’après Rosset, l’ami roumain est 
« l’un des seuls philosophes de nos jours, sinon le seul, qui ne peut être pas 
suspecté de religiosité » ; Savater, à son tour, reconnaît qu’« aucun thème 
n’est plus présent dans son œuvre que celui de Dieu », en ajoutant tout de 
suite que cela n’a rien à voir avec un « souci religieux » quelconque. Des 
telles affirmations – si prophylactiques – disent autant de Cioran que de ses 
amis eux-mêmes. Elles contredisent un nombre de propos, lesquels ne 
peuvent pas être accusés d’ironie ou d’ambiguïté, des propos qui se trouvent 
soit dans l’œuvre de Cioran, soit dans ses Entretiens et ses Cahiers, lesquels 
suggèrent juste ce qui nient Rosset et Savater : il y a trop de raisons pour 
parler d’une pensée religieuse hétérodoxe à propos de Cioran. 

Cioran est « une somme d’attitudes sans aucun souci d’unité », tel 
comme lui-même a écrit à propos de Nietzsche. Par exemple, « la passion de 
l’absolu dans une âme sceptique ! » – contradiction qui entraîne une dualité 
fondamentale, celle entre le mystique et le moraliste, l’homme intérieur et 
l’homme extérieur. Cioran s’incline forcément au premier, sans pour autant 
– comme un bon moraliste, c’est-à-dire psychologue – négliger le second. 
La dimension essentielle, transhistorique, de la pensée cioranienne, par-delà 
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le tragique-existentiel qui en serait il grado zero, n’a pas échappé à d’autres 
lecteurs. Patrice Bollon, par exemple, parle d’une « mystique sans absolu », 
non pas sans rapports avec ce « gnosticisme athée » dont parle Sylvie 
Jaudeau. Je pense comme Jaudeau que « voir en lui un simple cynique qui 
survole la réalité d’un regard égal et désabusé, ou un sceptique à la 
souveraine indifférence serait nier la pulsion profonde et toujours active 
d’une inquiétude métaphysique qu’aucun nihilisme ne sera parvenu à 
étouffer. » Toujours active, cette inquiétude métaphysique, expression 
intellectuelle d’un drame au fond religieux, relève d’une façon de sentir et 
d’être au monde : c’est la « nature » même de Cioran, la condition d’un 
esprit tourmenté par la conscience de la Chute et à jamais nostalgique d’un 
« paradis perdu… » 

Jeune, Cioran écrivît sur les saints, mais ce qui l’intéressait au fond 
c’était le côté mystique de ces existences troublées : « l’aventure verticale », 
les débordements, l’extase. Malgré son inaptitude organique à croire, 
Cioran a connu, à plusieurs reprises, cette béatitude suprême dont parlent les 
mystiques. « Hors de ce bonheur auquel nous ne sommes 
qu’exceptionnellement et brièvement conviés, rien n’a une véritable 
existence, nous vivons dans le royaume des ombres. Quoi qu’il en soit, on 
ne revient jamais le même du paradis ou de l’enfer. » J’ose dire que, ne fût-
ce que par ces instants hors du temps, il n’y aurait pas eu de Cioran. Il s’y 
agit d’un cas de conscience religieuse hétérodoxe n’ayant en commun avec 
le christianisme orthodoxe que les racines dont il se voudra coupé. Elle est 
marquée d’abord par la conscience de la chute, de ce péché originel qui ne 
se limite pas, selon Cioran, à l’infraction secondaire, mineure, d’Adam ; elle 
est conscience du « bien infime » et du « mal immense » inhérents à 
l’existence. Son œuvre, l’autobiographie spirituelle d’un « Indélivré », est 
une chanson élégiaque de type gnostique : un récit de chute, errance, ivresse 
et lucidité, éveil et désespoir. Elle résonne, jusqu’au silence, le tremblement 
devant une seule vision, un seul sentiment de l’être. « Cette vision ne m’a 
pas quitté. Ce qui a changé, c’est ma façon de la traduire. » 
 1-) Une hantise de Dieu – Selon Mircea Lăzărescu, Constantin 
Noica avait l’habitude de demander à n’importe qui : « Quelle est votre 
idée ? », car il pensait qu’une seule idée nous suffit à condition qu’on la 
cultive avec sérieux. Si je devais indiquer l’idée de Cioran, ce serait celle de 
Dieu : « Dieu est ce qui survit à l’évidence que rien ne mérite d’être pensé », 
il écrit dans De l’inconvenient d’être né, et, dans Aveux et anathèmes, son 
dernier livre, une confession révélatrice à l’égard de sa hantise de Dieu : 
« J’abuse du mot Dieu, je l’emploie souvent, trop souvent. Je le fais chaque 
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fois que je touche à une extrémité et qu’il me faut un vocable pour désigner 
ce qui vient après. Je préfère Dieu à l’Inconcevable. » Or, si la hantise de 
Dieu chez Cioran éclate aux yeux, rien n’est plus difficile que déterminer la 
conception de Dieu que se fait cet ateo credente, comme l’a caractérisé le 
cardinal Gianfranco Ravasi. Comme chez Angelus Silesius, lu par Cioran, 
Dieu est présenté dans l’œuvre cioranienne « sous tant de faces qu’il est 
malaisé d’en identifier la véritable. » Pourtant, on peut distinguer au moins 
deux conceptions de Dieu dans le texte cioranien : d’un côté, la 
représentation biblique traditionnelle du Dieu-Créateur (lequel sera 
ultérieurement identifié au démiurge gnostique), et, d’un autre, une 
conception mystique, apophatique, c’est-à-dire négative, d’une déité 
infiniment transcendante : un « dieu sans attributs », une « essence de 
Dieu », aussi pure que le néant, sans aucun rapport avec ce monde et notre 
dimension crée. 
 2-) La catégorie du religieux – La catégorie du religieux dans le 
discours cioranien joue un rôle essentiel en tant que clef herméneutique de 
son vécu personnel et de la condition humaine en général. D’abord, le 
religieux désigne un sentiment fondamental lié à une vision, à une intuition 
de l’existence. Chez Cioran, la catégorie du religieux est dissociée de la 
religion en tant que phénomène social e système de moralité, et reformulée 
en qualificatif existentiel du drame humain qui se déroule ici-bas. N’ayant 
pas la foi comme critère d’authenticité, le religieux se détermine par une 
relation négative d’avec le monde : la vie intérieure et la transcendance de 
l’existence humaine sont des manifestations d’une incapacité constitutive de 
l’animal vertical à s’installer au monde et s’y sentir chez soi. Je le cite à ce 
propos : « Dieu même ne pourrait dire où je suis en matière non pas de foi, 
mais de religion. J’adhère si peu à ce monde qu’il m’est impossible de me 
considérer comme un incroyant ! Par cette inadhésion j’appartiens au 
‘religieux’ (pour parler comme Kierkegaard) ». Dans Le crépuscule des 
pensées, il affirme que « le religieux n’est pas affaire de contenu, mais 
d’intensité. Dieu se détermine comme moment de nos frissons », et « un 
dégoût, porté au plus haut point, nous dévoile le Mal (la voie négative vers 
Dieu). » Autrement dit, par l’intensification de nos sensations – et « l’extase 
elle-même n’est, peut-être, rien de plus » – nous sommes projetés par-delà 
l’existence ordinaire et les limites de notre individuation, nous cheminons 
au sens inverse de la Chute, nous transcendons, ne fût-ce que par des 
instants, « l’inconvénient d’être né ». 
 Le religieux désigne aussi un type spécial de connaissance, celle qui 
importe le plus pour Cioran. D’après un article de jeunesse paru dans 
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Revista Teologica, en 1932, « La structure de la connaissance religieuse », 
l’intuition religieuse, variété de la connaissance intuitive en général, est un 
mode de connaissance directe ayant pour objet « l’absolu, la réalité 
ontologique, l’existence dans son essence ». En dépit des conclusions, sans 
entrer dans le vif de la polémique autour de la relation orthodoxie-
hétérodoxie, cette connaissance religieuse pourrait être appelée gnosis, 
connaissance par introspection, dans l’expérience intérieure) par opposition 
à episteme (connaissance objective du monde et ses phénomènes). Elle est le 
propre des mystiques, soient-ils chrétiens ou non : « L’intuition religieuse, 
qu’on rencontre chez tous les grands mystiques, est une tentative de 
dépasser les relativités de la vie et l’inconsistance des formes », raison par 
laquelle, « en matière de religion et de mystique, l’intuition religieuse est 
une négation de l’historicité. » On trouvera des expériences en ce type de 
connaissance-là tout au long de l’œuvre de Cioran. C’est une vision, une 
révélation intérieure, notamment de la gravité de notre condition, la 
« double anomalie d’être et d’être homme, et de l’urgence d’une délivrance 
(moksha en sanskrit) de l’enfer de ce monde. Or, il s’agit bien d’une gnose, 
du moins si nous la comprenons au sens proposé par Jean-Yves Leloup : 
c’est la « double lucidité à l’égard de la condition humaine, double 
conscience qui contemple, dans un seul regard, l’absurde et la grâce. » Or, 
peut-on parler d’expérience de la grâce chez Cioran ? 

3-) Le problème du mal – Après la « mort de Dieu », l’existence du 
mal demeure irréductible, sans que nous comptions plus sur les traditionnels 
repères théologiques qui puissent l’expliquer ou le justifier. Le problème du 
mal – défi conjoint et à la théologie et a la philosophie, selon le mot de Paul 
Ricoeur – ne pouvait pas laisser d’inquiéter ce fils de prêtre, lui, qui se 
détournerait, une fois déraciné, au gnosticisme en tant qu’hypothèse 
cosmologique. Le mal est la pierre de touche de sa pensée. C’est par la 
radicalité de sa vision du mal dans l’existence que Cioran expérimentera 
avec le gnosticisme. La problématique du mal est posée d’une telle manière 
dans son œuvre que la question Unde malum ? pourrait être reformulée en 
Unde bonum ? « Le bien même est un mal », dit-il à Sylvie Jaudeau, et une 
telle affirmation ne peut que paraître une bêtise à moins qu’on tienne en 
compte l’inclination gnostique de sa pensée. « Pour les gnostiques – 
explique-t-il à Sylvie Jaudeau – tout ce qui est associé au temps procède du 
mal. Le discrédit s’étend à l’histoire dans son ensemble, comme appartenant 
à la sphère des fausses réalités. Elle n’a ni sens ni utilité. Le passage par 
l’histoire est sans fruit. Une telle vision s’écarte considérablement de 
l’eschatologie chrétienne officielle et édulcorée qui voit dans l’histoire et 
dans les maux qu’elle engendre des épreuves rédemptrices. » C’est aussi la 
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vision de Cioran, son horreur métaphysique de l’histoire. Depuis sa jeunesse 
(je tiens ici au texte académique « Le théisme comme solution du problème 
cosmologique »), il maintiendra la même vision, la même intuition sur le 
problème du mal, le même pessimisme métaphysique : « Schopenhauer 
remarquait que l’existence du mal dans le monde était la principale 
objection qu’on pouvait opposer à la thèse d’un créateur bon et parfait. Le 
mal est immanent au monde et nous ne pouvons pas concevoir un être 
absolument bon qui soit incapable de le supprimer. Le théisme ne trouve 
donc aucune justification dans les données concrètes de la réalité. » 

En ce qui concerne le problème du mal, aucun texte n’est plus 
emblématique de l’attitude générale de Cioran que son Essai sur la pensée 
réactionnaire : « Un principe bon et un principe mauvais coexistent et se 
mêlent en Dieu, comme ils existent et se mêlent dans le monde. L’idée de la 
culpabilité de Dieu n’est pas une idée gratuite, mais nécessaire et 
parfaitement compatible avec celle de sa toute-puissance : elle seule confère 
quelque intelligibilité au déroulement historique, à tout ce qu’il contient de 
monstrueux, d’insensé et de dérisoire. » Contre les théismes, Cioran 
embrasse l’acosmisme gnostique, la vision de ce monde comme la 
« Création raté » d’un mauvais démiurge. Dans les Cahiers, cette confession 
: « J’ai besoin du mauvais démiurge comme d’une indispensable hypothèse 
de travail. M’en passer équivaudrait à ne rien comprendre du monde 
visible. » C’est une référence à son livre gnostique par excellence où nous 
lisons que « le mauvais dieu est le dieu le plus utile qui fut jamais. » C’est 
en raison de ce besoin, de ce sentiment de manque – d’une cause, quoique 
sinistre, d’un sens, quoique négatif, d’un dieu, quoique mauvais – que 
Cioran ne peut pas, selon Clément Rosset, s’affirmer en tragique, car ce 
besoin suppose que « l’homme manque de quelque chose, lorsqu’il ne 
manque de rien. »  
 4-) Une pensée sotériologique, ou de la délivrance – Quoi de plus 
naturel qu’au fond du pessimisme irrespirable de Cioran se trouve toute une 
philosophie de la rédemption, ou, pour employer un mot plus cioranien, de 
la délivrance. Et la philosophie, pour lui, on le sait, « doit être quelque 
chose de vécue ». Sylvie Jaudeau remarque que « la question du salut est 
sans cesse présente chez Cioran. Il faut chercher à se délivrer de l’enfer du 
monde. » Elle a raison de mettre en question tout de suite : « Mais peut-on 
l’assimiler à la quête de la gnose ? » En quête de la réponse inéquivoque, je 
la trouve dans ce Cahier de Talamanca, plein de références gnostiques : 
« Rédemption : par la connaissance, par le dépassement de la 
connaissance. » À mon avis, ce propos synthétise toute la démarche 
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spirituelle de Cioran, entre chute et délivrance : l’adieu à la philosophie, le 
drame de la lucidité, le désespoir, l’extase, l’anéantissement, l’éveil… Ce 
sont les étapes parcourues par ce soi-disant Indelivré. Si du point de vue de 
l’orthodoxie sa carrière religieuse fait l’impression de ratage, 
d’inaboutissement, tout change d’un point de vue gnostique (et je ne songe 
pas forcément au gnosticisme chrétien). 

D’après Eliade, « depuis le temps qu’Hypnos est le frère de 
Thanatos, nous comprenons pourquoi en Grèce, tout comme en Inde et dans 
le gnosticisme, l’action de ‘réveiller’ a un sens sotériologique (dans le sens 
large du terme). » Cioran n’est pas exception. Chez lui, l’insomnie s’élève 
au rang d’expérience gnostique, en l’occurrence, une gnose marquée par le 
démonisme vital, le dualisme ontologique, l’acosmisme et l’antinomisme, la 
conscience de l’impureté (« seul signe de réalité »), de la maladie et la 
décomposition universelles. La conscience elle-même est une maladie, et, 
pour la dépasser, il faut devenir irrémédiablement lucide, de même que pour 
atteindre la santé, il faut d’abord être malade, trop malade. Gnose aussi en 
tant que révélation de « l’Invisible », du « Non-crée », de 
« l’Indestructible » en soi – des mots qu’indiquent le noyau essentiel de la 
pensée de Cioran, autant plus importants qu’ils sont employés avec 
parcimonie. 

Hölderlin écrivit : « Là où est le danger, là est ce qui sauve. » 
Aucune distance, aucune altérité entre agonie et transfiguration, désespoir et 
extase, chute et apothéose, « anéantissement et révélation ». La maladie, au 
sens large de facteur de dépérissement, « nous enlève à nos apparences et ne 
les détruit que pour mieux nous ouvrir à notre ultime réalité, et quelque fois 
à l’invisible. » (La chute dans le temps) Réveiller, c’est bien une chute, dans 
le temps et puis du temps, c’est réveiller « au fond d’un enfer où chaque 
instant est un miracle. » ; c’est aussi la condition de la délivrance, l’unique 
voie vers le triomphe sur le monde et sur soi-même : « Le désert intérieur 
n’est pas toujours voué à la stérilité. La lucidité, grâce au vide qu’elle laisse 
entrevoir, se convertit en connaissance. Elle est alors mystique sans absolu. 
La lucidité extrême est le dernier degré de la conscience ; elle vous donne le 
sentiment d’avoir épuisé l’univers, de lui avoir survécu. » 

Rien n’est plus ambigu, ironique, paradoxal, que le discours 
cioranien sur le ratage et l’inaboutissement, en l’occurrence, en s’agissant 
de lui-même. C’est l’écrivain celui qui le dit, l’artiste, peut-être même le 
philosophe sceptique. Au demeurant, sans tenir en juste compte le noyau 
mystique de sa pensée, entre Orient et Occident, d’où la primauté de la 
connaissance religieuse et le spiritualisme hétérodoxe de Cioran, on tombe 
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dans la thèse de l’auteur de The Fall Out of Redemption, pour qui la pensée 
de Cioran est décidément a-soteriologique. À mon avis, on peut aussi bien 
déduire de ses écrits toute une théorie sotériologique hétérodoxe, 
paradoxale, une philosophie de la délivrance par le dépassement de la 
connaissance, à mi-chemin entre la Gnose et le Bouddhisme de Nagarjuna, 
fondateur de l’école Madhyamika. Ce n’est pas par hasard qu’à peu près 
deux tiers du Mauvais Démiurge est dédié à des doctrines bouddhistes de la 
délivrance par la vacuité (sunyata). Pour conclure, à propos de la question : 
Cioran, a-t-il connu la grâce ? La réponse, je la trouve dans les derniers 
pages d’Histoire et Utopie, dans ces lignes apothéotiques, lumineuses et 
vibrantes à la fin du texte sur « L’Age d’Or ». C’est à mon avis ce qu’il a 
écrit de plus affirmatif, joyeux, gracieux ; aucune trace de scepticisme, 
cynisme, nihilisme ; l’ennui et l’anxiété y sont absents, aussi que l’espoir et 
le désespoir : seulement la contemplation bienheureuse de ce paradis sans 
nom qui réside en nous « comme une donnée suprême, comme une 
dimension de notre moi originel » ; lorsque nous y découvrons, nous entrons 
dans cette gloire que les théologiens appellent essentielle : mais ce n’est pas 
Dieu que nous voyons face à face, c’est l’éternel présent, conquis sur le 
devenir et sur l’éternité elle-même… Qu’importe dès lors l’histoire ! elle 
n’est pas le siège de l’être, elle en est l’absence, le non de toute chose, la 
rupture du vivant avec lui-même ; n’étant point pétris de la même substance 
qu’elle, il nous répugne de coopérer encore à ses convulsions. Libre à elle 
de nous écraser, elle atteindra nos apparences et nos impuretés seulement, 
ces restes de temps que nous traînons toujours, symboles d’échec, marques 
d’indélivrance. Le remède à nos maux, c’est en nous qu’il nous le faut 
chercher, dans le principe intemporel de notre nature. Si l’irréalité d’un tel 
principe était démontrée, prouvée, nous serions perdus sans appel. Quelle 
démonstration, quelle preuve pourraient cependant prévaloir contre la 
persuasion intime, passionnée, qu’une partie de nous échappe à la durée, 
contre l’irruption de ces instants où Dieu fait double emploi avec une clarté 
surgie soudain à nos confins, béatitude qui nous projette loin en nous-même, 
saisissement hors de l’univers ? Plus de passé, ni d’avenir ; les siècles 
s’évanouissent, la matière abdique, les ténèbres sont épuisées ; la mort paraît 
ridicule, et ridicule la vie elle-même. Et ce saisissement, ne l’eussions-nous 
éprouvé qu’une seule foi, qu’il suffirait à nous raccommoder avec nos 
hontes et nos misères dont il est sans doute la récompense. C’est comme si 
tout le temps était venu nous visiter, une dernière foi, avant de disparaître… 
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CIORAN: DA SOLIDÃO 
 

Ana Maria HADDAD BAPTISTA 1 
 
Title: CIORAN: ON SOLITUTDE 
Abstract: Romanian philosopher Cioran (1911-1995) stands out, in 
particular, for a singular set of works, in the most expressive sense of 
meaning, for seeking a philosophy that really arouses escape lines. Those 
lines in which possible horizons unfold so that the boredom of existence, in 
its frequent insistence, dissolves. Even for a moment. Unfolded or not. In 
other words: a philosophy that is not stuck in the reproduction of previous 
philosophies. The originality of his thoughts stems from his positions in 
search of essential truths, which, as a rule, frighten human lapses. Even 
those considered the most lucid.  
Graciliano Ramos (1892-1953), Brazilian writer, novelist, memorialist and 
essayist, is a well-known author in Brazil. Few works, unfortunately, are 
known outside Brazil. His best-known work is Vidas Secas. An author who 
stands out for firm convictions. He never sold himself to political parties or 
to values he thought were unworthy. A strict man. He was imprisoned for 
almost a year, during the government of Getúlio Vargas, without a formal, 
clear and explicit accusation. Each book by Graciliano Ramos has a 
different perspective. One of Graciliano's fundamental points was the search 
for human interiority and the mysterious mechanisms that govern 
subjectivity.  
Keywords: Beckett, Cioran, philosophy, solitude 

O que é solidão? 
 Solidão é vertigem abismal diante de um infinito labiríntico. "O 
sentir-se abandonado, a estética da solidão, a qual, combinada com a da 
altura, cria uma síntese prodigiosa" 2. 
 Afinal, o que é a solidão? Um estado, quando consciente,  de um 
vazio que não se preenche com nada. Sensação de abandono. Sentir-se só e 
abandonado num universo vasto e sem uma compreensão maior. A solidão 

                                                             
1 Ana Maria Haddad Baptista é graduada em Letras. Mestrado e doutorado em 
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2 Marco Lucchesi. Os olhos do deserto. Rio de Janeiro: Record, 2000. p. 85.  
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agudiza a existência no que ela tem de mais irracional. Esvazia sonhos e 
projeções futuras. A solidão dilacera a alma. Tritura o coração e nos coloca, 
na maioria das vezes, nos cumes do desespero. 
 Solidão é o olhar de um cavalo. Aquele olhar vazio. No nada. Imerso 
em sua memória ancestral em que foi cúmplice, ativo, de guerras, lutas. E, 
também, em diversos momentos, amigo inseparável de um ser humano 
miseravelmente solitário. Solidão é o encontro cruel, sem atenuantes, com o 
significado de uma existência sem objetivos. Solidão é a dimensão de 
interioridade em que as pulsações mais íntimas são afogadas em rios cujas 
margens são descoloridas. Margens sem adornos. Sombrias. Inabitáveis. 
Inóspitas. Margens de  barro melancolicamente melados.  
 Solidão...um estado de alma irrespirável que se afoga por  mares de  
angústias mais profundas. Um estado em que nos indica o quanto a 
construção de uma individualidade, tão necessária, é dolorida. Um 
verdadeiro exercício de interioridade. Nas palavras de Lúcio Cardoso: "É 
inacreditável o extraordinário número de formas de sofrimento que criamos 
para nós mesmos. Jamais poderia imaginar, em situação alguma, que 
existisse uma solidão idêntica a esta. Não é como a sensação de um vazio 
exterior, uma ausência no mundo que no cerca, e que assim nos transmite a 
sensação de nosso isolamento - é antes o vivo sentimento de que nos 
subtraíram uma parte vital do ser mais íntimo, que dentro de nós há uma 
camada absurda, um vácuo que nada mais conseguirá completar" 3. 
 A solidão é condição humana, por lembrarmos de Octavio Paz. 
Existencial. Provoca um vácuo e um vazio preenchido somente por 
assombros que acenam e se debatem na interioridade de uma existência que 
se apresenta mais finita do que se pode suportar em alguns momentos. Um 
exílio de nós mesmos. Uma consciência agudíssima da incomunicabilidade 
do presente. Um presente que jamais se fixa. "Nascer e morrer são 
experiências de solidão. Nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos. Nada 
é tão grave quanto esse primeiro mergulho na solidão que é nascer, com 
exceção dessa outra queda no desconhecido que é morrer" 4. 
 Cioran é amplamente conhecido, como se sabe, por ser um grande 
pessimista. Mas Emil Cioran vai muito além de um pessimismo. Cioran vai 
em busca de uma verdade que escapa, na maioria das vezes, à humanidade. 
Mesmo aos considerados grandes pensadores. Enfim, a possibilidade da  
verdade para Cioran está em primeiro lugar. O grande problema de todos os 

                                                             
3 Lúcio Cardoso, Diários. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012.  p. 216.  
4 Octavio Paz, O labirinto da Solidão. Tradução de Ari Roitman e Paulina Wacht. São 
Paulo: Cosacnaify, 2014.  p. 190.  
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tempos é que a verdade é dolorida. Diz, muitas vezes, aquilo que 
repudiamos por ir contra  nossas expectativas, anseios, projeções e sonhos. 
Conforme nos diz Ciprian Vălcan: "De agora em diante, o homem é um ser 
condenado à felicidade, o homem é um mamífero eminentemente extático. 
Se os corpos precisam ser amestrados para chegar ao êxtase, para sentir 
todos os matizes da voluptuosidade prescritos pelos novos docteurs ès vie , 
o espírito não recebe quase nenhuma menção, provavelmente por 
considerar-se que não precisamos mais de semelhante hipótese" 5. 
 Segundo Cioran 6 existem duas formas de sentir a solidão. Ou seja, 
sentir-se sozinho no mundo e também sentir a solidão do mundo. Quando 
nos sentimos sozinhos, eis que vivemos num verdadeiro drama 
exclusivamente individual. E a sensação de abandono se processa até 
mesmo na dimensão de um esplendor natural.  Nessa medida, somente as 
inquietudes de nossa subjetividade nos interessam. "Sentir-se atirado e 
suspenso no mundo, incapaz de se adaptar a ele, consumido em si próprio, 
destruído por suas próprias debilidades ou exaltações, atormentado por suas 
próprias insuficiências – sem considerar os aspectos exteriores do mundo, 
que podem ser brilhantes ou sombrios – e permanecer no mesmo drama 
interior, eis o que significa a solidão individual" 7 . Eis a solidão em sua 
dimensão irreparável. Não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor. 
A solidão individual que é condição humana nos atravessa. Dilacera a alma. 
Na verdade, nos momentos em que ela nos atravessa, tudo parece sem 
solução. Um estado incompreensível. Um estado lastimável. Um abismo 
sem promessas de altitudes. A solidão individual não permite 
compartilhamento. Ela é essencialmente incomunicável. Incomensurável. 
Temos que admitir que a solidão individual, por esta razão Cioran  diz 
"suspenso no mundo",  é uma suspensão de temporalidade. Sim. O tempo 
fica fora dos gonzos. Um relógio sem ponteiros. Sem promessas de 
eternidade ou da possibilidade de uma extensão de instantes. Vazio 
absoluto. Vácuo. Marco Lucchesi: "Estou só. Completamente só. Esperei 
tanto, mas tenho medo. Como se minha vida fosse uma sucessão de erros. 
Como se todas as decisões não passassem de um cálculo impreciso, de um 
entusiasmo exacerbado, em que guardo apenas a certeza de estar na 
iminência de outro erro. Temo que algo mau sobrepaire. E me desespero. 
Planejo desertos para me perder nas lonjuras de mim. Jamais evitei os 
                                                             
5 Ciprian Vălcan, A Filosofia ao alcance dos centauros, Revista Brasileira, fase VIII, 
outubro/novembro 2014, ano III, no. 81, p.91-104.  
6 Emil Cioran, Nos cumes do desespero. Tradução de Fernando Klabin. São Paulo: Hedra, 
2011.  p. 63. 
7 Idem, p. 64.  
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labirintos, porque talvez, ao percorrê-los, compreenda minha desordem, e 
deles espero uma força de vida, que não me falta, mas que às vezes, parece 
abandonar-me frente ao desconhecido" 8. 
 A solidão individual desconhece fronteiras visto que em sua 
suspensão temporal, em todos os sentidos, nos perdemos em nossos próprios 
labirintos e não conseguimos avistar nem um fio de luz que possa nos 
conduzir a algum lugar. Não existe, nesses momentos, nada que aponte uma 
saída de tal estado. Suspensão em estado puro. Onde estou? Para onde vou? 
Cegueira sem a ideia de um retorno. Por onde andariam as estrelas? Somem-
se vestígios de lucidez. Abandono. Abandono.  
 De acordo com  Cioran existiria também a solidão cósmica. Ela não 
é predominantemente subjetiva. Opera em outro nível. Uma sensação de 
indiferença total em relação a tudo o que nos cerca. Sensação de que o 
mundo é glacial e sem graça. Não haveria, desta forma, esplendores ou 
encantamentos num mundo em que percebemos a solidão cósmica. Nas 
palavras de Marco Lucchesi:  
 
 
A superfície do não 9 
 
Corre na superfície 
das águas 
a impermanência 
 
e volta solitária 
ao coração dos deuses 
 
corre na superfície 
e no abismo das coisas 
a semear as formas 
de um tempo inacabado 
 
corre pelos céus 
vales e montanhas 
a vasculhar ruínas de horizontes 
nas tardes abrasadas onde queimam 

                                                             
8 Marco Lucchesi, Os  Olhos do Deserto, p. 127. 
9 Marco Lucchesi, Concerto a quatro vozes. Rio de Janeiro: Record, 2006.  p.p. 112-113-
114. 
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arroios e correntes que não seguem 
para o mar 
(...) 
um destino antes de ser 
uma enteléquia de sombras 
a perscrutar 
a solidão dessas montanhas 
(...) 
a forma 
impressentida 
 
de um caminho 
de um semblante 
 
que afinal tudo é quase 
na obscura metamorfose dos deuses 
 
A grande indagação de Cioran  
  
 "Quem é mais infeliz: os que sentem a solidão dentro de si, ou os 
que a sentem do lado de fora? Impossível responder. Ademais, para que me 
atormentar com uma hierarquia da solidão? Estar sozinho, do jeito que for, 
não é suficiente? " 10. 
 Nessa medida, Cioran, em grande parte, esclarece questões 
importantes em relação à solidão. Muitas pessoas associam, de forma 
confusa, a solidão à ausência de pessoas ao seu lado. Ou, simplesmente, por 
estarem sem companhia. Não. A solidão acontece quando menos se espera. 
Pode-se estar rodeado de um monte de pessoas. Pode-se estar numa festa. E 
de repente podemos ser atravessados por uma solidão, nas palavras de 
Cioran, individual.  
 Em muitos momentos, quer em entrevistas, quer em seus livros, 
Cioran fala das razões pelas quais escreve e não omite que escreve para 
sobreviver. Para ele escrever é expulsar aquilo que tem por dentro. Para ele 
escrever é uma forma, na verdade, de controlar a solidão. Para ele a escritura 
possui o poder de aliviá-lo de sua condição de se  sentir imerso num 
isolamento total que continuamente experimenta.  
 Cioran é essencialmente um ser solitário. Mas que faz questão de 
construir a solidão. Tão necessária e que talvez nunca tenha se tornado tão 

                                                             
10 Cioran, Nos cumes do desespero, p. 64. 
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imprescindível como nos dias de hoje. Em suas palavras: "Quando estamos 
melancólicos não sentimos que nossa alma se abre para apelos vagos? E não 
são esses apelos presságios de inquietudes agradáveis? E não se desprende 
de nossa decomposição um suave aroma? (...) E durante esse sortilégio de 
agradável decomposição da melancolia não nos encantam solidões sonoras, 
nascidas do infinito, que se insinuam por toda parte, chocam-se com as 
coisas e logo retornam sob a forma de feixes sonoros, em um insensível 
refluxo para o infinito do qual partiram, para o silêncio do qual precede o 
ser? Quantas vozes têm as solidões para que possam continuar falando os 
que têm tantas coisas a dizer?" 11. Brilhante e lúcida inquietação de Cioran! 
 
"Quantas vozes têm as solidões?"  
A voz de Beckett!  
 
 Para Cioran, ao atravessarmos sua literatura, é possível ouvir vozes 
de diversas solidões. Uma das principais é a voz que ele apresenta de 
Beckett!  Cioran era muito pouco inclinado à admiração por ela mesma. A 
admiração vazia que somente busca um reconhecimento narcísico do 
elogiado. A capacidade de admiração requer, acima de tudo, um 
despojamento interno para poucos. Somente para seres corajosos. Em suas 
palavras: "Para compreender este homem apartado que é Beckett seria 
preciso nos determos na expressão 'manter-se à parte', divisa tácita de cada 
um de seus momentos, no que ela pressupõe de solidão e de obstinação 
subterrânea, na essência de um ser afastado que prossegue um trabalho 
implacável e sem fim" 12.  Cioran enfatiza que todo escritor de verdade é 
aquele que dá amplidão à existência ao conseguir miná-la. E com isso 
percebemos, ao ler Cioran, o quanto ele diz de si mesmo. Uma das vozes de 
solidão do filósofo romeno é ampliada pela voz de Beckett que por sua vez 
jamais a estrangulou! Basta lermos o  ensaio, escrito por ele,  sobre a 
questão do amor e ciúme em Proust. Ao ler Beckett 13 quanto aprendemos 
com ele em questões, sobretudo, existenciais! A sua leitura de Proust é 
intensamente esclarecedora no que se refere ao amor. Quantas verdades ele 
nos diz. E, sobretudo, temos uma aproximação muito grande do que 
realmente seja a solidão. A incrível sensação de jamais alcançar a nós 
mesmos.  
                                                             
11 Cioran, O Livro das Ilusões. Tradução de José Thomaz Brum. Rio de Janeiro: Rocco, 
2014.  p. 53-54.  
12 Cioran, Exercícios de Admiração. Tradução de José Thomaz Brum. Rio de Janeiro: 
Rocco, 2011.  p. 86.  
13 Samuel Beckett, Proust. Nova Iorque. Grove Press. [s.d]. 
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 Novamente nas palavras de Cioran: "Ele [Beckett] não vive no 
tempo, mas paralelamente ao tempo. É por isso que nunca tive a ideia de lhe 
perguntar o que pensava desse ou daquele acontecimento. É uma dessas 
pessoas que fazem pensar que a história é uma dimensão de que o homem 
poderia prescindir" 14.  
 Quando indagado, em uma entrevista 15,  a respeito do tédio, Cioran, 
novamente, menciona importantes questões a respeito da solidão: "A 
experiência do tédio, não do vulgar, por falta de companhia, mas o 
absoluto, é muito importante. Quando alguém se sente abandonado pelos 
amigos, não é nada. O tédio em si advém sem motivo, sem causas 
externas. Com ele vem a sensação de tempo vazio, algo assim como a 
vacuidade, coisa que conheço desde sempre".  
 Prossegue 16: "Posso recordar muito bem da primeira vez, quando 
tinha cinco anos. Vivia, então, na Romênia, com toda minha família. 
Então, tive de repente a consciência clara do que era o aborrecimento, o 
tédio. Foi por volta das três da tarde, quando fui tomado pela sensação 
do nada, da absoluta carência de substância. Foi como se, de súbito, tudo 
tivesse desaparecido, tudo mergulhasse na nulidade e fosse o começo de 
minha reflexão filosófica. Esse estado intenso de solidão me afetou de 
maneira tão profunda que me perguntei o que significava realmente. Não 
poder defender-se, nem poder se livrar dele com a reflexão, assim como 
o pressentimento de que voltaria outras vezes, me desconcertou tanto 
que o aceitei como ponto de orientação. No auge do tédio se 
experimenta o sentido do Nada, e neste sentido não se trata de uma 
situação deprimente, já que para uma pessoa não crente representa a 
possibilidade de experimentar o absoluto, algo como o instante 
derradeiro". 
 As palavras de Cioran dão uma certa medida da intensidade de 
sua solidão. Na verdade, Cioran propõe em seus livros e diversos 
registros o quanto o ser humano deveria conhecer a si mesmo. Imersão 
na  possível profundidade de nosso interior para, posteriormente, buscar 
na solidão cósmica, aludida por ele mesmo, a compreensão de um 
universo mais vasto. Desafiar as fronteiras do denominado 
conhecimento com suas barreiras metodológicas. Para ele o  sentido da 
vida não deveria se fechar em portas vigiadas pela cegueira de uma 
racionalidade que se pretende uma voz única e universal. Compreender o 

                                                             
14 Exercícios de Admiração,  p. 87. 
15 Portal E.M. Cioran/ Brasil/ Entrevista: emcioranbr.org . 
16 Idem.  
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mundo em sua totalidade e a solidão correspondente a ele deveria ser 
uma prioridade existencial. Uma das razões pelas quais Cioran admira 
tanto Borges. O escritor argentino, sob sua perspectiva, consegue 
atravessar universos objetivos e subjetivos de forma ampla. Para Borges, 
de acordo com Cioran, não há impedimentos. Borges consegue falar de 
todos os assuntos. Em especial, conforme se sabe, a respeito dos 
incríveis paradoxos que envolvem o tempo.  Nessa perspectiva, Borges 
atravessa a física, a filosofia e tantos outros saberes.  
 
Da impossibilidade de  conclusões 
 
 Cioran é um dos poucos filósofos que consegue atravessar, com 
tranquilidade, o sentido mais profundo da vida. Para ele  fama e ser 
conhecido, contrariamente à maioria do que pensam as pessoas, é uma 
verdadeira desgraça. Ele nunca esconde tais posições. Cioran é o 
exemplo concreto de quem dialoga de maneira permanente com sua 
solidão. E ao fazer isso  faz com que seus leitores reflitam, de forma 
mais intensa, a respeito de suas próprias solidões. Ciprian Vălcan 17 
declara que o ideal de Cioran, inabalável, é o de ser uma espécie de 
'fraude sentimental'. Em que sentido?  No  sentido de que o sucesso de 
um fraudador é graças à sua capacidade de mostrar ao mundo uma 
densidade mais espessa do que prova nossa experiência cotidiana.  
 Cioran  é atualíssimo e mais do que isso: uma leitura obrigatório 
para quem busca um sentido existencial mais amplo. Que pudesse 
intensificar caminhos de solidariedade e amenizar nossa condição tão 
humana de solidão. Tanto a individual como a cósmica.  
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CIORAN MÍSTICO DEL VACÍO 
 

Caleb Olvera ROMERO1 
 

 

¡Señor, sin ti estoy loco y contigo enloquezco! 

E. Cioran 

Me convertiré en mi enemigo 

Shakespeare. 

Title: CIORAN: MYSTICS OF THE VOID 
Abstract: E. Cioran is a Romanian who as a child dreamed of escaping 
from his city, from his country, from himself. As a young man, his extreme 
personality led him to share ideas that he would later despise. When he 
turned twenty-six his religious vocation, I took him on the path of research 
on mysticism and holiness. Which is perhaps the period that does not 
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E. Cioran es un rumano que cuando niño soñaba con escapar de su ciudad, 
de su país, de sí mismo. De joven su personalidad extremista, lo llevo a 
compartir ideas que después despreciaría.  Cuando cumplió veintiséis su 
vocación religiosa lo llevo al camino de la investigación sobre la mística y 
de la santidad. Que es quizá el periodo que más no interesa, para este ensayo 
pero en esa misma época también, mantenía ideas nacionalistas dado que: 
 

En 1933, obtuvo una beca para la Universidad de Berlín, donde entró 
en contacto con Klages y Nicolai Hartmann. Durante su estancia en 
Berlín, se interesó por las medidas adoptadas por el régimen nazi, 
contribuyó con una columna para Vremea, tratando el tema del 
nazismo, donde Cioran confesó que "no hay ningún político de hoy 
en día que yo vea como más simpático y admirable que Hitler", al 

                                                             
1 Caleb Olvera Romero. Profesor investigador de la Universidad Autónoma  de Zacatecas 
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tiempo que expresó su aprobación por la Noche de los cuchillos 
largos - "lo que perdería la humanidad si se tomaran las vidas de 
unos pocos imbéciles"-, y, en una carta escrita a Petru Comarnescu, 
se describió como "un hitlerista ",  tenía puntos de vista similares 
sobre el fascismo italiano, por lo cual festejó su victoria en 
la segunda guerra ítalo-abisinia, alegando que "el fascismo es un 
shock, sin el cual Italia tiene un compromiso comparable a la 
Rumania de hoy" sucumbió a la seducción totalitaria, afiliándose a la 
Legión del Arcángel San Miguel (más tarde, Guardia de Hierro), un 
movimiento fascista, nacionalista y antisemita, fundado por Corneliu 
Zelea Codrenau (“el Capitán)”, donde también militará Mircea 
Eliade. El 28 de noviembre de 1940 grabó un discurso para la 
empresa estatal de radio rumana, centrado en el retrato de Corneliu 
Codreanu Zelea, exlíder del movimiento de la Guardia de Hierro, 
asesinado en 1938. Más tarde renunció no solo a su apoyo a la 
Guardia de Hierro, sino también a sus ideas nacionalistas. En una 
entrevista en 1972, lo condenó como "un conjunto de movimientos, 
más que eso, una secta demente", y confesó: "Me di cuenta entonces 
[...] lo que significa ser transportado por la ola, sin el menor asomo 
de convicción. [...] Ahora soy inmune a ella".2 

 
 
Pero antes que hacer escarnio de su etapa nazista, lo que interesa de este 
dato es la potencia con la que las ideas lo arrojan a un mundo convulso, y 
como es azotado de un extremo a otro. 
Esa potencia la hace carta de residencia, principio de autorizad. La misma 
condición humana lo hace responsable de la virulenta contradicción 
histórica. Su vida se podría traducir, para los amantes de la lógica, en el 
siguiente silogismo. Los hombres son contradictorio, los hombres hacen la 
historia, ergo, la historia es contradictoria. Lo contrario es mentira, creación 
del estilo, simple petulancia del escriba. Por ello comparte con Borges la 
idea de que la metafísica es simple estilo, y la mejor poesía. 
 
Afanado por esconder sus miseria, su revelación inconfesable, convertido ya 
en apóstol de lo insondable, de lo absolutamente contradictorio, Kant le 
resulta detestable, y prefiere a Stravisky. Prefiere un pensamiento 
descarnado que es siempre peor que una música voluptuosa. Así que se 
apatría no sólo de Rumania, sino de sus ideas de juventud, cuanta vergüenza 

                                                             
2 Cf. Nardo, P. Rafael. Pensamiento aciago Ed. Luna. Bogotá. 1997 p. 57 
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hay en ellas, ahí se ha formado la vergüenza que recae sobre todo aquel que 
no se ha matado a tiempo, sobre todo aquel que ha decidido su vida siendo 
muy joven, y el mundo lo ha arrebatado estos tristes ideales para ponerle 
otros. No por nada siempre sospechara que no solo sus ideas sino todas las 
ideas, mantiene un carácter intercambiable. 
 
Por ello le fascinan los santos y los místicos y sobre todo los fanáticos. Pues 
el que ama indebidamente a un Dios obliga a los otros a amarlo, en espera 
de exterminarlo si se rehúsan.3 Son los que mantienen más firmemente sus 
ideas. 
 
Así que de ahora en adelante la tarea va a ser muy otra. La de negarlo todo y 
desmentir no sólo al sujeto, sino a la historia que enarbola. La historia que 
no es sino un cúmulo de vanidades, de contradicciones, de falsos absolutos, 
de monumentos al ridículo, basura, vanidad de vanidades, pero esto es y 
será el alimento del espíritu humano.  
Es en esta búsqueda de negarlo todo se va encontrar con el principio de la 
negación, y de hay deduce un misticismo de la nada. A fuerza de negarlo 
todo se ha negado incluso la mentira misma, y así se ha quedado flotando en 
una inmensa nada de creencias mal hechas. Que paradójico es que ahora 
hagamos alabanza a un pensamiento que se gesto en contra de las alabanzas. 
 
Su carta de nacionalidad la constituye la duda misma. Duda incluso mejor 
que Descartes y que Nietzsche, pues duda no sólo de que los sentidos nos 
engañen, incluso de que la verdad sea una mentirosa, duda de su duda, duda 
de sus planteamientos, ha llevado el escepticismo a un grado insostenible y 
lo ha abandonado en ese punto para pasar desnudo al otro lado del discurso, 
a ese lado donde ya no importa nada, donde el mismo yo se diluye en los 
fanáticos de sus obras. 
 
Pero no se puede estar en este estado por mucho tiempo. El sufrimiento es el 
disolvente perfecto. Por ello la conclusión es este vacío, que los orientales 
denominan Sunyata, el vacío vacío de yo o, el yo vacío. Alguien alegara que 
es pura contradicción, pero ese es no haber entendido que la lógica también 
es una arma de dominio, una invención legitimadora, una manera para 
escribir argumentos sobre la espalda del Otro. Pero Ciroan están en busca de 
esa extraña bendición que permanece oculta en el corazón de las cosas. Esa 
extraña bendición que se traduce por el ser o el haber, una piedra se afirma a 

                                                             
3 Cioran. Breviario de  podredumbre, Ed. Taurus, Buenos Aires, 1991. p. 19 
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sí misma cuando frente a nosotros revela su ser, se da, se nos da, la 
existencia es un don, un regalo, por eso el ser es un siendo, una manera 
particular de estar ahí. La pregunta ¿Por qué hay ser en vez de nada? los 
objetos cotidianos la repelen, se impone ante ella y se dan ante el sujeto 
perceptivo como una realidad que lo limita, que lo conforma. 
Pero esta realidad cotidiana puede ser una ilusión, el deseo la atrofia, la 
objetiviza, la hace mercancía, y entonces aparece el sufrimiento, el 
sufrimiento, es la constitución del sujeto y recordemos a Schopenhauer de 
quién tanto toma Cioran cuando nos dice; 
 

“Si la existencia no tiene como fin inmediato el dolor, puede 
afirmarse que no hay ninguna razón de ser en el mundo. Por que es 
absurdo admitir que el dolor sin término que nace de la miseria 
inherente a la vida y que llena el mundo, no sea más que un 
accidente y no su finalidad ultima.”4 

 
En resumidas cuentas si no estamos aquí para sufrir, no estamos aquí para 
nada. Esta es la verdad que guía el pensamiento del rumano.  El sufrimiento 
es inherente a la existencia, es su finalidad ultima. “Pero tener certeza de 
que no hay salvación es una forma de salvación, es incluso la salvación.”5 
Así que pronto abandonará esta idea como cierta, la mantendrá como una 
idea regulativa, un faro a seguir, pero debe poner un pie más allá de 
Schopenhauer y su verdad metafísica, por ello no acepta que la existencia 
tenga alguna finalidad inherente y última, una finalidad metafísica, sino que 
proclama la gratuidad de la existencia y por ello se convierte en un escéptico 
que de cuando en cuando se ve tentado por alguna idea. 
 
 
Así comienza su camino de demolición, toma una idea, y la hace girar y 
explotar, luego toma otra idea y así continua hasta que se queda en la más 
recalcitrante miseria, en la nada, en el vacío. Por ello no puede reclamarse 
como campeón de las ideas, pues este sentimiento lo arroja con la fuerza de 
los fisiles a ponerse en contra de sí mismo, frente al paredón de sus 
sacrificados. Una vez que se ha constituido como el vencedor de la tradición 
filosófica ahora sólo queda él como afirmación, por ello debe aniquilase, 
negarse a ser salvado, asesinarse como pensador, diluir sus existencia y 

                                                             
4 Shopenhauer. El amor las mujeres y la muerte. Ed. Edaf, Madrid. 1993. p. 117 
5 Cioran. Del inconveniente de haber nacido. Ed Taurus, Madrid. 1992 p. 216 
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queda simplemente como un susurro, una anécdota que quizá se vuelva 
referencia algún día.  
 

Dice: “que las religiones cuentan en sus balances más crímenes de 
los que tiene en activo las más sangrientas tiranías y a aquellos a los 
que la humanidad ha divinizado superan de lejos a los asesinos más 
concienzudos en su sed de sangres”6 

 
 
Pero el Zen tiene ese mismo principio, y parte de que el yo es producto de la 
ilusión de las ideas, y que se convierte por ello en nuestro enemigo hay que 
disolverlo para que aparezca el vacío, en esa medida hermanan 
perfectamente bien. Ambos pensamientos han llegado a las mismas 
conclusiones, pues han partido de la misma vía, de los Upanishat. 
Recordemos que el budismo viajo de la india a Nepal y después a Japón 
para transformarse en el Zen que ahora conocemos y afincarse en Japón. 
Pero también hay que recordar que Schopenhauer abreva de este 
pensamiento hindú y lo trasforma para que de ahí parta Cioran. Ambos 
parten de lo mismo, ambos han sacado las mismas conclusiones. El mundo 
es falso, el yo se sostiene del sufrimiento, y se convierte en tu enemigo, 
nada de lo que saben los hombres es verdad y sólo queda ese vacío que 
sostiene a todo. 
Pero esta no es la única vía que ha tomado el rumano, pues en su pecho late 
fuerte la tradición del cristianismo. Recordemos que su tercer libro 
publicado, De lagrimas y de santos7, es un libro dedicado al pensamiento 
místico occidental. Nada le fascina más a Cioran que este fervor que 
embriaga a los santos que son capaces de hacerse matar por sus ideas. Y lo 
dirá de esta manera. Nada es más peligrosos que un fanático, porque es 
incorruptible, y no solo puede matar en nombre de sus ideas sino que puede 
hacerse matar por las mismas. 
Esa fuerza que fascina a Cioran, la que posee a los santos, es la misma que 
en su juventud lo llevó a apoyar una causa por demás perdida, y es la misma 
que lo impulsa a generar ahora un nuevo rezo, un canto singular, un 
evangelio de media noche.  
 
 
 

                                                             
6 Cioran. Breviario de  podredumbre, Ed. Taurus, Buenos Aires, 1991. p.  93 
7 Cioran. De lágrimas y de santos, Ed. Tusquets, Barcelona 1994 
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Cioran es uno de los pensadores que más recuren al pensamiento místico, 
son un profeta de la lucidez, generan un devastador alegato en contra de las 
ilusiones y falsas creencias.  Pues saben que la verdadera grandeza de los 
santos consiste en este poder - insuperable entre todos- de vencer el miedo 
al ridículo.8 Han subido a lo más alto para tentar al tentando, han bajado a lo 
profundo de sí mismo para poder verse de frente y negarse. 
 
Un tema central es la lucidez, no es una revelación sino es la experiencia del 
vacío. Una experiencia mística del sin sentido. Lleva el escepticismo a un 
grado insuperable, sólo para negarlo todo y después regresar. La sabia 
ignorancia es el nombre con el que algunos místicos han nombrado a esa 
etapa anterior a la revelación, cuando el místico se da cuenta de que nada 
sabe y nada puede saber de dios, en esa etapa Cioran se ha instalado, ha 
fincado su pensamiento sobre la certeza de que nada podemos saber de 
Dios, que incluso el negarlo es demasiado pretencioso, y en esa medida se 
queda en el límite, en esa región limítrofe que deshace los huesos, que 
condena a la angustia. Por ello en nada va encontrar tanta inspiración para 
su pensamiento como en los santos y místicos, tanto occidentales como 
orientales. Si revisamos un poco el pensamiento del Zen. Nos daremos 
cuenta de que es un pensamiento escéptico y sin Dios, fascinado por la 
maravillas de la existencia, y su completa imposibilidad, no por nada 
Heidegger nombrara al universo, la posibilidad de la imposibilidad. 
El budismo es un camino en contra del yo, del ego, que es la fuente de 
sufrimiento, y está atrapado en este mundo de falsedades que es el mundo 
del deseo, sólo un pensamiento ascético podría en determinado momento 
liberarse del deseo, pero Cioran no pretende liberarse de nada, está en contra 
de ese maldito yo que lo regresa a su condición de ser pensante y por ello 
sufriente, que le recuerda las limitaciones. Solo en esa búsqueda sin tregua 
de disolver al yo es donde encuentra un paz, parecida a la paz perpetua que 
pretende Kant. 
Un silencio que lo aleja del sufrimiento y del inconveniente de haber nacido. 
Un nihilista corriente es imposible, pues no se puede negar todo, por ello 
Cioran declara que el no es nihilista, sino un escéptico que se ve tentado por 
la nada, y de cuando en cuando por alguna idea. Pero sólo para dejarse 
seducir por un momento, sólo para entrar en la vida cotidiana, pero después 
ha de hacerla girar en sus pensamiento y después explotar hasta que no 
queda ninguna, y entonces confiesa que su verdadero anhelo es el concebir 

                                                             
8 Cioran. Breviario de  podredumbre, Ed. Taurus, Buenos Aires, 1991. p. 108 
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un pensamiento un único y solo pensamiento, pero que hiciese pedazos el 
universo.9 
Completemos la frase con Schopenhauer, que dice, si Dios ha hecho este 
mundo yo no quisiera ser Dios, la miseria del mundo me desgarraría el 
corazón.10 
 
En la edad media lo bogomilios creían que el universo había sido creado por 
un Dios cualquiera perverso, inocuo, y por ello he escrito el libro El aciago 
demiurgo.11  Pues la vida es un contante sufrimiento. Sin embargo no puede 
resistirse a la tentativa de contar sus anécdotas y aunque es recio a las 
entrevistas en una de ellas confianza 

 
“No creo en Dios ni en nada., pero tuve una crisis religiosa a la edad 
de veintiséis años, y durante un año no hice otra cosa que leer a 
místicos y vidas de santos.”12 

 
Un mártir al igual que un loco es incorruptible, pues no sólo puede matar 
por su ideal, sino hacerse matar por ellos. 
Su santidad está afincada en la esperanza del goce total, del goce mortal, ya 
sea que se haga matar pos sus ideales o que gloriosamente extermine a sus 
contrarios. Santos e inquisidores se entregan a las orgías de la aniquilación, 
donde el goce imaginario de la exterminación del otro prontamente se hace 
real. No puede escapar a esta voluptuosidad, la anima hasta que se hace real. 
En esa medida Cioran es un iluso, pues vive de la ilusión de que este goce 
mortal se vuelva real, busca el goce total, la distención total que solo se 
logra en la muerte. 
 
Todo mártir no es más que un sufriente, un suplicante de eternidad o de 
placer mortal, de ese placer que identifica con la disolución de sus 
personalidad en el solvente de Dios. La desaparición de la existencia es la 
promesa del fin del sufrimiento. Es la lógica que ha tomado de los 
orientales, morir es sinónimo de dejar de sufrir, por ello el martirio es una 
orgía de los sentidos, pues es la promesa del placer total de la muerte, y así 
se remedia de una buena vez el inconveniente de haber nacido. Se deja de 
                                                             
9 Cioran. El aciago demiurgo. Ed. Taurus, Madrid. 1989. 119 

10 Shopenhauer. El amor las mujeres y la muerte. Ed. Edaf, Madrid. 1993. p. 139 

11 Cioran. Conversaciones, Ed. TusQuest. México, 2002. p. 100 
12 Ibidem 
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vivir y así se deja de sufrir. Esa es la lógica del suicida. Pero recordemos 
que suicidarse no vale la pena, pues siempre se hace demasiado tarde. Pero 
esa no es la lógica del mártir, pues para el mártir el placer solo puede 
sobrevenir de un dolor inenarrable, de un goce devastador, se busca la 
muerte por el placer que se extrae del sufrimiento 
 
Si hacemos una lectura atenta, Dios, la existencia y la muerte, son el eje de 
la escritura de Cioran, quien es un ferviente del apocalipsis, un profeta de la 
negación. Pero un profeta que se niega a ser tenido como tal. Si profesar es 
dar cuenta nuestra fe, entonces Cioran es un profeta. Profeta que da cuenta 
de lo absurdo de la existencia, de su fe en el sufrimiento inherente a todo lo 
vivo y del ridículo de estar vivo. 
No está en contra de Dios, simplemente por que no puede afirmar que Dios 
exista y sin embargo lo necesita, pues con Dios enloquece, pero sin dios, 
está loco. 
 
Dios es el objeto “A” que fragua la existencia de Cioran, es el objeto 
inalcanzable que da sentido a la vida y que por ello debe ser negado pues de 
lo contrario, la vida terminaría. La vida es la búsqueda de ese objeto 
imaginario, Pero buscar es en esencia no encontrar, por ello es tan aterrador 
encontrarlo como aterrador es la experiencia mística. El sentido total de la 
existencia, clausura el sentido mismo de la existencia, la existencia es algo 
abierto, por ello es la búsqueda del sentido, Dios siendo el máximo de los 
sentidos clausuraría los otros sentidos, clausuraría la existencia. Por ello 
Cioran lo mantiene siempre como un imposible, como un anhelo, una idea 
regulatoria que debe buscarse a cada momento y de encontrarse debe 
negarse pues sobreviene el terror y sin sentido de la existencia. 
 
La desesperanza sobreviene de la esperanza rota, la esperanza es deseo y el 
deseo es sufrimiento. Si no deseamos, sino esperamos, no sufrimos.13 Pero 
esto es el principio del Zen, doctrina que hace de Dios una inminencia, una 
presencia perpetua en el principio, este es el mismo principio que subyace 
en los textos de Cioran, la desesperanza solamente para no estar 
esperanzados, un situarse a toda costa en el presente, en el aquí, en el ahora, 
sin buscar una traspuerta, negando que haya una traspuerta, niega que haya 
una realidad oculta. El Zen en uno de sus principios dice que el único 
sentido del universo es que no hay sentido. Es un sinsentido que proclama la 
inmanencia como realidad final. 

                                                             
13 Cf. Cioran. En las cimas de la desesperación. Tusquets Editores. Barcelona. 1993. 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El Zen nos dice que nuestro sufrimiento proviene de nuestra incapacidad 
para el quietismo, y esto recuerda algunas de las frases  más famosas de 
Cioran. Además para el Zen el yo que desea es el enemigo.14 Otro de los 
principios del Zen es situarse en el aquí y en el ahora, vivir sin 
trascendencia, solo en el instante. Así que Cioran repite; Qué hago todo el 
día, veo pasar las horas, los minutos, que es mejor que intentar llenarlos. 
Este estar presente en cada segundo, es precisamente la idea rectora del Zen. 
Es la propuesta de estar consciente a cada segundo, pero en vez de una 
plenitud de la conciencia, o de la presencia, Cioran saca las consecuencias 
contrarias y nos dice: No hay un solo segundo en que no haya estado 
consciente de encontrarme fuera del paraíso y agregara “cincuenta y nueve 
segundos de cada minuto los he dedicado a rumiar el sufrimiento o la idea 
del sufrimiento”.15 
 
Si hay algo maravilloso en el mundo, esto es el mundo mismo, la idea de la 
inmanencia se ha propagado tanto en oriente que se convirtió en el pilar de 
algunas de las religiones. Por ello hay una mística de la inmanencia. A la 
que Pessoa tanto alaba y a la que Wittgenstein va a suscribir con su frase: 
“lo místico, no es, cómo es el mundo, sino que el mundo sea”. 
 
De ahí se seguirá una contemplación, un ser uno con el templo del universo, 
la quietud del sentido sin embargo y  
 

Según toda evidencia, estamos en el mundo para no hacer nada… 
pero en vez de eso nos esforzamos al grado de exhalar un sudor 
fétido echar los bofes. Es demasiado tarde para que la humanidad se 
emancipe en la ilusión del acto, es demasiado tarde para que se eleve 
a la santidad del ocio.16 

 
 
El evangelio del sinsentido que el rumano difunde no envidia en nada al 
fervor de los evangelios cristianos y menos a la propaganda mística gnóstica 
del siglo II d.c. Más aún, este anacoretismo que tanto ataca y a la vez 
defiende, parece ser la única manera congruente de lidiar con la locura 
divina, ya que sólo en la medida en que se renuncia a buscar a Dios, se 

                                                             
14 Cf. Cioran. Ese maldito yo. Tusquets Editores Barcelona.1988.  
15 Cioran. Breviario de  podredumbre, Ed. Taurus, Buenos Aires, 1991. p. 41 
16 Cioran. Breviario de  podredumbre, Ed. Taurus, Buenos Aires, 1991. p. 62 
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puede encontrarlo, y ante semejante aporía solo deviene el paroxismo. 
Cioran sabe igual que lo sabe León Bloy, que más que literatos ellos 
pudieron ser místicos. Bloy místico del cristianismo y Cioran del sinsentido 
y el quietismo. Ambos profetas del dolor inherente a la vida.  
Schopenhauer nos dice: 
 

“Si nos imaginamos la existencia de un demonio creador, hay 
derecho a gritarle enseñándole su creación: ¿Cómo te has atrevido ha 
interrumpir el sacro reposo de la nada, para hacer surgir tal masa de 
desdichas y de angustias?”.17 
 

Por ello Cioran no puede aceptar la idea de que la creación es el resultado de 
un acto de amor, de un Dios que con la mano en la cintura y con animo 
alegre se felicite por lo que ha hecho. 
 
Antes bien, para Cioran la creación es el fruto inherente de una falla, de un 
Aciago demiurgo, que en algún momento algo hizo mal. Y ahora debe 
espiar su falta. El mundo por donde quiera que se lo mire es el producto de 
una falla. 
La idea del aciago demiurgo es la idea de que este no es ni remotamente el 
mejor de los mundos posibles, de que siempre puede imaginarse alguna 
forma mejor de ser y estar en el mundo. Es el dolor de verse afectado por la 
miseria del mundo y ante la impotencia para cambiarlo, culpan al creador. 
Por ello, ante la miseria del mundo se niega a inventarse una justificación 
metafísica, prefiere el desconsuelo de la evidencia, se burla de las 
explicaciones religiosas y prefiere ante ellas, la desesperación de la 
inconcreción, del sacro misterio de lo inentendible. Sabe que nuestros genes 
no son capaces de encontrar solución a nuestras preguntas, los humanos son 
castrados mentales, eunucos epistemológicos incapaces de acertar alguna 
respuesta a la existencia, ni siquiera son capaces de aceptar que no hay 
respuestas.  
Sin trascendencia o comprensión verdadera del mundo, todo sentido es 
igualmente absurdo. Tan absurdo es sufrir por Buda como por Zoroastro, y 
sin embargo esto no elimina las preferencias de estilo. Dios es deudor de las 
metáforas que lo describen. Dios es el gran estilo diría Nietzsche, y 
recordemos que Cioran es un maniático del estilo, abandonando el idioma 
rumano para escribir en francés, revelando así que también tiene 
preferencias. Y sobre ellas se podría construir una taba de valores, que sin 

                                                             
17 Schopenhauer. Op. Cit. p. 139 
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dificultas se puede traducir por una tabla de verdades. Pero este no es el 
punto. Para Cioran todo esto se resuelven en una cuestión de estilo. 
Recalquemos lo ya dicho; que para Nietzsche Dios es el gran estilo y con 
esta gramática es imposible escapar a Dios. 
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DEL INCONVENIENTE DE NO SER CIORAN 
 

Sergio ESPINOSA PROA 
 
Title: THE DISADVANTAGE OF NOT BEING CIORAN 
Abstract: From Cioran’s first work, the mark of a presence as ominous as it 
is all-powerful is clear: the consciousness of death. Nothing worthy can be 
done without it, because indifference is silly and any belief is trivial. This 
may lead to nothing (in fact it leads to it), but it does give everything that is 
undertaken a characteristic coloration and density; it is the opposite of 
frivolity. Being aware of death is truly human being, which means that one 
becomes essentially unbearable. The inanity of the (human) being is literally 
unbearable, but what our fellow men do to forget it is worse; the leap into 
history is more terrifying. 
Keywords: Cioran, death, philosophy 

I 

Impresionan muchas cosas de Cioran, y no es la menor su rechazo a un 
cuantioso Premio (el *Grand Prix Morand*, que otorga la Académie 
Française). Es un gesto bastante teatral; siempre he creído que es mejor 
regalárselo a alguien que dejarlo en manos de la Academia, aunque sea la 
francesa. En todo lo demás, estoy convencido de que Cioran es un ejemplo. 
A. Chucholowski seleccionó cinco obras de su producción para 
la *Enciclopedia de obras de Filosofía* (2005) preparada por Franco 
Volpi: *En las cimas de la desesperación* (1934), *Breviario de 
podredumbre* (1949), *La tentación de existir* (1956), *Del inconveniente 
de haber nacido* (1973) y *Desgarradura* (1979). Desde su primera obra, 
está clara la marca de una presencia tan ominosa como todopoderosa: la 
conciencia de la muerte. Nada digno puede hacerse sin ella, porque la 
indiferencia es tonta y cualquier creencia es baladí. Esto puede no llevar a 
nada (de hecho lleva a ella), pero otorga a todo lo que se emprenda una 
coloración y una densidad características; es lo contrario de la frivolidad. 
Tener conciencia de la muerte es lo verdaderamente propio del ser humano, 
lo que significa que uno se vuelve esencialmente insobornable (aparte de 
otras cosas). La inanidad del ser (humano) es literalmente insoportable, pero 
es peor lo que nuestros semejantes hacen para olvidarlo; es más terrorífico 
el salto a la historia. ¡Mejor no hacer nada, o hacerlo sin pensar! El 
pesimismo es, pues, su ruido de fondo, que desde el primero de sus escritos, 
publicado en Rumanía a los veintitrés años, hasta el último, casi seis 
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décadas después, achaca al tiempo, que no tiene ni sentido ni fin, esta 
desgracia diferida. Es una agonía sin término. Metafísicamente, el tiempo es 
el gran enemigo no del "hombre", lo cual es una abstracción, sino del 
individuo humano concreto. En su horizonte se halla la enfermedad, la 
decrepitud y la muerte; nada más. Podemos no pensar en ello, pero la 
alternativa será el fanatismo y la violencia: hacer con otros, con su vida, un 
simulacro del paraíso. Es irremediable pensar en ello, aunque sus efectos 
sean disminuidos por miles de artefactos y distractores. Para la mayoría 
pensante, es mejor escapar a los paraísos (artificiales), a un futuro pletórico, 
sin parar mientes en la desdicha que ello provoca en los demás. Pero, a fin 
de cuentas, este entusiasmo aburre, es tedioso. Si el insomnio fue el primer 
resorte de la conciencia de lo absurdo, ahora será precisamente el tedio, el 
hartazgo. Uno puede bajar la guardia, pero ya vendrán nuevas generaciones 
o nuevas multitudes, nuevos pueblos, a renovar o a refrescar el entusiasmo. 
No dejemos de ver aquí una contradicción: el fervor de la Ilustración 
conduce a un agotamiento de la fuerza vital de una civilización, pero el 
sentido de esa fuerza vital ya está sumamente deteriorado con la lucidez de 
que ha hecho gala Cioran. El escritor no puede evitar volverse, él mismo, 
aburrido. Si piensa que nada tendrá sentido, ¿a qué escribir? Más aún: ¿a 
qué vivir? Bueno, la visión del abismo invita a lanzarse al vacío, pero no 
siempre. La conciencia de la muerte tiene también brillos estéticos. Es, en 
cierto modo, la paradoja de la filosofía trágica: tal vez todo desemboque 
finalmente en el silencio... Pero no todavía. No hoy, no este día, que sin 
embargo resplandece de una forma especial. 

Cioran es particularmente agudo con esta visión del sinsentido final de todas 
las cosas, pero no piensa que sea preciso (ni posible) dar el "paso final", 
porque, haga el individuo lo que haga, mate o se mate, vendrá otro 
individuo a ocupar su lugar. Lo cual no por ser escalofriante es menos 
verdadero. La idea del escritor, al menos en La tentación de existir, consiste 
en vivir como judío: al borde de la historia, apátrida y desarraigado. Pero ni 
siquiera por voluntad propia, porque el judío es el pueblo a quien se le ha 
denegado su acceso a la realización en la historia. "Sus sufrimientos son un 
testimonio de la propia elección ante Dios, y su mirada permanece dirigida 
siempre a una consumación futura, a la que se encaminan con sus proyectos. 
Así, son los auténticos maestros de la existencia (...), y están seguros frente 
a una excesiva claridad del espíritu, que paraliza todo activismo" (Herder, 
Barcelona, 2005, p. 458). Pero no son, los judíos, verdadero ejemplo a 
seguir, como tampoco lo son los místicos, a quienes, ante la futilidad de la 
existencia y con su renuncia casi completa a ella, se abre la condición 
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necesaria para alcanzar a la divinidad en la experiencia de la fruición. Al 
menos, es lo que ellos creen. ¿Lo aconseja Cioran? Por lo bajo, eso queda 
insinuado. Ante la lucidez, la nada, pero la nada no es opción... Si no por el 
suicidio, hay que ser tentado por la existencia. Pero la cuestión permanece: 
¿qué sentido tiene la vida después que nos queda claro que no somos 
eternos? Concedamos que esta cuestión no se disipa de un plumazo. Cioran 
sabe que hay treinta mil cosas en la vida que nos embriagan y nos ilusionan, 
pero también sabe que cada vez es más intensa y más duradera la resaca 
correspondiente. Ojalá no existiera el día siguiente. Chucholowski sentencia 
con gravedad que la última esperanza que tiene es la muerte; ¿no es más 
fácil decir que, para un espíritu lúcido como el de Cioran, no hay esperanza? 
¿No sería justamente esa la sabiduría trágica, seguir pensando sin 
esperanza? Lo opuesto a la actividad y su fiebre es la pasividad y su 
firmeza. Y esta pasividad puede adoptar multitud de formas, casi todas mal 
vistas por la inmensa mayoría de la gente: la ociosidad, la apatía, la pereza, 
incluso la estupidez. Bueno, esos males parecen preferibles a la guerra de 
conquista. 

A una escala más personal, la verdadera dificultad con Cioran es que escribe 
demasiado bien. Por eso no hace escuela e intimida a sus propios prosélitos. 
No se le puede glosar, es majadero resumir sus libros, disuade 
absolutamente. Uno lo lee y es peor que Nietzsche: ya no resta casi nada por 
decir y es vano agregar algo. Casi. Porque vaya si despierta nuestro interés, 
nuestra curiosidad, hasta nuestra malicia. Sus textos disuelven los modales 
sin perder, él, un miligramo de elegancia. ¡Qué lástima no ser o haber sido 
como él! Hasta a su fan en España, que no canta nada mal las rancheras en 
cuanto a escribir se refiere, le suscita, por confesión propia, una envidia de 
la mala (como si hubiera de la buena): "Es como para palidecer de la más 
sincera envidia, pues se envidia aquí lo que es y no lo que representa" (F. 
Savater, "E. M. Cioran: El alma alerta", en *Adiós a la filosofía*, Alianza, 
Madrid, 1980, p. IV). Aquí ya no es ni lo que dice ni cómo lo dice el 
rumano, sino que simplemente lo diga. 

II 

Se puede decir que Cioran ha descontinuado no toda la filosofía pero sí 
cierta concepción de ella; su versión más ingenua, perversa, humanista y 
artera. Es decir, aquella que, mediante incisiones religiosas o prótesis 
técnicas, ha logrado hacer del pensamiento una forma particularmente 
nociva de ilusión. Es contra esa filosofía, y no contra la filosofía en general, 
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que los dardos envenenados de Cioran se multiplican. Hay en él, en el 
verdadero filósofo, una necesidad de ver que se opone a la exigencia de 
creer; el origen de las matanzas que manchan la historia no es, hablando 
claro, la brutalidad animal sino la sed de verdad. Es de temerse que alguien, 
que una secta o una muchedumbre se apodere de la verdad, porque ella será 
el arma predilecta utilizada en sus furores. No es la diferencia o la 
discrepancia la fuente de la violencia, sino la sedimentación de una 
ortodoxia, la parálisis de las ideas en nombre de un Bien absoluto. La 
propensión a no dudar se encuentra detrás de todos los crímenes. Para 
Cioran, el dogmatismo recorre e invade religiones e ideologías, 
convirtiéndolas en ángeles de exterminio. Es el origen, la explicación del 
fanatismo: "lepra lírica que contamina las almas, las somete, las tritura o las 
exalta..." (*Breviario de podredumbre*, Taurus, Madrid, 1981, p. 20). 
Quienes hablan de salvación son los más violentos, los más feroces. Quienes 
hablan de un "nosotros" que es el vehículo de los "otros" poseen un espíritu 
de lobo bajo la piel de cordero. La fe, sea religiosa o política, es el sitio en el 
que anida el terror. No extrañará la contraparte: son los descreídos, los 
indiferentes, los apáticos y abúlicos, quienes han salvado a la humanidad de 
una debacle irremediable bajo consignas y estandartes. "El fanático es 
incorruptible: si mata por una idea, puede igualmente hacerse matar por ella; 
en los dos casos, tirano o mártir, es un monstruo" (p. 22). ¿Cómo estar al 
alba de estos iluminados, cómo permanecer a salvo de su afán salvífico? 

El primer efecto de esta crítica es una apología de lo fútil, de lo ordinario, de 
lo insípido. Lo que sea con tal de no caer en las garras de semejante amo 
innoble que es el fanatismo. Casi desde el principio advertimos en Cioran un 
esfuerzo por disolver esas terribles abstracciones que son, por ejemplo, la 
justicia o la verdad. A su vera se yerguen otros valores, menos estentóreos, 
como éste de la indiferencia o el del aburrimiento. En el fondo, sin embargo, 
uno puede hallar una guía prácticamente infalible: el amor no a la vida en 
general sino a su carácter incoercible. Si perseveramos en ella es porque no 
es lógica. Ella, a diferencia de la muerte, es "la gran Desconocida" (p. 27). 
Se ama porque sí, ya que la vida pierde su atractivo cuando se le asignan 
razones o se le adscriben argumentos. Más que amor, Cioran habla de "la 
improbabilidad fecunda del deseo", distinción importante que tendrá sus 
consecuencias. A la vida se le desea más porque ella se levanta, como 
musgo, ante el incontorneable muro de la muerte. No se sostiene ante el 
miedo a la muerte, sino ante la fuerza de la única certeza humana posible. 
Quitarnos la muerte nos quita la vida, es lo único que un hombre lúcido sabe 
y entiende. La lucha es contra la salvación, pues la vida en su fragilidad e 
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inocencia es, para el espíritu enfervorecido, indigerible. La única "solución" 
es trágica: vivirla hasta el final, sin eludir sus tormentos y sus deliquios. No 
se trata de eludir nada; la vida es así. Hacernos presuntamente fuertes frente 
a ella nos conduce a un estado ruinoso y calamitoso donde quizá no hay 
muerte, pero definitivamente tampoco hay vida. El pensador no admite esas 
pruebas vaporosas que a veces ofrecen los iniciados: prefiere la nada a una 
ilusión barata e interesada. "... Y yo sueño con una Eleusis de corazones 
desengañados, con un Misterio neto, sin dioses y sin la vehemencia de la 
ilusión" (p. 29). Cioran prefiere mil veces al que no tiene nada que ofrecer: 
al escéptico y al loco, al que jamás podría suponerse ejemplo de algo 
positivo. 

Es la escuela no de la sospecha, sino del desengaño; pero su resultado, a 
pesar de todo, no es la postración o la acedia, sino la alegría. Alegría ante la 
disolución de las ilusiones: matar la verdad, socavar la arquitectura del 
malentendido, desacreditar las abstracciones tradicionales... Eso es filosofía, 
no simulacros o emplastos. Al menos, eso es pensamiento, y no remiendos 
para una ideología siempre necesitada de reformas y de acondicionamiento. 
El pensador viene de afuera, y lleva su destrucción lo más adentro del 
Imperio. ¿Eso lo convierte en un emisario del futuro, en un Don Quijote con 
plenos poderes? Escasamente. Su deseo está lejos de una transformación del 
mundo, porque sabe que el mundo humano no es injusto porque sea 
humano, sino porque es mundo. Practica a tal respecto un "conformismo 
desesperado" derivado de la conciencia de esa imposibilidad. La justicia es 
imposible porque nada la apoya, nada la anuncia: somos parte de un caos 
infinitamente mayor. Nada tiene remedio, pero tratar de imponérselo sí: para 
Cioran es lo único que dentro del caos tiene sentido. Por lo mismo,  la única 
intervención factible era la de los márgenes, la de una exterioridad bárbara 
que perdió en el nazismo su última oportunidad. Los nazis echaron las cosas 
a perder porque renunciaron a la universalidad. Extinta ésta, Occidente se 
encamina a su deterioro general: a su muerte por fatiga. Vivimos un 
momento análogo a la transición de la sociedad antigua a la cristiana; todo 
adopta la figura del suicidio. Es el momento agustiniano de la Ciudad de 
Dios: el tiempo ha madurado para recibir un nuevo evangelio. ¡Para una 
nueva tumba! Occidente, desde este ángulo, se halla profundamente tocado 
de muerte. Ya ni siquiera se perciben las fuerzas que habrían de hacerle 
resistir. Es un lento naufragio. La normalidad es apabullante. 
Constantemente, Cioran invoca como ejemplo la Roma del fin del Imperio: 
la agonía de una candela que se extingue sin escapatoria. Quién sabe desde 
cuándo todos los caminos están vedados; simplemente, no hay un lugar a 
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donde ir. ¡Estación final del nihilismo! El fondo de Occidente es un vacío 
impuro, un vacío de pacotilla. La sensación dominante es, en el pensador, 
no la decadencia, sino la erosión, el desgaste final de la civilización. 
Contempla Europa desde una balaustrada suspendida en la ausencia de 
metas. El diagnóstico es, así, implacable: el destino de toda civilización es el 
fracaso, el hundimiento en sí misma. Ante ella, sólo nos queda una 
esperanza: la barbarie. 

III 

Cioran es un paradigma excelso de lo que puede hacerse con la marginación 
y la barbarie: ante la debacle civilizatoria, ellas representan lo único 
interesante. Sólo allí se está verdaderamente insatisfecho. Pero es sobre todo 
el valor pedagógico del fracaso lo que en ellas se pone en juego: "Fracasar 
en la vida, esto se olvida a veces demasiado pronto, no es tan fácil: se 
precisa una larga tradición, un largo entrenamiento, el trabajo de varias 
generaciones. Una vez realizado este trabajo, todo va de maravilla" (*La 
tentación de existir*, Taurus, Madrid, 1973, p. 51). La ironía del tono no 
debe disimular la seriedad del asunto: el marginal y el bárbaro son aquellos 
para los que todo Estado les resulta ajeno e indiferente. Son, en ello, 
semejantes a los judíos. Que no triunfen está bien. De un bárbaro no 
amenazado por el imperio hay poco que aprender. De hecho, no se precisa 
ser bárbaro en todos los órdenes; basta, al parecer, con la discreción. 
Exhibirse es ya un primer paso dado hacia la prostitución. Al punto uno se 
pregunta: ¿y por qué mejor no escribir, por qué no esconderse y desaparecer 
entre la multitud? Publicar ya es corromperse. El subterfugio de Cioran 
consiste en mantenerse lo más posible, como se dice, con un bajo perfil; la 
escritura, gracias al cielo, es ineficaz. Se trata de hacer públicas las ideas, 
pero evitando caer en la fanfarronería. ¡Difícil! En su Carta sobre algunas 
aporías, dirigida a un literato, declara: "Por lo menos tengo la excusa de 
odiar mis actos, de ejecutarlos sin creer en ellos" (p. 91). Tal vez esto sólo 
es, efectivamente, un subterfugio. Pero obedece a una causa profunda: lo 
real no se sostiene. De una obra restan dos o tres relámpagos. El que escribe 
cree que se sostiene por la escritura, y en tal creencia empeña toda su vida. 
El pensador se exaspera; quisiera escribir contra la escritura, pensar contra 
el pensamiento, hablar contra el lenguaje, ser "un ultimátum a la pestilencia 
del Verbo" (p. 93). Concederemos que hay en esto mucho de teatro, si no es 
que de mera pose. Pero el pensador, no lo olvidemos, prefigura para Cioran 
un nuevo tipo de barbarie, una avanzada de vandalismo, con lo cual ya no es 
cuestión de una simple farsa. Sin embargo, ¿dónde están realmente esos 
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bárbaros? ¿No será Cioran el primero en caer bajo sus dagas? El bárbaro es 
cualquiera de nosotros. Sólo que ya no queda nada por saquear. No hay 
antigüedad a emular, ni pasado por el cual suspirar. 

No existe ni el pasado como referente, ni el futuro como horizonte. No 
existe, en una palabra, la cultura. ¿Signos inequívocos de la muerte de Dios? 
No hay a dónde ir, es todo. No es tanto que el pensador sea un destructor, un 
sujeto que permanece incólume tras el éxtasis de la batalla; él es un testigo y 
alguien que da fe de su propia destrucción: una especie de mártir. Se le 
puede acusar casi de cualquier cosa, menos de tartufería. Es verdad que ya 
no hay a dónde hacerse. Todo ha llegado a ser totalmente ridículo o 
insensato. Pero entonces, ¿qué nos ata al mundo, si todo pareciera 
rechazarnos? Las bravuconadas del vándalo son inmediatamente absorbidas 
por el sistema, como las palabras lo son dentro del lenguaje y los gestos 
dentro de un ritual estrafalario. El mundo de Cioran es nihilista por los 
cuatro costados. Pero verlo o valorarlo como tal, no tanto. Dentro del 
nihilismo, hasta el ateísmo es de mal gusto. Es vulgar y cínico. Dios se ha 
hecho a nuestra imagen y semejanza. "Demasiado siento en mí los estigmas 
de mi tiempo: no puedo dejar a Dios en paz; junto con los snobs, me 
divierto en repetir que ha muerto, como si eso tuviese algún sentido" (p. 
100). Tocamos aquí uno de los botones sensibles de la anti-teología del 
pensador. Lo primero por decir es que no es la muerte de Dios en el mismo 
sentido de Nietzsche: es una muerte rupestre, más próxima a la que 
proclamó la primera Ilustración. Si Dios ha muerto... ¡viva el Hombre! Eso 
es tal vez demasiado rápido. Los usos de Dios pueden ser infinitos; para 
Cioran, ciertamente, ese concepto ayuda a bajarnos los humos, a "pisotear" 
nuestras dudas. En ocasiones es bueno sabernos en manos de un demonio 
maligno. Es mejor, más perverso, que el vacío de los orientales. En todo 
caso, es la consigna de nuestro tiempo: "Soy un místico y no creo en nada" 
(Flaubert). ¿Absurdo? Sí, porque nuestra época lo es. Cuanto se hace en ella 
para salir, termina hundiéndonos hasta el fondo. 

Al escritor, y no sólo a él, cada oferta de salvación lo agrava un poco más. 
Quizá no coincida con el fin del hombre, pero es la crisis más aguda que en 
sus ficciones y valores éste ha experimentado. Al filósofo no le resta otra 
cosa que impartir lecciones... de perplejidad. La posición de Cioran es 
similar a la de san Jerónimo, en el borde exterior del imperio romano: 
cuando ya es demasiado tarde para intentar cualquier cosa. ¿Cómo 
conservar la imperturbabilidad cuando todo está naufragando? A muchos 
esta visión les es por completo ajena, y no sólo porque sean optimistas 
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irredentos (o porque su asiento en el barco sea más confortable). La 
civilización produce una ceguera especial en sus feligreses. Los naufragios 
son, para ellos, siempre locales. Por descontado que existe una filosofía (o 
pseudo-filosofía) para la cual resulta demasiado sencillo, casi instintivo, 
calificar (o descalificar) este pensamiento incómodo. Se dirá, tan fácil 
cuanto alegremente, que Cioran es un "místico del vacío" o cosas similares. 
Es posible que el filósofo, como la mayoría de ellos, exagere un poco, pero 
su pensamiento no es tan frágil ni tan miserable como para barrerlo bajo la 
alfombra. Es, en lo fundamental, un ademán de insurgencia, y no será cosa 
de cruzar los brazos y decidir que su pensamiento no es todo lo lógicamente 
congruente que debería ser. Su gesto, en una palabra, es filosófico, mucho 
antes que la pedantería de las academias haga de tan rebelde disciplina su 
presa. Diría por mi parte que Cioran describe con minucia y casi con ternura 
el paisaje de los últimos hombres, una vez se ha evaporado el espejismo del 
superhombre. Pero este espejismo sólo es tal para un sujeto que nos parece 
incapaz de desprenderse de sus arquetipos más arraigados. Desde ellos, la 
incognoscibilidad del ser es sinónimo de inaccesibilidad. Es a esta condición 
a la que alude en su examen de la literatura: el ser se halla vedado a quien 
quiera convertirlo en realidad o en relato. Al cabo, nada. Podríamos 
alegrarnos de la muerte del superhombre, podríamos arrepentirnos de no 
haber hecho nada para evitarlo. La mesa está puesta. 

IV 

El cristianismo puede adoptar infinidad de máscaras, y me parece que la de 
Cioran (si es tal, pero ya se verá que no) es una de las más inquietantes. Su 
empeño principal consiste en arrebatarle la mística a los políticos 
enquistados en la Iglesia, donde seguramente hay demasiados. El místico es 
un espíritu fuerte dedicado a construir "la única ficción que vale la pena": 
Dios (p. 138). Con Él han pasado -milagrosamente- del nada es al todo 
es. El místico, dice Cioran, es, aunque enfermo, un fenómeno de la 
naturaleza. Profesa por ellos una ilimitada admiración. De hecho, Dios es 
una alucinación mística originada por la desesperación que provoca la 
vulgaridad de la vida. En otras palabras: Dios es primero literatura, luego 
teología. Es ésta una construcción eclesiástica diseñada para que el 
individuo simplemente obedezca. Lo místico hace referencia en el pensador 
al lado incoativo, fluido e irreprimible del lenguaje, ese lado que el sistema, 
derivado de dogmas inamovibles, y a su servicio, se ve obligado a vigilar y 
encarcelar. Hecho esto, no extrañará que la religión, dominada por la lógica 
eclesial, se marchite. Percibimos toda una teoría de la religión en estos 
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fragmentos; lo que mata a estas formaciones no es la increencia, sino la 
unanimidad. No hay religión si no hay herejías que perseguir. Cioran se ve a 
sí mismo como una especie de apestado: es preciso experimentar la 
seducción del cristianismo para poder resistirle mejor. Se lamenta por ello 
de que los dos poetas más grandes de la modernidad, Shakespeare y 
Hölderlin, hayan pasado de aquél. Hubiera sido mejor para todos que la 
Iglesia los contara entre sus filas como dos herejes de fuste. Es una 
concepción literalmente polémica: un Dios que reinara sin dificultad se 
moriría de aburrimiento. La mística vivifica y reanima a las religiones, y 
cuando degenera se convierte en... poesía. Una charlatanería superior. 

Frente a los furores del místico, el poeta es un sujeto naturalmente 
esmirriado. Desmedrado. Ya no es un "fenómeno de la naturaleza", sino un 
ciudadano doméstico e incluso sindicalizado. El místico es un habitante de 
los extremos; en absoluto un espíritu pacífico y contemplativo. Y ya 
sabemos lo que detesta Cioran: la tibieza, la mediocridad, el buen sentido, la 
domesticidad, la modestia, la timidez, la mesura. Participa de una especie de 
furia antiburguesa: sacudir, estremecer, romper, transgredir, aniquilar. 
Frente a este acomodamiento, la locura de los santos resulta inmediatamente 
refrescante. Son, sean o no conscientes de ello, demoníacos. "Al 
contemplarlos, nos sentimos avergonzados de ser simplemente hombres" (p. 
143). Antes de franquear el umbral del Bien y del Mal, paso que da 
Nietzsche, el pensador rumano se demora y fascina en el límite: pudiendo 
optar por el Mal, el santo se dirige al Bien. Pero lo inquietante aquí es que 
no parece existir una gran diferencia entre ambos. El diablo los respeta por 
sus arrestos, por su generosidad; nuestros pactos, en cambio, son 
mezquinos. No puede dejar de notarse la fuente hondamente religiosa con la 
que se debate el filósofo; el paso del último hombre al superhombre no se 
asegura sino a través de ingentes suplicios y conflictos morales. Estamos a 
una distancia de años luz de la beatitud spinoziana. Nietzsche manotea en el 
horizonte, pero Cioran parece contento en el borde interior del nihilismo. 
Sólo ahí siguen produciéndose cosas, fenómenos interesantes. Porque es en 
la renuncia donde se aloja el secreto de la plenitud. No es el sufrimiento lo 
que libera, sino el deseo de sufrir, nos repite el santo fracasado. La pregunta 
es si esto sigue siendo filosofía. ¡Por supuesto! Sólo que es una filosofía 
situada en las antípodas de la filosofía sistemática. Es, reconoce Cioran, una 
filosofía de los momentos únicos, con lo cual la filosofía escolar, pensada 
como un catecismo, fabricada para no pensar, sufre terribles pérdidas. 
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¿Mística del vacío? En absoluto: mística pletórica de los sentidos. "Lo que 
cuenta son nuestras sensaciones, su intensidad y sus virtudes, así como 
nuestra capacidad de precipitarnos en una locura no sagrada. En lo 
desconocido, podemos ir tan lejos como los santos, sin servirnos de sus 
medios" (p. 146). En párrafos como éste uno duda del cristianismo de 
Cioran. No se diga en su animosidad contra san Pablo. Somos paganos 
crucificados y "pasados por una vulgaridad profunda", escribe. San Pablo 
es, en todos los sentidos, detestable. Un traidor, ni más ni menos. Que esta 
religión pueril y ridícula haya logrado absorber y terminar con el estoicismo 
le resulta completamente indignante e indigesto al filósofo. Desde luego 
pudo haber sido de otra manera, pero por desgracia se impuso una vez más 
la lógica de lo peor. He aquí un programa alternativo: "A cambio habríamos 
adquirido la facultad de soportar nuestros sinsabores sin un murmullo. No 
acusar a nadie, no condescender ni a la tristeza, ni a la alegría, ni al pesar, 
reducir nuestras relaciones con el universo a un juego armonioso de 
derrotas, vivir como condenados serenos, no implorar a la divinidad sino, 
más bien, darle un aviso..." (p. 156). Pero no; la filosofía sólo es para unos 
cuantos. ¡El colmo es cuando se pretende hacer de la religión, trazada con 
los ingredientes sacratísimos de la cobardía y la fatiga, una filosofía hecha y 
derecha! Es consternante, asqueroso, asistir a semejante transmutación. La 
defensa de la santidad y de la mística no guarda proporción alguna con la 
exoneración del cristianismo. Cioran no ve en ello nobleza sino mera 
abyección. Pues de lo que se trata, chapoteando en el nihilismo, es de 
"sustraerse al contagio de la nada" (p. 189). ¿Cómo? Practicando la lucidez 
(la falta de solidaridad incluso consigo mismo) hasta el final. La lucidez es 
una afirmación de la vida que nos impone su incondicionalidad a cambio de 
afirmar la muerte. Es ésta, paradójicamente, el gran tonificante de la vida. 
Porque no es cuestión de pensar en ella, como si fuera un objeto exterior, 
sino de hacerla nuestra, de "metamorfosearla en voluptuosidad" (p. 194). 
¿Qué puede significar esta mutación? No hacer de la muerte un medio sino 
una presencia. "Cada uno es su sentimiento de la muerte" (p. 195). ¿Una 
ontología, una antropología de la muerte? Es el único acontecimiento que 
importa. Lucidez, sólo frente a su certeza. Una lucidez que, sin remedio, se 
expía. Sería como vivir a perpetuidad sin párpados. El engaño es necesario 
para la vida, no para la muerte. Es el corazón de las religiones: se debe 
mentir si no queremos perecer, porque lo real es insoportable. ¿Lo es? 
Cuando Cioran se admira de la "inspiración" anacoreta de dirigir la crueldad 
contra sí mismos, su valoración del cristianismo se tambalea. ¿No es este 
giro su esencia, que no liquida sino que agudiza su crueldad hacia el 
prójimo? Cierto que hay en esta violencia un rasgo admirable por lo 
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excéntrico. El filósofo no es un asceta sino porque solamente así mortifica a 
la razón. Y, ¿cómo flagelarla (y halagarla) más que mostrando el inmenso 
atractivo del no-ser? 

V 

Inerva a la filosofía institucional una voluntad de sistema y una sed de 
verdades absolutas de las que Cioran se burla y termina despidiéndose. El 
gesto, tal como era de esperar, resulta tan exaltado como injusto. Ni el 
dogmatismo tendría que ser por sí mismo el enemigo del pensar ni la 
filosofía en su totalidad se halla regida por los anhelos que Cioran le achaca. 
Si éste le agregara a su juicio una restricción casi obvia, sería inobjetable: 
no se aplica a la filosofía, sino a sus versiones institucionales, capturadas en 
todo o en parte por la rigidez de las lógicas burocráticas. El fragmento 
"Adiós a la filosofía", contenido en el *Breviario de podredumbre*, con ser, 
como habitualmente es la escritura de Cioran, un dechado de elocuencia, 
ganaría en contundencia y eficacia. Que los filósofos, con Kant a la cabeza, 
parezcan no tener emociones, no justifica la rabia del rumano. No basta 
oponerle a la filosofía disciplinas menos frías como la música, la mística o 
la poesía. Es verdad: aquélla es, en grandes sectores, una "inquietud 
impersonal, refugio junto a ideas anémicas", pero no vale la pena arrojar al 
niño con toda el agua sucia. De hecho, lo que puede colegirse de obras 
como esta es precisamente que hemos confundido las cosas al grado de 
llamar a la filosofía por aquello que no es y nunca ha sido. Me explico: la 
filosofía, por más que desde Platón declare practicarlo, no tiene nada que 
ver con la creación de un lugar a resguardo de los tormentos y delicias de la 
vida, de su exuberancia. No puede hacerlo. 

Este punto es delicado. Cioran señala que ni el fin de Sócrates ni el de 
Nietzsche son propiamente trágicos; son, si mucho, fruto de malentendidos. 
Parece que a la filosofía lo único que le interesa es diseñar, edificar y cercar 
una zona de confort. Eso se aplica de maravilla a otros discursos y 
dispositivos: la ciencia o la religión, por ejemplo. Y no, por cierto, en sus 
bordes más activos; ni la una es pura obediencia al método ni la otra 
histérico anhelo de salvación individual o colectiva. ¿Por qué pensar que el 
afán de explicar algo nos priva de ello? Uno lee a Cioran y al punto 
exclama: ¡qué bien escribe! No es automática la traducción al: ¡qué bien 
piensa! Hay obstáculos, incluso si, en general, nos ha persuadido 
íntimamente: "El ejercicio filosófico no es fecundo, sólo honorable. Se es 
siempre impunemente filósofo: un oficio sin destino que llena de 
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pensamientos voluminosos las horas neutras y vacantes, las horas 
refractarias al Antiguo Testamento, a Bach y a Shakespeare" (*Breviario*... 
p. 65). La filosofía no es música ni es literatura ni es religión, pero no 
tendría por qué serlo. Su especificidad no pasa ni está obligada a pasar por 
ahí. ¿Cómo podríamos clasificar el propio discurso de Cioran? Es filosofía, 
le agrade o no el epíteto. Pero no filosofía institucional, que es una 
enfermedad que en ella suele cebarse. El efecto es considerable: 
despidiéndose de la filosofía, Cioran nos hace saber, a pesar de lo que diga 
en contra, lo que ella realmente es. ¿Y qué es? Al mismo tiempo discusión y 
expresión. No termina necesariamente en un "punto de abdicación ante lo 
desconocido", sino que, en sus mejores momentos, eso es cierto, contribuye 
a provocar una incitación, una ansia de ello. Ansia de Ello, la fórmula es 
involuntaria pero adecuadamente freudiana. Imaginar a la filosofía como 
solución a todos nuestros problemas la convierte sin remedio en un cadáver 
decorativo, en una pérdida de tiempo, en una ocupación perfectamente nula. 
Y bien, esa no es filosofía. La hemos trocado en otra cosa: en ciencia de la 
conducta, en religión laica, en desarrollo humano, en manual de autoayuda. 
Es fácil (es casi un deber) oponerse a esta degradación; pero hay que 
subrayar que se trata de una confusión, pues filosofía es justamente lo que 
está haciendo Cioran como escritor tanto como pensador. Da la impresión 
de ser una confusión inocente o sin consecuencias; no es así, porque 
despedirse de la filosofía le deja el terreno libre a la ciencia (como técnica) y 
a la religión (salvacionista) como formas privilegiadas de hacerse del 
control de la vida en general y de la visión crítica en particular. Ambas 
tienden, siguiendo muchas vías, al totalitarismo. La filosofía no está a salvo 
de esta tentación, porque, entre otras calamidades, desde Sócrates el Bien se 
postula como fin de nuestras acciones. Pero sustrayendo esta abstracción, 
Sócrates "enloquece" y se transforma en Diógenes: la filosofía vuelve a ser 
un ejercicio de sinceridad. Un ejercicio cuyos costes no son insignificantes 
pero que la filosofía se ve en la obligación de afrontar. No es una práctica 
edificante ni ejemplar en un sentido pedagógico; es la verdad en acción, y se 
sabe que su práctica no es ni indolora ni está libre de efectos social y 
políticamente nocivos. 

En su germen, la filosofía es cínica, aunque en un sentido que remonta la 
descalificación y el infundio de los cristianos, una secta, ésta, especializada 
en saber odiar y abominar. Cioran lo sabe, y no deja de llamar la atención 
que el fragmento dedicado a Diógenes aparezca prácticamente enseguida de 
su un poco forzada despedida de la filosofía. El cinismo ha llegado a ser 
sinónimo de hipocresía, cuando en su origen fue una frontal negación de la 
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misma. Decir la verdad sin temor a las consecuencias, ¿no es lo propio de 
esta posición? En efecto: la verdad del hombre, que se ve impelido a torcer 
increíblemente las cosas para hacérselas asequibles o propicias. La filosofía 
solamente implica estar atentos a tales torcimientos y distorsiones de lo real. 
Es por ello que la filosofía no puede conciliarse en absoluto con la religión, 
pero, ¿podría lograrlo con la ciencia? Después de todo, ella es, a diferencia 
de la religión, su hija legítima. La crítica de Cioran es, en este aspecto, muy 
diferente; le resulta más fácil decidir que el monoteísmo es, desde el punto 
de vista de la salud, infinitamente peor que el politeísmo. Aquélla es una 
forma enfermiza, mórbida, demencial, de religión. Las páginas dedicadas al 
respecto en *El aciago demiurgo* no tienen desperdicio. Sin embargo, 
cincuenta años después de escritas, parecerían, en virtud del innegable 
repunte del cristianismo en la filosofía, nunca haberlo sido. Qué desastre. 
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thought. In writing the article I did not use too much material or the poor 
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not fall to be exhaustive. 
Keywords: deliberative vote, judicial assistants, law 
 
 
 [”...asistenților judiciari le este asigurat un statut similar cu cel al 
judecătorilor”1.] 
  

Nu o să mai intru în detalii privind istoricul instituției asistentului 
judiciar2 la noi în țară ori în dreptul comparat, deoarece s-a mai scris3 în 
această privință. O să încerc să creionez necesitatea reintroducerii votului 
deliberativ pentru asistenții în cadrul ședinței de deliberare ca parte din 
însuși rațiunea de a fi a acestei instituții astfel cum a gândit-o legiuitorul 
român inițial. În redactarea articolului nu m-am folosit de prea multe 

                                                             
1 Curtea Constituțională, Decizia nr. 489/2017. 
2 În continuare ”asistent, asistentul, asistenții, etc”, pentru economia textului. 
3 Vezi, Mihai Pașca, Asistenții judiciari. Considerațiuni, aprecieri și argumente de drept și 
de ordin practic privind valorificarea expertizei profesionale și necesitatea completărilor 
statutare. Corespondent comparativ și instituțional european, Universul Juridic nr. 12/2016; 
Ovidiu Arbureanu, Considerente privind necesitatea reformării instituției asistentului 
judiciar, 2015, pe site-ul: juridice.ro, Marinela Cioroabă, Daniel Crețu, Reflectii privind 
evolutia si perspectivele institutiei asistentilor judiciari, 2010, pe site-ul: juridice.ro, Vârtan 
Raluca Maria, coordonator conf. univ. dr. Sebastian Spinei, Referat: Instituția asistenților 
judiciari, Facultatea de Drept, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu., Marinela Cioroabă, 
Cristina Duvlea, Observatii pe marginea compunerii completului de judecata in litigiile de 
munca, 2010, pe site-ul juridice.ro, articol identic cu cel scris de Pantelimon Manta, 
Specializarea completelor de judecată care soluționează conflictele de muncă și asigurări 
sociale, Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, 
nr. 3/2014. 
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materiale și nici de paupera doctrină în acest domeniu, ci pur și simplu sunt 
niște reflecții, ale cărei valențe juridice, nu au căderea de a fi exhaustive. 

Aspru criticată4 de-a lungul timpului instituția asistentului judiciar 
prin însuși actul inițial de înființare a avut încă de la început rațiuni 
moderne, europene, făcând parte din procesul de modernizare a țării noastre 
și implicit a sistemului judiciar, care parcurge un proces de îmbătrânire. 
”Prin reglementarea soluționării conflictelor de muncă în prima instanță în 
completele alcătuite dintr-un judecător și doi asistenți judiciari s-a dat 
expresie dialogului social principiul dominant al legislației muncii interne și 
internaționale contemporane, consacrând principiul tripartitismului, 
legislația română s-a aliniat standardelor occidentale în materie acest sistem 
tripartit5 fiind practicat în multe dintre statele europene”6. 

Asistentul judiciar este o persoană care participă la compunerea7 
completelor de judecată în cauzele privind conflictele de muncă și asigurări 
sociale, ei se bucură de stabilitate pe întreaga durată a mandatului și se 
supun numai legii, un element evident de imparțialitate contrar afirmațiilor 
din decizia nr. 322/2001 a Curții Constituționale8 în care spune că: 
”Participarea asistenţilor judiciari la judecarea cauzelor, cu vot deliberativ şi 
- ţinând seama de compunerea completului de judecată - cu posibilitatea de 
a-l majora pe judecător, este contrară principiului imparţialităţii justiţiei, 
deoarece ei nu sunt, asemenea judecătorilor, în slujba legii, ci reprezintă 
                                                             
4 Vezi Dragoș Călin, Horațius Dumbravă, Discuții asupra constituționalității art. 55 alin. 1 
și 2 din Legea nr. 304/2004, Revista forumul judecătorilor nr. 1/2009, Mariana Vârgă, Cum 
se reflectă autoritatea judecătorească în lumina Constituției actuale?, 2016, pe site-ul: 
juridice.ro, autoarea spune despre asistenții judiciari că aceștia sunt: (auxiliari ai justiției, 
care nu sunt investiți cu „putere de stat”) și ”În statele cu guvernele democratice, aceste 
categorii profesionale fac parte din categoria  simplilor „consilieri” sau referendari, 
auxiliari ai judecătorilor, fără putere jurisdicţională, ca şi asistenţii judiciari” concluzionând 
că ”considerăm că aceştia ar trebui sa fie numiţi doar pentru o perioadă de 2 ani, după 
modelul francez şi să fie remuneraţi de Patronate sau Sindicate”, a se vedea și: 
https://www.juridice.ro/461848/cum-se-reflecta-autoritatea-judecatoreasca-in-lumina-
constitutiei actuale.html, de exemplu profesorul Șerban Beligrădeanu spunea despre 
asistenți judiciari: ”obscuri juristi, simpli licentiati în drept... fără nici o pregătire speciala 
ca judecători”. 
5 Cu privire la tripartiția puterilor în stat vezi: Marius Drăghici, Despre spiritul legilor. 
Montesquieu în istoriografia filosofică românească, editura Universității de Vest, 2020. 
6 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 20 alin. 5 din Legea 51/1995. 
7 Art. 426 alin. 2 din Noul cod de procedură civilă: ”...în compunerea completului de 
judecată intră și asistenți judiciari”. 
8 Despre aceasta în contextul în care România a fost condamnată la CEDO în cauza Kovesi 
împotriva României, s-a afirmat: ”Credibilitatea CCR, afectată oricum de unele decizii 
controversate luate în ultimii ani, este acum și mai puternic zdruncinată”, vezi  
https://www.presidency.ro/. 
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organizaţii interesate în modul de soluţionare a cauzelor la judecarea cărora 
participă”. Să înțelegem deci că asistentul nu este în slujba legii și nici 
imparțial? Evident că nu este așa, din contră asistentului îi sunt recunoscute 
prin lege organică9 drepturile, dar și obligațiile corelative, acesta 
supunându-se numai legii, iar imparțialitatea ține mai mult de conștiința 
umană a fiecărui individ, decât de numirea în funcție. Consiliul Europei a 
recomandat: ”Părțile care vin în fața instanței se așteaptă să găsească 
imparțialitate nu doar din partea judecătorului care le soluționează cauza, 
dar și din partea asistentului judiciar care îl ajută pe judecătorul căruia i s-a 
încredințat acel dosar. Prin urmare, asistenții judiciari au datoria să aducă la 
cunoștință existența unui conflict de interese”10 ceea ce ne conduce cu 
gândul la ideea că Uniunea Europeană prin instituțiile sale a intuit foarte 
bine rolul imparțialității avute de asistentul judiciar, într-o opinie foarte 
recentă11, aflată în opoziție cu Decizia Curții Constituționale care are deja 
două decenii fiind inactuală vremurilor și instituției asistentului judiciar în 
cadrul instanței judecătorești. Or, ”Asistenții judiciari au un dublu rol: fac 
parte din administrația judiciară, dar totodată ajută judecătorii să își 
îndeplinească obligațiile de independență. Prin urmare, respectarea și 
promovarea independenței judiciare este o datorie importantă a asistenților 
judiciari”12, în consecință asistenții judiciari nu au un judgment and decision 
making (efect de ancorare) asupra judecătorilor. 

Decizia13 nr. 322/2001 a Curții Constituționale este în prezent 
vetustă14 deoarece nu se mai aplică dispozițiilor legale în vigoare15, în 

                                                             
9 Legea nr. 304/2004. 
10 Consiliul Europei, Avizul CCJE nr. 22, Rolul asistenților judiciari, Strasbourg, 2019. 
11 Consiliul Europei, idem. 
12 Consiliul Europei, ibidem. 
13 Bineînțeles că deciziile Curții Constituționale sunt general obligatorii, dar trebuie să țină 
cont și de realitățile vremii, în prezent drepturile asistentului sunt aproape inexistente, dar s-
a dovedit că Curtea Constituțională dă rateuri, elocvent este cazul Kovesi împotriva 
României unde Curtea Europeană a Drepturilor Omului desființează pur și simplu decizia 
Curții Constituționale. 
14 Ea se aplica unor privilegii avute de asistenți în niște vremuri în care această instituție a 
asistentului judiciar era cu totul nouă și în sine neînțeleasă exhaustiv de Curtea 
Constituțională și nici de alte instituții fundamentale ale statului, pentru a vă contura o 
opinie redăm esența Deciziei nr. 322/2001 a Curții Constituționale care a dus la pierderea 
votului deliberativ avut de asistenții judiciari: „Participarea asistenţilor judiciari la 
judecarea cauzelor, cu vot deliberativ şi - ţinând seama de compunerea completului de 
judecată - cu posibilitatea de a-l majora pe judecător, este contrară principiului 
imparţialităţii justiţiei, deoarece ei nu sunt, asemenea judecătorilor, în slujba legii, ci 
reprezintă organizaţii interesate în modul de soluţionare a cauzelor la judecarea cărora 
participă. Pe de altă parte, asistenţii judiciari nu prezintă garanţiile de independenţă stabilite 



               

71 
 

sensul că asistenților judiciari, în prezent li se aplică absolut toate 
interdicțiile și incompatibilităților magistraților și ”li se interzice să exercite 
alte funcţii publice sau private ori să facă parte din partide politice” acest 
fapt este dovedit recent printr-o decizie16 a Curții Europene a Drepturilor 
Omului care prevede expressis verbis: ”Asistenții judiciari sunt supuși 
acelorași obligații, restricții și reguli privind conflictele de interese care se 
aplică judecătorilor și procurorilor”. De facto aceasta a fost fraza 
primordială ce a stat la baza eliminării votului deliberativ al asistenților: 
”astfel, ei nu sunt inamovibili şi nici nu li se interzice să exercite alte funcţii 
publice sau private ori să facă parte din partide politice”, or, în prezent nu 
mai subzistă astfel de drepturi, asistentului aplicându-i-se aceleași 
incompatibilități cu cele ale judecătorului17. Curtea europeană a drepturilor 
omului s-a exprimat foarte clar în cauza Luka împotriva României reiterând 
în numeroase rânduri necesitatea și eficacitatea asistenților și rolul lor 
ineluctabil în funcționarea justiției cu eșafod social, astfel: ”Analizând 
circumstanţele speţei, Curtea reaminteşte că existenţa unui colegiu cu o 
componenţă mixtă, care include magistraţi, funcţionari publici sau 
reprezentanţi ai grupurilor de interese nu reprezintă în sine o dovadă de 
parţialitate... Curtea nu poate nega avantajul de care instanţele colegiale cu 
componenţă mixtă, judecătorii profesionişti şi neprofesionişti beneficiază în 
cadrul litigiilor în domenii unde experienţa acestora din urmă este necesară 
pentru a soluţiona chestiuni specifice care pot să apară. Acestea sisteme 
judiciare, bazate pe principiul asesorilor, în special instanţele însărcinate cu 

                                                                                                                                                           
prin Constituţie în cazul judecătorilor. Astfel, ei nu sunt inamovibili şi nici nu li se interzice 
să exercite alte funcţii publice sau private ori să facă parte din partide politice. În aceste 
condiţii asistenţii judiciari pot fi expuşi ingerinţelor, presiunilor şi influenţelor din partea 
organizaţiilor pe care le reprezintă, a partidelor din care eventual fac parte sau a altor factori 
străini actului de justiţie. Cu alte cuvinte asistenţii judiciari nu sunt independenţi, iar lipsa 
lor de independenţă afectează însăşi independenţa justiţiei. Numiţi în funcţie de către 
ministrul justiţiei şi având […] statut de funcţionari publici, asistenţii judiciari nu pot 
îndeplini în activitatea lor la instanţele de judecată, fără ca prin aceasta să se încalce 
prevederile Constituţiei, decât o activitate de asistenţă la soluţionarea de către judecător a 
cauzelor privind conflictele şi litigiile de muncă, cu vot consultativ în luarea hotărârilor, iar 
nu o activitate de judecată, rezervată prin Legea fundamentală exclusiv judecătorului.” 
15 În prezent drepturile avute de asistenții judiciari au suferit o amputare evidentă, dar illo 
tempore a fost sancționată de Curtea Constituțională. 
16 Este vorba de cauza Constantin Elisei-Uzun și Adrian Vlad Andonie împotriva României, 
2019. 
17 Legea 303/2004, art. 5 alin 1) : ”Funcțiile de judecător, procuror, magistrat-asistent și 
asistent judiciar sunt incompatibile cu orice alte funcții publice sau private, cu excepția 
funcțiilor didactice din învățământul superior, precum și a celor de instruire din cadrul 
Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri, în condițiile legii”. 
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soluţionarea conflictelor de muncă, există într-o serie de state părţi la 
convenţie. Dacă faptul că magistraţii neprofesionişti profesează într-un 
tribunal nu este, în sine, contrar art. 6, principiile stabilite în jurisprudenţă 
cu privire la independenţă şi imparţialitate se aplică magistraţilor 
neprofesionişti, ca şi magistraţilor profesionişti”18. 

Or, dacă ”dispozițiile în vigoare ale art. 110-115 din Legea nr. 
304/2004 conțin o serie de reglementări prin care asistenților judiciari le este 
asigurat un statut similar cu cel al judecătorilor”19 atunci ar trebui să li se 
confere cadrul legal în care aceștia să se poată exprima prin luarea unei 
decizii egale ca și forță juridică cu ceilalți participanți la deliberare, pentru 
echidistanță în fața cetățeanului-justițiabil, iar aceasta ar trebui să fie 
necesarmente votul deliberativ în cadrul deliberării hotărârilor, deoarece 
decizia Curții Constituționale prin care li s-a răpit dreptul la votul 
deliberativ asistenților, a fost aplicată la un moment dat în care aceștia din 
urmă aveau într-adevăr mai multe drepturi și puteau deveni ușor 
incompatibili cu statutul magistratului, dar acum în condițiile actuale 
asistentul este aproape identic cu magistratul în ceea ce privește obligațiile 
și incompatibilitățile, dar și depunerea efortului psihic și fizic în redactarea20 
hotărârilor judecătorești, iar salariul21 asistentului22 este la nivel de 
judecătorie nu de Tribunal23 unde prestează efectiv. Ceea ce se întâmplă în 
prezent nu este deloc moral, în Templul justiției asistentul este marginalizat, 
deoarece nu are un statut24 care să-i confere stabilitate și ceea ce este și mai 

                                                             
18 http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/cedo/Cauza-Luka-impotriva-Romaniei.pdf 
19 Curtea Constituțională, decizia 489/2017. 
20 Art. 40 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești: ”Când 
în compunerea completului de judecată intră și asistenți judiciari, președintele completului 
îl va putea desemna pe unul dintre aceștia să redacteze hotărârea”. 
21 Consiliul Europei, Avizul CCJE nr. 22, Rolul asistenților judiciari, Strasbourg, 2019, ”Cu 
cât asistenții lucrează mai mult în instanțe, cu atât mai important este ca munca lor să fie 
remunerată corespunzător. Nu doar că valoarea muncii asistenților judiciari ar trebui să fie 
apreciată în mod corect, dar riscul de corupție ar putea apărea dacă nu sunt plătiți suficient”. 
22 Consiliul Europei, idem., ”În unele țări pot fi judecători de la instanțele de primul sau al 
doilea grad de jurisdicție care funcționează ca asistenți judiciari pentru o perioadă limitată 
de timp înainte de a se întoarce la instanțele lor. În perioada în care funcționează ca asistenți 
judiciari judecătorii își păstrează statutul de judecători la instanțele de la care provin. 
23 Consiliul Europei, ibidem., ”Statele membre ar trebui să asigure o finanțare 
corespunzătoare pentru angajarea unui personal calificat în instanțe, inclusiv – acolo unde 
sunt angajați - a asistenților judiciari (par. 13)” 
24 Consiliul Europei prin Consiliul consultativ al judecătorilor europeni (CCJE) în avizul 
CCJE nr. 22 (2019), despre rolul asistenților judiciari, spunea: ”Rolul și atribuțiile 
asistenților judiciari trebuie să fie recunoscute de către statele membre. Unele state membre 
au reglementat relațiile de lucru dintre judecători și asistenții judiciari prin lege sau 
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important nu are cui să i se adreseze, deoarece după ce este numit în funcție 
de Ministrul justiției, trebuie să se descurce pe cont propriu fiind undeva 
între Ministerul justiției și Tribunal, adică nowhere25.  

Deși majoritatea statelor civilizate le conferă asistenților un rol 
important26 constituit mai mult din drepturi decât din obligații, la noi 
instituția aceasta a asistentului care nu mai este deloc relativ recentă, are 
mai mult obligații constituite preponderent din incompatibilități, cu alte 
cuvinte singura funcție pe care o mai poate ocupa asistentul este cea de 
cadru didactic în învățământ superior. Or în condițiile actuale ale legii 
învățământului și a autonomiei universitare este aproape imposibil de acces 
în acest domeniu. 

Datorită faptului că asistentul întră în compunerea27 completului de 
judecată și depun jurământul conform magistraților, cred că ar trebui să se 
revină la votul deliberativ avut în trecut de asistenți, deoarece prin nefericita 
decizie28 a Curții Constituționale li s-a răpit un drept fundamental, anume 
acela de a se exprima obiectiv și imparțial prin vot deliberativ pe un dosar 
studiat cu temeinicie, decizia în cauză a fost aplicată pentru niște vremuri în 
care asistentul se putea găsi în situația incompatibilității și a unor ingerințe 
exterioare, în prezent nu mai poate fi vorba de așa ceva deoarece nu mai 
beneficiază de acele drepturi. În actualele condiții deși asistentul studiază29 

                                                                                                                                                           
regulament intern. Statele membre ar trebui să identifice punctele critice ale relației dintre 
judecători și asistenții judiciari și să găsească cele mai bune căi să le rezolve. Pentru a 
realiza acest lucru pot recurge la regulamente, standarde și recomandări sau coduri de 
conduită pentru relațiile dintre judecători și asistenții judiciari. Mecanismele juridice fără 
forță obligatorie și normele deontologice pot să contribuie, de asemenea, la evitarea 
conflictelor dintre judecători și asistenții judiciari și să explice, de exemplu, cum trebuie 
gestionată o incompatibilitate de caractere”, Consiliul Europei, idem. 
25 ”Rolul și atribuțiile asistenților judiciari trebuie să fie recunoscute de către statele 
membre. Unele state membre au reglementat relațiile de lucru dintre judecători și asistenții 
judiciari prin lege sau regulament intern. Statele membre ar trebui să identifice punctele 
critice ale relației dintre judecători și asistenții judiciari și să găsească cele mai bune căi să 
le rezolve. Pentru a realiza acest lucru pot recurge la regulamente, standarde și recomandări 
sau coduri de conduită pentru relațiile dintre judecători și asistenții judiciari. Mecanismele 
juridice fără forță obligatorie și normele deontologice pot să contribuie, de asemenea, la 
evitarea conflictelor dintre judecători și asistenții judiciari și să explice, de exemplu, cum 
trebuie gestionată o incompatibilitate de caractere”, Consiliul Europei, ibidem. 
26 În Franța sunt denumiți judecători sociali. 
27 ”Când în compunerea completului de judecată intră și asistenți judiciari”, art. 426 alin. 2 
din Noul cod de procedură civilă. 
28 Decizia nr. 322/2001 a Curții Constituționale. 
29 Art. 40 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești: 
”Asistenții judiciari sunt datori să studieze temeinic dosarele în cauzele la a căror 
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în profunzime dosarele nu are o abordare practică asupra lor deoarece are 
doar un vot consultativ, un fel de vorbă în vânt, deoarece doar opinia 
judecătorului30 produce efecte juridice. Evident asistentul are dreptul de a 
face o opinie separată, dar aceasta nu are valoare juridică deliberativă, cel 
mult sentimentală. Nu aș dori să se adâncească și mai mult discrepanța între 
făuritorii justiției, deoarece aceștia trebuie să aibă aceleași simțăminte31 în 
luarea unei decizii, capitale uneori, ce privește îndeosebi soarta omului, de 
aceea trebuie să se revină asupra deciziei votului deliberativ32 al asistentului 
judiciar, aceasta ar conferi stabilitate și obnubilare actului de justiție. 

Deși are un rol primordial în actul de justiție, asistentul după zeci de 
ani în slujba justițiabilului și a justiției strict specializată, acesta activând 
doar în cadrul completului specializat pe litigii de muncă și asigurări 
sociale, este pe deplin îndrituit ca un astfel de specialist în dreptul muncii și 
asigurări sociale (pensiile) să poată, beneficia de pensia de serviciu, la care 
în condițiile legislative actuale asistentul nu are dreptul. Deși munca în acest 
domeniu este epuizantă, la finalul carierei nu beneficiază de pensie de 
serviciu ci doar de pensia comună33 bazată pe contributivitate. 

Cred că ar trebui conferite toate drepturile și obligațiile avute și de 
ceilalți magistrați participanți la actul de justiție în cadrul completului 
specializat de litigii de muncă și asigurări sociale, iar acest fapt l-a spus 
recent chiar Curtea Constituțională: ”în primul rând, reglementarea actuală a 
statutului asistenților judiciari conține suficiente elemente care să asigure 
respectarea de către aceștia, în participarea la actul de justiție, a unor 
minime criterii de obiectivitate. Astfel, dispozițiile în vigoare ale art. 110-
115 din Legea nr. 304/2004 conțin o serie de reglementări prin care 
asistenților judiciari le este asigurat un statut similar cu cel al judecătorilor. 

                                                                                                                                                           
soluționare participă, să respecte programarea ședințelor stabilită de președintele 
tribunalului și să se conformeze dispozițiilor date în aplicarea legii și regulamentelor”. 
30 ”Judecătorii, totodată, trebuie să aprecieze și să respecte contribuția importantă pe care 
asistenții judiciari o aduc la funcționarea instanței”, Consiliu Europei, op.cit. 
31 ”Judecătorii și asistenții judiciari ar trebui să respecte și să aprecieze rolul și atribuțiile 
fiecăruia dintre ei”, Consiliul Europei, op. cit. 
32 Aceasta se poate realiza foarte simplu, prin voința legiuitorului, în contextul în care s-a 
afirmat: ”CCR are obligația de a revizui de îndată nu numai decizia referitoare la revocarea 
doamnei Kövesi, dar și orice alte decizii luate în considerarea unor simple declarații, fie ele 
și politice” vezi https://www.presidency.ro/. 
33 Consiliu Europei, op.cit., ”asistenții judiciari pot rămâne pentru o perioadă lungă de timp 
sau chiar până la pensionare. Această din urmă variantă se întâlnește în țările în care funcția 
de asistent judiciar este concepută ca o treaptă în ascensiunea spre funcția de judecător. 
Dacă nu sunt angajați suficienți judecători noi, asistenții judiciari ar putea fi „blocați” în 
poziția lor”. 
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Cele mai semnificative sunt acelea referitoare la condiția ca asistenții 
judiciari să fie licențiați în drept, dispoziția potrivit căreia aceștia se supun 
numai legii, la prevederea potrivit căreia dispozițiile legale privind 
obligațiile, interdicțiile și incompatibilitățile judecătorilor și procurorilor se 
aplică și asistenților judiciari sau aceea potrivit căreia asistenților judiciari li 
se aplică dispozițiile legale privind abaterile și sancțiunile disciplinare, 
precum și motivele de eliberare din funcție prevăzute de lege pentru 
judecători și procurori”34. 

Unii dintre cei mai mari specialiști ai dreptului constituțional cum ar 
fi Ion Deleanu sau civiliști ca Ioan Leș au afirmat, că cei care fac parte din 
structurile deliberative cum ar fi deci și completul de judecată, nu pot avea 
doar un vot consultativ35, ceea ce ne conduce cu gândul că marii noștri 
constituționaliști, au avut viziunea genială de a conferi în continuare 
asistenților,  dreptul la votul deliberativ în cadrul procesului de deliberare. 
S-au scris chiar și teze de doctorat în acest sens, iar concluzia a fost o 
propunere de lege ferenda în care sub atenta supraveghere a a unei somități 
în dreptul muncii, Al. Țiclea, s-au spus următoarele: ”credem că se impune, 
în considerarea acceptării ca litigiile de muncă ale funcţionarilor publici să 
fie soluţionate de instanţele specializate să judece conflictele de muncă, 
propunem reglementarea compunerii completelor pentru soluționarea atât în 
primă instanță, cât și în recurs a litigiilor în discuție cu participarea 
asistenților judiciari și acordarea unui vot deliberativ a acestora”36.  

De unde se poate desprinde cu ușurință ideea concluzivă că în cadrul 
completelor de conflicte de muncă și asigurări sociale, asistenților judiciari 
le este imperios necesar să li se acorde dreptul de a-și exprima opinia în sens 
deliberativ și nu consultativ cum este în prezent. 
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Abstract : Defendants who have been brought directly to the substantive 
court in the complaint proceedings against the prosecutor's decision shall 
not benefit from the procedure of the preliminary ruling chamber, being 
deprived of this stage, as long as the court has not been seised by indictment 
which is the document of referral to the court pursuant to Article 329 of the 
Criminal Procedure Code. The preliminary chamber is the procedural 
moment at which the defendants are entitled to request the removal of 
illegally administered evidence, the deprivation of an appeal in the appeal 
proceedings against the complaint is an effective injury to the rights of the 
defence within the meaning of Article 24 (1) of the Constitution, there being 
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Dispozițiilor art.341 alin.7 pct.2 lit. c CPP încalcă: art.21 alin.3 
din privind dreptul la un proces echitabil, art.24 alin.1 privind dreptul 
la apărare, art.21 alin.1 și alin.2 privind liberul acces la justiție din 
Constituția României, existând un regim juridic discriminatoriu între 
drepturile inculpaților trimiși în judecată la instanța de fond ca urmare a 
admiterii plângerii împotriva soluțiilor procurorului – reglementată de 
art.336, art.340, art.341 CPP și a inculpaților trimiși în judecată în procedura 
de cameră preliminară  prin rechizitoriu – reglementată de art.342 – art.348 
CPP. Și care în mod concret și efectiv nu reprezintă garanția dreptului la un 
proces echitabil și nici a echității armelor. Practic, după admiterea plângerii 
împotriva soluțiilor procurorului – reglementată de art.336, art.340, art.341 
CPP, inculpații sunt trimiși în judecată direct la instanța de fond unde nu 
mai pot beneficia de drepturile din cameră preliminară prevăzute de art.342 
CPP respectiv verificarea, după trimiterea în judecată, a competenței și a 
legalității sesizării instanței, precum și verificarea legalității administrării 
probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. 

 
Potrivit Art. 341 Soluționarea plângerii de către judecătorul de 

cameră preliminară 
(7) În cauzele în care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, 

judecătorul de cameră preliminară: 
2. verifică legalitatea administrării probelor şi a efectuării urmăririi 

penale, exclude probele nelegal administrate ori, după caz, sancționează 
potrivit art. 280-282 actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii 
şi: 

c) admite plângerea, desfiinţează soluţia atacată şi dispune începerea 
judecăţii cu privire la faptele şi persoanele pentru care, în cursul cercetării 
penale, a fost pusă în mişcare acţiunea penală, când probele legal 
administrate sunt suficiente, trimiţând dosarul spre repartizare aleatorie. 

 
 Motivele existenței regimului juridic discriminatoriu dintre cele două 
instituții juridice vizează următoarele aspecte : 

1. Legea un indică în art.341 alin.7 pct.2 lit. c CPP care este actul 
de sesizare al instanței, respectiv plângerea împotriva soluției 
procurorului sau încheierea judecătorului care a soluționat plângerea. 
Practic, nu putem cere lămuriri cu privire la actul de sesizare câtă vreme 
textul de lege nu indică care anume este actul de sesizare al instanței, 
respectiv plângerea împotriva soluției procurorului de clasare sau încheierea 
instanței prin care s-a admis plângerea și s-a dispus trimiterea în judecată, 
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iar inculpații nici nu beneficiază de drepturile procesuale acordate în cameră 
preliminară întrucât nu au beneficiat de această procedură.   

Potrivit Art.346 (3) CPP  : „Judecătorul de cameră preliminară 
restituie cauza la parchet dacă: a) rechizitoriul este neregulamentar întocmit, 
iar neregularitatea nu a fost remediată de procuror în termenul prevăzut la 
art. 345 alin. (3), dacă neregularitatea atrage imposibilitatea stabilirii 
obiectului sau limitelor judecății.  Acuzația fiind de natura imposibilității 
stabilirii obiectului și limitelor judecății întrucât legea nu indică cui să cer 
să lămurească obiectul și limitele judecății, atâta vreme cât instanța nu este 
sesizată prin rechizitoriu și legea un prevede care este actul de sesizare al 
instanței.  

 

Astfel, hotărârea de trimitere în judecată în temeiul art.341 (7) pct.2 
lit.c NCPP1 atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor 
judecății, modalitatea de săvârșire a faptei pentru a se stabili în ce constă 
fapta trimisă în judecată astfel încât să prezinte garanțiile unei „acuzație în 
materie penală” înțeleasă în sensul Convenției CEDO și definite drept 
„notificarea oficială, din partea autorității competente, privind suspiciunea 
referitoare la comiterea unei fapte penale”, definiție care depinde, de 
asemenea, de existența sau absența unor „repercusiuni importante asupra 
situației (suspectului)” (a se vedea Hotărârea din 27 februarie 1980, 
pronunțată în Cauza Deweer împotriva Belgiei, paragraful 46; Hotărârea din 
15 iulie 1982, pronunțată în Cauza Eckle împotriva Germaniei, paragraful 
73.). Acuzație față de care exercitarea efectivă și reală a dreptului la apărare 
implică necesitatea stabilirii corecte a încadrării juridice a faptei2.    

                                                             
1 Art.341 (7) pct.2 lit.c NCPP prevede că în cauzele în care s-a dispus punerea în mişcare a 
acţiunii penale, judecătorul de cameră preliminară verifică legalitatea administrării probelor 
şi a efectuării urmăririi penale, exclude probele nelegal administrate ori, după caz, 
sancţionează, potrivit art.280-282 din acelaşi cod, actele de urmărire penală efectuate cu 
încălcarea legii şi admite plângerea, desfiinţează soluţia atacată şi dispune începerea 
judecăţii cu privire la faptele şi persoanele pentru care, în cursul cercetării penale, a fost 
pusă în mişcare acţiunea penală, când probele legal administrate sunt suficiente, trimiţând 
dosarul spre repartizare aleatorie 
2Încheierea din martie 2017 a Tribunalului Timiș din dosar nr.2566/252/2015/a1 unde a fost 
admisă excepția de neconstituționalitate și sesizată Curtea Constituțională fiind înregistrat 
dosar. 1069/D/2016, excepția fiind respinsă prin decizia CCR nr.130/2017; 
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Astfel, plângerea împotriva soluției procurorului este soluționată de 
către judecătorul de cameră preliminară, dar nu potrivit procedurii de 
cameră preliminară din titlul 2, respectiv art.342 – art.348 din CPP, practic 
făcându-se confuzie între cele două instituții 

 

De asemenea, este lipsită de efecte juridice decizia nr. 552 din 16 
iulie 2015 a CCR ce reține în paragraful 21 că actul de sesizare al instanței îl 
reprezintă, prin excepție de la principiul separației funcțiilor judiciare, 
încheierea judecătorului de cameră preliminară de începere a judecății în 
situația art.341 alin.(7) pct.2 lit.c) din Codul de procedură penală, întrucât 
până la acest moment legea nu a fost modificată în acord cu decizia invocată 
în sensul dispozițiilor art.31 (3) din Legea nr.47/1992 și art.147 din 
Constituția României care prevăd că : „Dispozițiile din legile şi ordonanțele 
în vigoare constatate ca fiind neconstituționale își încetează efectele juridice 
la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale, dacă, în acest 
interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pune de acord prevederile 
neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, 
dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.”.  

Or, vechea reglementare a instituției plângerii împotriva soluției 
procurorului, reglementată de  art.278¹ alin.9  C.P.P. 1968 prevedea în mod 
expres că actul de sesizare al instanței îl constituie plângerea persoanei 
                                                                                                                                                           

În situația în care se reține că s-au sustras bani, încadrarea juridică a faptei este de 
delapidare, având funcția de casier. Iar în situația în care se reține că s-au sustras bunuri, 
încadrarea juridică a faptei este de furt întrucât inculpatul nu a avut funcția de gestionar, la 
dosarul cauzei am depus fișa postului reală, dovedind că cea avută în vedere de experți a 
fost falsificată prin contrafacerea datei de la care inculpatul ar fii îndeplinit funcția de 
gestionar. Astfel, față de dispozițiile art.2151 Cod penal din 1969 (art.295 NCP) care rețin 
ca fiind delapidare : „însușirea, folosirea sau traficare de către un funcționar public, în 
interesul său sau pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le 
administrează”, nu am cui să cer lămuriri cu privire la modalitatea de săvârșire a faptei în 
sensul de a se lămuri dacă mi-am însușit bani sau bunuri. Iar potrivit art.208 Cod penal din 
1969 (art.228 NCP) care rețin ca fiind delapide : „Luarea unui bun mobil din posesia sau 
detenția altuia, fără consimțământul acestuia, în scopul de a și-l însuși pe nedrept, se 
pedepsește cu închisoare de la unu la 12 ani”. 
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vătămate, precum și a altor persoane ale căror interese legitime sunt 
vătămate, în situația art.278¹ alin.8 lit. c CPP 1968. Atunci când judecătorul 
admite plângerea, prin încheiere, desființează rezoluția sau ordonanța 
atacată și, când probele existente la dosar sunt suficiente, reține cauza spre 
judecare, în complet legal constituit, dispozițiile privind judecata în primă 
instanță și căile de atac aplicându-se în mod corespunzător. 

Situație care aduce atingere dreptului la apărare, în sensul art.24 din 
Constituție, neexistând echitatea armelor în sensul ca acuzația în materie 
penală să traseze în concret cadrul procesual al acuzării, față de care să pot 
stabili cadrul procesual al apărării. 

 
2. Creează o situație discriminatorie față de inculpații trimiși în 

judecată prin rechizitoriu în temeiul art.329 CPP raportat la art.327 CPP  
și care beneficiază de procedura camerei preliminare potrivit art.342 CPP, 
întrucât inculpații trimiși în judecată în temeiul art.341 (7) pct.2 lit.c ca 
urmare a desființării soluției atacate nu beneficiază de procedura camerei 
preliminare. 

Art.342: „Obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie 
verificarea, după trimiterea în judecată, a competenței şi a legalității 
sesizării instanței, precum şi verificarea legalității administrării probelor şi a 
efectuării actelor de către organele de urmărire penală”.  

Iar potrivit art.344 alin.(1)-(2): „(1) După sesizarea instanței prin 
rechizitoriu, dosarul se repartizează aleatoriu judecătorului de cameră 
preliminară. (2) Copia certificată a rechizitoriului şi, după caz, traducerea 
autorizată a acestuia se comunică inculpatului la locul de deținere ori, după 
caz, la adresa unde locuiește sau la adresa la care a solicitat comunicarea 
actelor de procedură, aducându-i-se totodată la cunoștință obiectul 
procedurii în camera preliminară, dreptul de a-şi angaja un apărător şi 
termenul în care, de la data comunicării, poate formula în scris cereri şi 
excepții cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor 
de către organele de urmărire penală. Termenul este stabilit de către 
judecătorul de cameră preliminară, în funcție de complexitatea şi 
particularitățile cauzei, dar nu poate fi mai scurt de 20 de zile.” 

Or, inculpații nu sunt trimiși în procedura camerei preliminare, 
nefiind trimiși în judecată prin emiterea rechizitoriului ca și act de sesizare 
al instanței, ci sunt trimiși direct în judecată la instanța de fond prin 
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hotărârea de infirmare a rezoluției procurorului. Situație în care sunt în 
imposibilitatea exercitării drepturilor din camera preliminară unde se 
verifică competența și legalitatea sesizării instanței, verificarea legalității 
administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire 
penală.  

Astfel, prin admiterea plângerii și infirmării rezoluției procurorului 
sunt trimiși în judecată la instanța de fond, fără a parcurge procedura de 
cameră preliminară unde procurorul este cel care sesizează instanța de 
judecată prin rechizitoriu care „constituie actul de sesizare al instanței de 
judecată” potrivit art.329 CPP și care „se limitează la fapta și persoana 
pentru care s-a efectuat urmărirea penală și cuprinde în mod corespunzător 
mențiunile prevăzute la art.286 alin.2, datele privitoare la fapta reținută în 
sarcina inculpatului și încadrarea juridică a acesteia, probele și mijloacele de 
probă, cheltuielile judiciare, mențiunile prevăzute la art.330 și 331, 
dispoziția de trimitere în judecată, precum și alte mențiuni necesare pentru 
soluționarea cauzei (…)”.  

 

În consecință, inculpații sunt privați de o cale de atac prevăzută 
în camera preliminară față de faptul că motivele contestației în temeiul 
art.341 (9) CPP sunt limitate doar la modul de soluționare a excepțiilor 
privind legalitatea administrării probelor și a efectuării urmăririi penale. 
Excepții pe care, nu le invocă în calitate de intimați câtă vreme rezoluția 
procurorului este favorabilă.  

În consecință, față de soluția favorabilă a procurorului, în procedura 
contestației în temeiul art.341 (9) CPP, practic nu există interes să invoc 
excepții de nelegalitate a actelor de urmărire penală și a nelegalității 
administrării probelor.   

Regimul discriminatoriu există atâta vreme cât obiectul procedurii 
de cameră preliminară, potrivit art.342 CPP este și verificarea competenței 
și legalității sesizării instanței, în plus față de verificarea legalității 
probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală (din 
procedura plângerii împotriva soliției procurorului), a căror soluționare pot 
să o atac cu contestației în cameră preliminară potrivit art.347 CPP.  

Or, atâta vreme cât camera preliminară reprezintă momentul 
procesual la care sunt în drept să solicit înlăturarea probelor 
administrate nelegal, privarea de o cale de atac în procedura 
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contestației împotriva plângerii este o vătămarea efectivă a dreptului la 
apărare, în sensul art.24 (1)din Constituție, neexistând practic dublu 
grad de jurisdicție.  

Situație în care îmi este îngrădit și liberul acces la justiție, în sensul 
art.21 (1), (2) din Constituție, fiind în imposibilitate de a promova calea de 
atac vizând excepțiile privind legalitatea administrării probelor și a 
efectuării urmăririi penale, în situația în care am fost trimisă în judecată în 
temeiul art.341 alin.7 pct.2 lit. c CPP, excepții pe care în calitate de intimat 
nu le-am putut invoca anterior neavând interes întrucât față de mine s-a 
pronunțat soluția de netrimitere în judecată. Or, nicio lege nu poate îngrădi 
exercitarea căii de atac, și care este absolut firescă în procedura camerei 
preliminare, liberul acces la justiție fiindu-mi garantat prin Constituție3.  

  
3. Legea nu prevede limitele în care judecătorul va soluționa 

plângerea împotriva soluției procurorului – reglementată de art.336, 
art.340, art.341 CPP, adică e limitat doar la motivele din plângere sau din 
oficiu poate analiza și alte acte ale dosarului de urmărire penală, situație 
în care nu pot să mă apăr întrucât apărarea care o fac se limitează la 
motivele plângerii stabilite expres de lege.  

Situație în care : 

- fără a se pronunța pe motivele plângerii petentei, față de care mi-
am exercitat efectiv dreptul la apărare în condiții de contradictorialitate4, 

- instanța invocă din oficiu motive noi pe care nu le-a pus în discuția 
părților în condiții de contradictorialitate, întemeindu-și soluția în principal 
tocmai pe motivele petentei pe care a omis să se pronunțe5. Situație în care 
mi-a fost încălcat dreptul la un proces echitabil, în sensul art.21 (3) din 
Constituție, neexistând o echitate a armelor, apărarea mea a vizat cadrul 
procesual cu care instanța a fost investită prin plângerea împotriva soluției 
procurorului, instanța prin deliberare a stabilit un cadru procesual nou în 
acuzare față de care sunt în imposibilitate să mă apăr întrucât pe de-o parte, 
                                                             
3 M. Constantinescu, A. Iorgovan, I. Muraru, E. S. Tănăsescu, Constituția României 
revizuită – comentarii și explicații – , Editura All Beck 2004, p.34.   
4 Încheierea penală nr.450/04.07.2014 pronunțată de Judecătoria Lugoj, dosar 
nr.659/252/2014. 
5 Încheierea penală din data de 13 ianuarie 2016 pronunțată de Judecătoria Lugoj în dosar 
nr.2566/252/2015. 
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nepunându-l în discuție din oficiu nu a existat o procedură contradictorie, iar 
pe de altă parte sunt limitat la motivele contestației împotriva plângerii 
prevăzute în mod expres în lege, respectiv în art.341 (9) CPP, doar cu 
privire la modul de soluționare a excepțiilor privind legalitatea 
administrării probelor și a efectuării urmăririi penale. 

 
 4. Situația e mai gravă pentru intimați în procedura plângerii 
întrucât contestația trebuie motivată în termen de 3 zile, în caz contrar 
fiind inadmisibilă, potrivit art.341 (9) CPP, or în procedura de cameră 
preliminară contestația nu trebuie motivată potrivit art.347 CPP, termenul 
pentru promovarea căii de atac fiind tot de 3 zile de la comunicarea 
încheierii. 
 Și în acestă situație legea creează o situație discriminatorie și față de 
faptul că există imposibilitatea consultării dosarului înainte de a motiva 
contestația, situație echivalentă restrângerii dreptului la apărare și al 
liberului acces la justiție, atâta vreme cât termenul este excesiv de scurt. 
  
 Ca urmare a regimului juridic discreționar dintre cele două instituții 
juridice care vizează momentul sesizării instanței cu trimiterea în judecată, 
respectiv contestația împotriva soluției instanței privind plângerea împotriva 
soluției procurorului și procedura camerei preliminare, îmi este încălcat 
dreptul la apărare în sensul art.24 (1) din Constituție, respectiv art.341 alin.7 
pct.2 lit. c CPP nu cuprinde totalitatea drepturilor și regulilor 
procedurale care oferă posibilitatea exercitării dreptului la apărare 
împotriva acuzațiilor aduse, de a contesta învinuirile și de a dovedi 
nevinovăția6, față de procedura de cameră preliminară unde: 
- există dublu grad de jurisdicție pentru a înlătura probele obținute în mod 
nelegal prin invocarea excepțiilor privind nelegalitatea administrării 
probelor și efectuării actelor de urmărire;  
-  se verifică competența și legalitatea sesizării instanței; 
- contestația împotriva încheierii pronunțate ca urmare a invocării 
excepțiilor nu este supusă obligativității motivării în termen de 3 zile de la 
comunicare; 
- în situația în care instanța încalcă echitatea armelor pronunțându-se în 
afara cadrului procesual cu care a fost sesizată, în cadrul contestației din 
procedura plângerii împotriva soluției procurorului (în temeiul art.341 alin.7 

                                                             
6 M. Constantinescu, A. Iorgovan, I. Muraru, E. S. Tănăsescu, Constituția României 
revizuită – comentarii și explicații – , Editura All Beck 2004, p.45.   
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pct.2 lit. c CPP) sunt în imposibilitate de a-mi exercita efectiv calea de atac 
întrucât sunt limitată la motivele contestației privind modul de soluționare a 
excepțiilor privind legalitatea administrării probelor și a efectuării 
urmăririi penale (în temeiul art.341 (9) CPP)     
 Or, inculpații nu beneficiază de procedura camerei preliminare, fiind 
privați de acestă etapă, atâta vreme cât instanța nu a fost sesizată prin 
rechizitoriu care este act de sesizare al instanței potrivit  art.329 CPP, iar din 
procedura plângerii împotriva soluției procurorului de clasare sunt trimiși în 
judecată direct la instanța de fond. 
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Title: RIGHTS APPLICATIONS REGARDING HUMAN DIGNITY AND 
THE DECENCE OF LIVING 
Abstract: Over time, natural rights, namely fundamental rights that 
concerned human dignity and the decency of living, have been dominated 
by a positivist right, which has purged them of its moral and ontological 
values.  
Taking into account this legal-ideological assertion, we will focus our study 
on the conceptual evolution of human dignity and the decency of living, 
completing it with a logical-comparative analysis of the human right to 
dignity and a decent living as these rights are treated by contemporary 
international and national law. 
By such a comparison the work attempts to determine to what extent the 
right to dignity and the right to a decent living have succeeded in being 
restored to the pantheon of their real values. 
Keywords: dignity, decent living, jusnaturalism, natural rights, fundamental 
rights. 
 
Rezumat: De-a lungul timpului, drepturile naturale, respectiv drepturile 
fundamentale care au vizat demnitatea umană și decența traiului au fost 
dominate de un drept pozitivist, care le-a epurat de valorile sale morale și 
ontologice.  
Luând în calcul această aserțiune juridico-ideologică, ne vom orienta 
studiul spre evoluția conceptuală a demnității umane și a decenței traiului, 
finalizându-l printr-o analiză logico-comparativă cu dreptul omului la 
demnitate și la un trai decent așa cum aceste drepturi sunt tratate de 
legislația contemporană internațională și națională. 
Printr-o asemenea comparație lucrarea încearcă să stabilească în ce 
măsură dreptul la demnitate și dreptul la un trai decent au izbutit să fie 
readuse în panteonul valorile lor reale. 
Cuvinte cheie : demnitate, trai decent, jusnaturalism, drepturi naturale, 
drepturi fundamentale. 
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1. Evoluția conceptuală a demnității umane și decenței traiului în 
antichitate. Termenul de „demnitate” provine din sanscrită de la cuvântul 
„dacas”, care însemnă glorie sau renume, în timp ce în antichitatea elenă se 
oglindește fragmentat în semnificațiile înrudite ale diverselor vocabule, cum 
ar fi „arete”(virtute), „time” (onoare), „doxa” (reputație), neexistând un 
termen comun care să le reunească. La fel și la romani, demnitatea o 
regăsim disparat, în sensurile unor cuvinte autonome, precum „dignitas”, 
„decere”, „decus” care au înțelesuri apropiate, respectiv de distincție, 
strălucire, glorie sau o întâlnim chiar în structuri lexicale mai complexe 
cum ar fi „homo summae dignis”, cu sensul de valoare socială şi morală. 
Așadar, originile noțiunii, care de regulă sunt reductibile la principiile 
filozofice ale antichității, se pierd în volatilitatea și obscuritatea istoriei, 
ceea ce a generat o varietate de opinii și dispute în literatura contemporană. 
Astfel, după unii autori conceptul de demnitate ar avea o vechime de 2500 
de ani2, după alții este produsul filosofilor iluminiști (fiind atribuit, de cei 
mai mulți, lui Immanuel Kant) sau chiar al constituționalismului postbelic 
german, în timp ce după alte opinii este un act al creației divine.3 În orice 
caz, datorită înaltei valori moralizatoare pe care o conține, noțiunea nu este 
străină nici celor mai vechi învățături ale umanității (epopeea lui Ghilgameş, 
Codul lui Hammurabi etc.) și desigur, nici cărților biblice. Chiar dacă 
literalmente Sfânta Scriptură nu folosește termenul „demnitate”, conține 
însă sinonime, precum cuvântul „destoinicie” despre care se spune că vine 
de la Dumnezeu (Corinteni 3:5) și al cărui înțeles ne oferă suficiente 
elemente de referință în raport cu sensul cuvântului demnitate. De pildă, un 
exemplu ilustrativ îl poate constitui chiar sfatul pe care Moise îl primește de 
la socrul său, Elihu: „Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de 
Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmaşi ai lăcomiei; pune-i peste popor 
drept căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cinci zeci 
şi căpetenii peste zece.” (Exod 18:21). Așadar, omul demn trebuie, în 
acccepțiunea textului biblic, să îndeplinească 2 cerințe și anume să fie de 
încredere (expresie a temerii față de Dumnezeu) și să nu fie lacom sau, mai 
exact, să fie un adversar al lăcomiei iar Noul Testament adaugă, inter alia, 
cerința ca omul să tindă spre desăvârșire,4 ceea ce din unghi teologic 
înseamnă a iubi cu iubirea cu care omul este iubit de divinitate (Ioan 4:8-
12). Și, în sfârșit, în uzul contemporan, a fi demn înseamnă a fi „Vrednic de 
                                                             
2.A. Barak Human dignity, The constitutional value and the constitutional right, Cambridge 
University Press, U.K., 2015, p. XVII. 
3.N. R. Stan, Demnitatea și libertatea persoanei umane: abordare interdisciplinară, 
Ed.Universitaria Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2016, p.18. 
4.„Fiţi desăvârşiţi aşa cum Tatăl vostru din ceruri desăvârşit este”,  Matei 5:48. 
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ceva… Capabil de ceva. Care impune respect: respectabil, rezervat, 
sobru…Care este la înălțimea unei situații….Care exprimă sobrietate, 
severitate, distincție.”5. 
Nici expresia „trai decent”6 nu a fost cunoscută anticilor însă acest lucru nu 
a înseamnat că ei nu erau preocupați de ceea ce reprezintă termenul în sine. 
Dimpotrivă, din consemnările gânditorilor vremii se degajă fără echivoc 
existența unei propensiuni psihologice și contemplative a omului față de 
ceea ce înseamnă o viață bună, o viață virtuoasă, o viață prosperă și în 
general față de ideea de bine și de frumos, ultimele două noțiuni 
întruchipând, după Aristotel, adevărul. De altfel, ilustrul filosof, asemenea 
multor altor gânditori dinaintea sa, atinge miezul problemei cercetate 
spunându-ne că scopul oricărei activități a omului este binele fiindcă doar el 
poate procura fericirea7, iar binele uman este acea “activitate a sufletului 
potrivită cu virtutea”, care se potrivește cu acel habitus lăudabil al alegerii, 
determinat de raţiune. 8 
Este fără echivoc că toate asemenea precepte nu au evoluat în forme 
solitare/ut singuli. Ele au fost flancate de ideea potrivit căreia fiinţă umană 
are prin natura sa anumite drepturi exprimate prin noțiuni al căror înțeles 
desemnează, cu unele marje determinate de diferențe semantice, ideea de 
„demnitate”, de dreptate socială, de egalitate, de umanism9 ș.a.m.d. Ori 
toate asemenea noțiuni au fost antrenate într-o permanentă metamorfoză 
cultural; ele au evoluat și s-au dezvăluit reciproc și împreună, ca drepturi 
naturale, în procesul interacţiunii dintre om și societate, chiar dacă nu erau 
recunoscute în plan juridic.  
Un rol esențial în evoluția conceptualizării drepturilor fundamentale, 
inclusiv a drepturilor inerente demnității umane și decenței traiului, l-a jucat 
jusnaturalismul, un termen care vine din latină, de la “jus naturale”, cu 
înțelesul de drept natural și care desemnează o vastă teorie inițiată și 
dezvoltată de iluștri filozofi greci și romani fideli caracterului sacru al 
legilor, legi adânc înrădăcinate în vechile credințe. Este o teorie răspândită 
                                                             
5.Dicționarul explicativ al limbii române, https://dexonline.ro/definitie/demn 
6.Termenul „trai”, are o origine incertă, probabil vine din bulgară (traja) sau latină 
(trahĕre) și are sensul de a trăi, în timp ce adjectival „decent” provine din latinescul 
„decens”, care are sensul de cuviincios, reverențios, plin de decență, conform 
https://dexonline.ro/definitie/decent 
7.Al.Țiclea, Retorica.ed.a III-a, revăzută și adăugită. Ed.Universul Juridic, București, 2010, 
p.48. 
8.Aristotel, Etica Nicomahică, Ed. ANTET, București, 2003, p.36. 
9.Termenul „umanism” provine latinescul „humanitas” (umanitate), folosit de Cicero cu 
sensul de educație a omului menită să-i atribuie omului locul suprem pe care îl ocupă în 
sistemul de valoari.  
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în genere în operele mai multor gânditori ai antichității (Heraclit, Democrit, 
Socrate, Platon, Aristotel, Cicero, Ulpian ș.a.) iar paternitatea sorgintei 
acesteia îi este atribuită lui Heraclit din Efes (540-480 î.e.n.) ale cărui teze 
vor fi mai târziu integrate logicii hegeliene.10 Ce pare însă să-l recomande 
pe Heraclit ca inițiator al dreptului natural este încearcarea sa, în lucrarea 
„Despre natură”, de a explica prefacerile societății și ordinea universală. 
Astfel, potrivit gânditorului tot ceea ce aparține Universului este supus 
Logos-ului adică unei rațiuni sau Legi universale prin care se 
„gospodărește” totul și care face ca în mijlocul schimbărilor și a 
antinomiilor enciclopedice esența să rămână aceeași, după cum cere 
dreptatea și aromonia.11 Practic, filozoful se străduiește să dea o explicație 
inegalităților sociale evocând lupta dintre contrarii care, în accepțiunea sa, 
este firească și provoacă devenirea socială și ordinea, inclusiv acea ordine 
care-i „face pe unii sclavi iar pe alții liberi”.12 
În orice caz, jusnaturalismul nu rămâne întru-totul fidel teoriei heraclitiene, 
ci cunoaște o transformare și o dezvoltare evolutivă impresionantă, până în 
zilele noastre. El se fundamenteză, în linii mari, pe două principii esențiale: 
pe cel potrivit căruia natura este ordinea universală, care prin legile sale 
(legi imuabile și eterne) guverneză toți oamenii, și pe principiul potrivit 
căruia oamenii se nasc egali (și, de aici, nerecunoașterea privilegiilor, 
sclaviei și posesiunilor), astfel că arbitrariului guvernării oamenilor i se 
opune natura și legile ei. 
Pentru a răspunde necesităților de ordin practic, în filozofia elenă sensurile 
noțiunilor de demnitate umană și trai decent vor rezona puternic cu 
aspirațiile omului de rând al cetății către o ordine socială amprentată de 
virtute sau de binele comun și de binele individual (în măsura în care nu 
contravine binelui comun). Este vorba despre o ordine guvernată, pe de o 
parte, de physis sau jus natural, adică dreptul natural în forma sa obiectivă, 
un drept sacru, imuabil și etern, preluat de romani sub denumirea de lex 
naturalis și, pe de altă parte, de nomos, care reprezintă norma juridică 
creată de om, efemeră și supusă schimbării, potrivit capriciilor și nevoilor 
sale. 
Adepții teoriei dreptului natural – jusnaturaliştii – susțin că dreptul natural 
este singurul drept autentic, absolut (aplicabil pentru toți în mod egal) și 
inalienabil, astfel că ei caută adevărul, spre deosebire de adepții nomos-ului 
care caută convenționalul. Oricum ar fi, împărțirea dreptului, fie și la nivel 
                                                             
10.Hegel, Prelegeri de istorie a filosofiei, Vol.I. Ed.Academiei, București, 1963, p.260. 
11.I.Bâtlan, Dialectica și antidialectica la primii filozofi greci, Editura Științifică și 
Enciclopedică, București, 1987, p.51-72. 
12.Ibidem, p.57. 
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abstract, în physis și nomos, își are reflexul cauzal în ideea de a sluji 
echității și adevărului, lucru care a oferit posibilitatea sofiștilor să nege 
statul și legile, reducând rolul legii doar la a face posibilă viața în societate a 
indivizilor care, mai înainte de a deveni cetățeni, trebuie să-și pună în acord 
(convențional) interesele unora față de alții.13 
Sigur că începând cu Protagoras din Abdera (490-420 î.e.n.), care a sugerat 
și ideea de drepturi ale omului, lăsând posterității celebrul adagiu „homo-
mensura”14, sensurile noțiunilor de măsură, de echilibru, de echitate devin 
subordonate unui umanism filozofic în centrul căruia se află ideea de bine, 
astfel că în lipsa acestuia nu se poate imagina ceea ce numim astăzi drept al 
demnității umane sau al traiului decent.  
Însă un rol deosebit în ceea ce aveau să devină, peste milenii, dreptul la 
demnitate și dreptul la un trai decent l-au jucat și normativismul juridic 
(nomos-ul), politica, artele, științele, influențate desigur de concepțiile 
umaniste ale fiecărei epocii care, în ultimă istanță, erau transgresate de 
ideile jusnaturaliste. 
Astfel, echitatea în dreptul normativist se relevă încă din timpurile primilor 
legislatori ai societății grecești (Lycurg, Solon) ale căror opere legislative au 
reprezentat poate cele mai vii mostre ale umanismului antic timpuriu și care, 
în următoarele secole, au reușit să transforme polisurile grecești în 
respectabile democrații. De pildă, Solon (640-560 î.e.n.), care a dat Atenei și 
prima „constituție adevărată”15, a micșorat inegalitățile sociale printr-o serie 
de măsuri, cum ar fi limitarea puterii tatălui asupra copiilor, interzicerea 
împrumuturilor cu gaj asupra persoanelor etc. Totodată, același om de stat a 
apelat la măsuri de încurajare a populației de a recurge la desființarea 
datoriile în vederea eliberării datornicilor, el fiind primul care a renunțat la 
creanța sa, iar după Apollodor16, celebrul legislator întreprindea o serie de 
activități de revigorare morală a societății sfătuind oamenii să se încreadă în 
noblețea de caracter mai mult decât în jurământ, să nu mintă, să urmărească 
scopuri demne, să-și cinstească zeii și părinții etc.   
Prin măsurile politice adoptate, Pericle (495-429 î.Hr.), care și-a lăsat 
numele legat de epoca în care a trăit, a urmărit realizarea decenței traiului 
cetățenilor, egalitatea lor în fața legii și, foarte important, a încurajat 
                                                             
13.N.Popa, Gh.Dănișor, I. Dogaru, D.C.Dănișor, Filosofia dreptului, Ediția 2, Ed.C.H.Beck, 
București 2007, p.15. 
14.„Omul este măsura tuturor lucrurilor”. 
15.O.Drîmba, Istoria Culturii și Civilizației,Vol.I. Ed.Științifică și Enciclopedică, București, 
1984, p.568 
16.Diogenes Laertios, Despre viețile și doctrinele filosofilor, Ed.Academiei, București, 
1963, p.132 
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implicarea cetățenilor în administrația statului indiferent de avere, o 
performanță democratică care nu a mai fost atinsă de nici un alt popor și 
care pare un vis îndepăratat chiar și pentru civilizația noastră.17 Nu le-a lipsit 
grecilor nici curajul, pe care Platon îl așează printre virtuțile esențiale, astfel 
că juriștii, filozofii și oratorii greci, indiferent de orientarea politică, nu au 
ezită să lupte cot la cot cu omul de rând ori de câte ori a fost periclitată 
demnitatea și decența polisului și, implicit, a cetățeanului. Iar titanul 
oratoriei grecești, Demostene, este poate unul dintre exemplele umaniste 
cele mai grăitoare în lupta pentru apărarea tradițiilor, a demnității și a 
intereselor morale și materiale ale cetățenilor și cetății grecești.18 
Doctrinele cad în principiu de acord asupra faptului că pe axa temporală a 
începuturilor preocupărilor filozofice umaniste Socrate (470-399 î.Hr.) se 
înfățișează ca fiind primul gânditor antic asupra chestiunilor morale. 
Convins că toate problemele vieții își găsesc răspunsurile în forul interior al 
omului (la nivelul conștiinței), filozoful a conceptualizat viața umană pe 
fundamentele unor noțiuni, precum libertatea de conștiință, autonomia și 
demnitate umană, al căror ecou a traversat nu doar epoca în care a trăit, ci 
întreaga istorie a umanității. Desigur, este vorba de deplasarea cercetării 
fundamentelor existenței ontologice către ființa umană sau, mai exact, către 
conștiința de sine (gnoseologie).19 Tocmai acest lucru l-a determinat pe 
Cicero, cel care a inventat termenul „humanitas” pentru a desemna locul 
deosebit pe care-l ocupă omul între viețuitoarele pământului, să afirme într-
o plastică și frumoasă figură de stil că Socrate este cel care a făcut ca 
filozofia să se coboare din cer pe pământ și să intre în orașele și casele 
noastre.20 
Într-adevăr, genial creator al celor mai prestigioase idei umaniste, Socrate a 
luminat viețiile atenienilor iar acolo unde nu a reușit a adus jertfă propria-i 
viață, susținând că viața lipsită de libertate și demnitate nu merită trăită, 
fiind mai rea decât moarte.21 Prin acestă lecție suicidală, filozoful lăsă 
                                                             
17.A.Husar, Istoria antică universală. Grecia antică, Târgu-Mureş, Universitatea „Petru 
Maior”, Departamentul IFRD, 2004, p.91. 
18.De pildă, pledoaria lui Demostene împotriva legii lui Leptines. În acest sens, A. Marin, 
Demostene. Eschine. Licurg. Pagini alese din oratorii greci. Vol.II. Editura pentru 
literatură, 1969 p.149-162. 
19.Cercetare dusă mai departe de Platon dar și de numeroși gânditori moderni, precum 
Galilei, Decartes, kant, Hegel, A.Comte ș.a.   
20.Șt.Georgescu,  Filosofia dreptului. O istorie a ideilor din ultimii 2.500 de ani.Ediția a II-
a, Ed.All Beck, 2001, p.11.  
21.Filozoful a rostit aceste cuvinte cu prilejul judecării și condamnării sale pentru „delict de 
opinie”.  
Șt. Georgescu. Ibidem, p.12.  
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umanității gravitatea unui principiu potrivit căruia omul trebuie să fie fidel 
lui însuși și destinului său, să fie „artizanul propriei sale filosofii”22 și, 
găsind în demnitate ingredientul cel mai de preț al existenței, filosoful ne 
aduce în fața unei legături esențiale, inderogabile și indispensabile dintre 
demnitate și calitatea vieții umane. Așadar, problema decenței traiului se 
găsește la Socrate în deplină confuziune cu noțiunea de bine și are în centrul 
ei demnitatea, o virtute care îmbracă o multitudine de sensuri: de onoare, de 
bună reputație, de justețe dar și sensul de cumpătare (chibzuință), de 
bunătate, de frumusețe ș.a. 
Continuator al ideilor socratice, Platon abordează și el ideea de bine ca pe o 
stare de comuniune a omului cu divinitatea din el însuși, ca pe ideal etic 
suprem și inegalabil, plasând-o deasupra adevărului și frumosului („rangul 
Binelui trebuie să fie vrednic de o cinste mai înaltă”, spune gânditorul23) și 
consideră că strălucirea ei poate fi realizată doar prin educație.24 Pe de altă 
parte, nemulțumit de formele de guvernământ - pe care le identifică ca fiind 
timocrația sau timorhia, oligarhia, democrația și tirania25-, filosoful 
abordează ideea de bine în cadrul unei teze politico-filozofice, după unii 
utopice, prin care urmărește recrearea durabilă a polisului grec sub forma 
unui stat ideal. Aici, pentru a nu se înțelege greșit, se cuvine menționată și 
teza lui C. Noica potrivit căreia Platon nu se referă în lucrarea Republica la 
noțiunea de „stat”, ci la destine individuale și că, în realitate, omul este 
conceptualizat de filozoful antic ca fiind centrul în jurul căruia se 
construiește întreaga cetate, astfel că „politicul este subordonat propriei sale 
înnobilări”.26 În aceeași logică, nici formele de guvernământ descrise de 
Platon nu reprezintă altceva decât o transpunere în plan social a caracterelor 
umane. Practic, teza pornește de la individual uman în cadrul căruia educația 
joacă rolul primordial, astfel că cetatea nu reprezintă altceva decât oglinda 
acestuia.27 
Revenind la ideea de bine, în opinia lui Platon aceasta se poate realiza doar 
prin atingerea virtuții sau a traiului bun28, realizând, ca și mentorul său 

                                                             
22.E. Stere, Din istoria doctrinelor morale, Vol.I, Ed. Științifică și Enciclopedică, 
București,1975, p.123.   
23.Platon, Republica, în Opere V., Ed. Științifică și Enciclopedică București, 1986, p.309.   
24.Ibidem, p.317.   
25.Ibidem.   
26.C.Noica. Cuvântul prevenitor, în Platon, Republica, în Vol.V., Editura Științifică și 
Enciclopedică, București, 1986, p.12.  
27.N.Popa, Gh.Dănișor, I. Dogaru, D.C.Dănișor, Filosofia dreptului, Ediția 2, Ed.C.H.Beck, 
București 2007, p.48. 
28.R.M.Hare, Maieștrii spirituali. Platon, Ed.Humanitas, București, 1997, p.38-40. 
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Socrate, o relație indestructibilă între noțiunea de demnitate și cea de viață 
bună. Însă ca ideea de bine să poată deveni conceptibilă și fezabilă trebuie 
luată în calcul cunoașterea sufletului. Pentru explicarea acestei enigmatice și 
luxuriante noțiuni, sufletul, Platon structurează triadic noțiunea în 
următoarele părți/facultăți, și anume: dorința sau apetitul (plăceri inferioare, 
localizate în stomac), pasiunea sau afecţiunea (pasiuni superioare, situate în 
piept) și rațiunea sau logos-ul (care-și are sediul la nivelul capului), 
considerând că fiecare dintre aceste facultăți trebuie puse în serviciul unor 
virtuți: dorința în serviciul cumpătării/moderației, pasiunea, în slujba 
curajului și rațiunea, a înţelepciunii. Astfel, pentru o viață demnă și 
sănătoasă toate vituțile se armonizează, sub guvernarea rațiunii, în vederea 
înfăptuirii unei valori superioare care, în accepțiunea filozofului, este 
justiția.29Prin urmare, din perspectiva platoniciană, justiția este expresia cea 
mai înaltă a calității vieții. Ea este totdeauna o armonie a sufletului care 
rezultă din guvernarea exercitată de rațiune asupra acestuia. Chiar și într-o 
logică simplistă este firesc ca justiția să reprezinte elementul capital al 
calității vieții deoarece nimeni nu se poate bucura de un trai decent atunci 
când viața îi este torturată de injustiție. De altfel, în Republica lui Platon 
injustiția este descris ca cel mai teribil rău care poate exista. Este acel 
dezacord al sufletului prin care o parte se revoltă, acea dezordine sufletească 
care îmbracă forma lașității, a ignoranței și în care se contopesc toate viciile 
făcând necesară expiația și pedeapsa. De aceea nici nu ne surprinde că 
Platon vede în justiție și injustiție ceea ce sănătate și boala sunt pentru corp, 
justiția fiind în exprimarea stilistică a filozofului „o medicină contra 
răutății”.30 
În controversatul proces de conceptualizare a demnității umane și a decenței 
traiului, nu putem omite nici contribuția lui Aristotel care, pornind de la 
împărțirea științelor, făcută de mentorul său, în teoretice (theoria) și practice 
(praxis), va profila distincția dintre filosofie (teorie) și politică (acțiune) și 
va subordona practica (politicul) teoriei (filosofiei). Și, cum teoria face 
obiectul de preocupare al filozofiei, iar filozoful este independent, Arisotel 
conceptualizează binele suprem ca fiind atributul individului uman, astfel că 
socialul devine subordonat unui deziderat individual, înțelepciunea, singura 
care-l apropie pe om de divinitate, de desăvârșire.  
În aceeași arhitectură a logicii aristotelice înțelepciunea se împarte și ea în 
înțelepciune speculativă, care aparține filozofului și care privește 
universalul și principiile ce-l guvernează, și înțelepciune practică, care 

                                                             
29.Șt.Georgescu. Op.cit., p.15.  
30.Platon, Opere.Vol.I, ed.II, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1975,  p.335.  
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vizează individualul și care „are ca obiect ceea ce este drept, frumos și bun 
pentru om”.31Aceasta din urmă, în opinia lui Aristotel, ține de resortul 
politicului și este pusă în serviciul celei dintâi.  
Este interesant faptul că, în opinia ilustrului gânditor, scopul politicului 
este acela ca cetățenii să ducă o viață lipsită de griji și mai ales să nu fie 
preocupați de necesitățile de bază ale vieții32, iar în conformitate cu aceste 
precepte, filozoful a descris dreptul ca fiind „ceea ce creează și menține 
pentru o comunitate politică fericirea și elementele ei constitutive.” 33 [2] O 
concepție asemănătoare o vom regăsi pe continental american, 2 milenii mai 
târziu, în miezul acelei ideologii juridice care fundamentează dreptul omului 
de a atinge cea mai înaltă aspirația a sa - fericirea (sau dreptul de a căuta 
fericirea), un drept față de care statelor le revine obligația de a asigura 
premisele realizării acestuia. Sigur că reflecțiile umaniste asupra calității 
vieții și demnității omului nu s-au mărginit la preocupările juriștilor sau 
filozofilor lumii antice. Ele au invadat întreaga cultura greacă și romană atât 
prin vocile poeților, istoricilor, teologilor, geografilor cât și prin 
contribuțiile celebrilor poeți dramatici eleni, adevărați “renascentiști ai lumii 
antice”, cum a fost Sofocle, de pildă, care în opera dedicată lui Ajax spunea 
că „Trebuie să trăieşti, dar şi să mori în demnitate“, Vergiliu, Seneca, 
Eschil, dar mai ales Euridipe, cel care au avut cutezanța de a pune în același 
plan demnitatea și virtuțile aristrocrației cu cele ale omului simplu, 
ripostând ardent împotriva încălcării drepturilor pe care, azi, le numim 
fundamentale.  
În aceeași dimensiune a expandării umanismului, care în mod nedrept îl 
atribuim astăzi lumii moderne, se înscriu și marile epopei indiene: Vedele34, 
Upanişadele35, Sūtrele“ (care include și învățăminte juridice), cele două 
mari epopei ale Indiei antice, Mahabharata și Ramayana, dar și învățăturile 
lumii iudaice, creștine și musulmane (Tora, Biblia și Coranul). Asemenea 
creații au fost pătrunse de înalte principii morale și au invadat toate sferelor 
activității umane (social, legislativ, economic, politic etc.). Indiscutabil, un 
rol esențial l-a jucat și patristica, în deosebi prin marele și ultimul gânditor 
al antichității creștine, Aureliu Augustin (354-430 d.Hr.), care înțelege să 

                                                             
31.N.Popa, Gh.Dănișor, I. Dogaru, D.C.Dănișor. Op.cit., p.50. Apud. 
Aristotel.Politica.V.10,3, Ed. Didot, București, p.146. 
32.N.Popa, Gh.Dănișor, I. Dogaru, D.C.Dănișor, Op.cit., p.51. 
33.Aristotel, Etica Nicomahică, Ed. ANTET, București, 2003, p.106. 
34.Vedele sunt culegeri de texte din India, considerate a fi cele mai vechi scripturi, creații 
non-umane. 
35.Upanişadele sunt o parte din Vede și conțin texte în varii domenii: etică, teologie, 
psihologie ș.a. 
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raporteze dreptul la morală, apreciind că aceasta din urmă trebuie să traseze 
limitele dreptului. Declarându-se în principiu de acord cu cele 3 cerințe ale 
dreptului natural susținute de stocii greci și romani și, mai târziu, de Ulpian   
– a trăi decent, a nu face rău nimănui, a da fiecăruia ce i se cuvine36 –, 
Augustin pune accentul pe a treia componentă care ține de justiție și îi 
adăugă o nouă componentă, pietatea.37 
 
2. Referințe juridico-ideologice moderne asupra demnității umane și 
decenței traiului și concepția dreptului pozitiv 
2.1. Referințe juridico-ideologice moderne. Așa cum bine știm, teologia 
medievală, care în principiu oferă o altă dimensiune vieții, nu s-a opus ideii 
creșterii standardului calității vieții mundane, precizând doar necesitatea 
introducerii anumitor valori creștine, inclusiv a iubirii dintre oameni și față 
de Dumnezeu,38 iubire pe care unii filozofi au considerat-o ca fiind de esența 
democrației.39 
În paralel cu influențele patristicii și ale dogmele religioase, 
conceptualizarea demnității umane și a decenței traiului s-a bazat în 
continuare pe principiile jusnaturalismului și, în general, pe filosofia 
umanistă născută din teoriile reputaților gânditori ai Greciei și Romei antice. 
Astfel, susținători ai jusnaturalismului, precum Hugo Grotius și discipolul 
său Samuel Pufendorf, așează natura umană în centrul gândirii juridice. 
Grotius, de pildă, vede sorgintea dreptului în natura umană pe care o 
socotește ca fiind bidimensională, respectiv caracterizată de raționalitate și 
sociabilitate, ambele având vocație universală. După el, doar cerințele 
dreptului natural dau expresie unei vieți echilibrate iar acestea sunt: 
respectarea a ceea ce aparține altuia (a proprietatea), ideea de reparare a 
daunelor cauzate altuia, respectarea promisiunilor (pacta sunt servanda) și 
proporționalizarea pedepselor. Iar Pufendorf accentuează unul dintre cele 
mai importante component ale demnității umane - cinstea. -  susținând cu 
tărie că legile trebuie să se bucure de forță în apărarea acesteia. Inspirat de 
scrierile lui Aristotel, Montesquieu contribuie și el la consolidarea ideii de 
demnitate umană apreciind că supremația legii este dată de nivelul de 
educație și de moralitate, motiv pentru care susține că „legile educației sunt 
primele cărora ne supunem“40, alminteri legea nu servește la nimic. 
                                                             
36.Este vorba despre principiile: “honeste vivere,  alterum non laedere,  suum cuique 
tribuere”. Apud. Șt. Georgescu, Op.cit., p.30. 
37. Șt. Georgescu, Op.cit., p.35. 
38. N.Popa, Gh.Dănișor, I. Dogaru, D.C.Dănișor, Op.cit., p.40. 
39.I.Badea-Guéritée, Al.Ojică,  Dialogul religiilor în Europa unită, Ed.Adenium, Iași, 2015. 
40.Montesquieu, Despre spiritual legilor, Ed. Științifică, București, 1964, p.44. 
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Cu toate acestea, majoritatea autorilor cad de acord asupra faptului că 
demnitatea umană a fost introdusă în filozofie, din punct de vedere 
conceptual, de ilustrul exeget german Immanuel Kant, căruia i se atribuie 
și calitatea de „părinte“ al conceptului modern.41 Kant este în fond acel 
vizionar care, în spirit universalist, gândește demnitatea ca pe o valoare 
intrinsecă ființei umane așezând-o la temelia drepturilor civile și politice. 
Omul, ca persoană distinctă de lucrurile care alcătuiesc natura, trebuie să fie 
tratat ca scop în sine și nu ca mijloc42, spune gânditorul de la Königsberg, 
arătând că „orice om are pretenții îndreptățite la respect din partea 
semenilor săi, și reciproca, el este obligat, de asemenea, să-l respecte pe 
fiecare dintre ei“.43 
O teză a calității vieții și demnității umane este cea a „părintelui 
idealismului german“, J.G. Fichte, care consideră că menirea omului se 
fundamentează pe acea ordine morală ce conduce spre perfecțiune, în timp 
ce Statul, a cărui unică sarcină constă în exercitarea dreptului, trebuie să 
asigure tuturor oamenilor premisele unui trai decent și demn: proprietatea, 
timpul liber și posibilitățile dobândirii unei culturi cât mai înalte.44 
O altă viziune interesantă asupra calității vieții și demnității umane este cea 
filozofului utilitarist John Stuart Mill. Figură emblematică a liberalismului 
classic, Mill înțelege ridicarea nivelului de trai al omului prin prisma 
promovării libertății și individualității umane, elemente pe care le consideră 
esențiale pentru libera dezvoltare a individului.45 Astfel, în accepțiunea 
mileniană orice forță care constrânge, îngrădește sau strivește 
individualitatea umană este o formă de despotism, manifestându-și 
îngrijorarea pentru faptul că „există în general în lume o înclinație tot mai 
accentuată către amplificarea exagerată a puterii societății asupra 
individului, care se exercită atât prin forța opiniei publice, cât și prin forța 
legii.“46. Efectele unei asemenea observații se vor face puternic simțite în 
sfera concretă a calității vieții umane din ultimele decenii în care dreptul 

                                                             
41.G. Bognetti, The concept of human dignity in European and U.S. constitutionalism, în 
Nolte G., European and U.S. Constitutionalism. Science and Technique of Democracy nr. 
37/2005, p.75. 
42.V. Colțescu, Istoria filosofiei. Ed. Brumar, Timișoara, 2006, p.102. 
43.I.Kant, Metafizica moravurilor, Ed. Antaios, Oradea, 1999, p. 257. 
44.Apud., V. Colțescu.Op.cit., p.133. 
45.J.St.Mill, Despre libertate, Despre libertate. Prefață A.-P.Iliescu, Ediția a III-a, 
Ed.Humanitas, București, 2005, p.17. 
46.J.St.Mill, Despre libertate, Ed.Humanitas, București, 1994, p.22. 
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pozitiv a generat un asemenea grad de juridicizare încât a ajuns să provoace 
teamă și insecuritate individului 47 
Un alt filosof, jurist și economist, de largă respirație intelectuală, care a 
împărtășit opiniile liberale miliene a fost austriacul Friedrich Hayek. 
Laureat al Premiul Nobel pentru economie și jurist de prestigiu, Hayek pune 
la temelia calității vieții umane ideea de libertate și de individualitate a 
omului, reținând că elemental distructiv al calității vieții umane este declinul 
dreptului, un declin care este cauzat de mai mulți factori, între care pe 
primul loc se află pozitivismul juridic. De altfel, literatura arată că meritul 
cercetării lui Hayek este acela că preia sarcina de „susținător al individului 
care, în istorie, adeseori a fost supus unor reguli care nu-i mai 
aparțineau“48, înțelegând necesitatea reconstruirii unei societăți în care 
individul să reprezinte valoarea supremă iar politica și dreptul să fie doar 
instrumente aflate la îndemâna sa pentru a se realiza plenar.49  
Și, în sfârșit, intempestivitatea și consecințele celor 2 războaie mondiale din 
secolul trecut, au făcut ca demnitatea umană și traiul decent să intre pentru 
prima dată în arena legislației internaționale și naționale, prilej cu care 
statele și-au asumat rolul de a promova bunăstarea membrilor săi și de a 
garanta drepturile fundamentale. 
2.1. Demnitatea umana și decența traiului în contextul dreptului 
pozitiv. În limbajul stereotip al dreptului pozitiv, atât dreptul omului la 
demnitate, cât și dreptul la un trai decent compar ca niște noțiuni ideologice 
complexe, polisemice și de factură normativă. Ele au fost introduse în arena 
legislației internaționale, europene și naționale în urma dezastrelor 
provocate de cele 2 războaie mondiale ale secolului trecut, deși în fond ele 
au fost și rămân valorile emblematice ale oricărui popor sau comunități 
umane. 
Ca o consecință a asumării DUDO50, a semnării Tratatelor internaționale (în 
special PIDESC și PIDCP)51 și, mai târziu, a aderării la Uniunea 

                                                             
47.M. Duțu, De iustitia et de iure sau despre nevoia reabilitării ideii de drept, 
https://www.juridice.ro/essentials/1282/de-iustitia-et-de-iure-sau-despre-nevoia-reabilitarii-
ideii-de-drept, accesat la 08.10.2019. 
48.N.Popa, Gh.Dănișor, I. Dogaru, D.C.Dănișor.Op.cit., p.476. 
49.Ibidem. 
50.Declarația Universală a Drepturilor Omului (DUDO) a fost adoptată şi proclamată de 
Adunarea Generală a ONU, prin Rezoluţia 217 A (III) din 10 decembrie 1948. România a 
semnat Declaraţia la 14.12.1955, admisă prin Rezoluţia 955 (X) a Adunării generale a 
ONU. 
51.Este vorba de Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale 
(PIDESC), ratificat de România la 31.10. 1974 (Decretul nr. 212 din1974) și Pactul 
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Europeană52, Statului Român i-a revenit obligația preluării și dezvoltării în 
legislația internă a drepturilor fundamentale și a garanțiilor acestora, 
inclusiv în ceea ce privește dreptul omului la demnitate și dreptul la un trai 
decent. Luând câteva exemple de referință din reglementările internaționale 
referitoare la cele două drepturi, reținem că „Orice om are dreptul la un 
nivel de trai care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea lui şi familiei sale, 
cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi 
serviciile sociale necesare; el are dreptul la asigurare în caz de şomaj, 
boală, invaliditate, văduvie, bătrîneţe sau în celelalte cazuri de pierdere a 
mijloacelor de subzistenţă, în urma unor împrejurări independente de 
voinţa să.” (art.25 din DUDO), orice om are dreptul, în funcție de 
posibilitățile fiecărei țări, să beneficieze de „realizarea drepturilor 
economice, sociale și culturale indispensabile pentru demnitatea sa și libera 
dezvoltare a personalității sale” (art.25 din DUDO) și, foarte important, 
orice om are dreptul la „îmbunătățirea continuă a condiţiilor sale de 
existență” (art.11 alin.1 din PIDESC). De asemenea, este esențial și faptul 
că în spiritul reglementărilor internaționale, care potrivit art.11 din 
Constituției României fac parte din dreptul intern, la realizarea conținutului 
dreptului la un trai decent cât și al dreptului la demnitate își pot da concursul 
oricare dintre drepturile fundamentale, în funcție de particularitățile fiecărui 
caz în parte.  
Fără a eclipsa importanța altor opera legislative, trebuie să recunoaștem că 
cinismul nu a ocolit nici istoria dreptului omului la demnitate, astfel că 
Germania, promotoare și perdandă a celor 2 războaie mondiale, a fost prima 
țară europeană care a susținut legislativ demnitatea umană în Legea 
fundamentală (Constituția din 1949). Acest lucru a prilejuit ample și 
prodigioase dezbateri, ale căror rezultate fundamentează și astăzi dreptul 
constituțional al statelor europene.53 Unii dintre autorii participanți la 
dezbateri au pledat pentru ca demnitatea umană să fie acceptată în ordinea 
de drept constituțional ca „principiul constituţional cel mai valoros”54, „cel 

                                                                                                                                                           
internaţional cu privire la drepturile civile şi politice (PIDCP), ratificat de România la 
31.10.1974 (Decretul nr.212 din 1974). 
52.În urma aderării, Statul Român a devenit obligat să respecte legislația U.E., inclusiv 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 
53. Zakarias, Kinga, Benke, Károly, Demnitatea umană în jurisprudența instanțelor 
constituționale din Germania, Ungaria și România, Buletinul Curţii Constituţionale, 
2013/2, www.ccr.ro,accesat: 01.03.2019. 
54.K. Stern, Art.1 în Klaus Stern (coord.): Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, 
vol. IV, Ed. C.H. Beck, München, 2006, p. 23. 
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mai de seamă principiu al dreptului obiectiv”55 etc., în timp ce alții i-au 
restrâns importanța atât ca drept fundamental în sine, cât și din unghiul 
caracterului normativ. În cele din urmă, noțiunea a reușit să intre în circuitul 
dreptului pozitiv, dobândind rangul de drept obligatoriu, inalienabil și 
inviolabil și, ulterior, de drept fundamental. Din aceste considerente putem 
spune că, în Europa, dreptul la demnitate al omului poartă nu doar 
impresiunile tratatelor internaționale și europene postbelice, ci și pe cele ale 
constituţionalismului german, care conceptualizează demnitatea ca pe o 
valoare juridică supremă și ineluctibilă ordinii de drept.  
Referitor la maniera în care Statul Român a înțeles să abordeze la nivel 
constituțional dreptul omului la demnitate, întâmpinăm o lipsă vizibilă de 
interes. Reținem că art.1, alin.3 din Constituția României prevede că 
„România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea 
omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii 
umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul 
tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din 
decembrie 1989, şi sunt garantate.” Ori acest articol nu oferă nici o 
reglementare demnității umane, ci doar ne spune că, alături de celelate 
valori enunțate, este o valoare supremă iar Codul civil român, căruia îi 
revine obligața de oferi un cadru normativ adecvat dispozițiilor 
constituționale se mărginește la căteva elemente pe care le reproduce din 
legislația Uniunii Europene.  
Nici dreptul omului la un trai decent nu pare să fie în grațiile sistemului 
juridic român. Un asemenea drept este menționat în cuprinsul art.47 din 
Legea Fundamentală a României, text care în primul său alineat prevede că 
„Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie 
socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent” în timp ce, 
alineatul următor, fixează cu mari rezerve conținutul constitutiv al acestui 
drept, stabilind că „Cetăţenii au dreptul la pensie, la concediu de 
maternitate plătit, la asistenţă medicală în unităţile sanitare de stat, la 
ajutor de şomaj şi la alte forme de asigurări sociale publice sau private, 
prevăzute de lege. Cetăţenii au dreptul şi la măsuri de asistenţă socială, 
potrivit legii.”. 

 
3. Concluzii 
 
Cum nimic nu se poate sustrage comparației, putem spune că din 
perspectiva reglementărilor internaționale, prodigioasele considerații de 

                                                             
55.G.Dürig, Th.Maunz, Grundgesetz Kommentar, vol. I, Ed.C.H. Beck, München,1958, p.6. 
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ordin moral și filozofic pe care gânditorii antici și moderni le-au așezat la 
temelia demnității umane și a traiului decent se regăsesc, în linii mari, în 
conținutul jurisprudențial al celor două drepturi fundamentale: al dreptului 
omului la demnitate și al dreptului la un trai decent. Cu toate acestea, 
conceptualizarea juridică a celor 2 drepturi, ca rod al unei îndelungat proces 
istoric, comportă în sinteză următoarele observații:   
-  A trebuit să treacă peste 2000 de ani de inechități și, mai nou, încă două 
războaie de dimensiuni planetare, pentru ca omul să accepte în legislație 
demnitatea și traiul firesc (în condițiile în care bazele jusnaturalismului au 
fost puse încă din antichitate). Întârzierea la scară istorică a legiferării celor 
două drepturi și, finalmente, abordarea lor evazivă sunt mai presus de orice 
înțelegere, știut fiind faptul că cele 2 drepturi au reprezentat în întreaga 
istorie a omenirii „fermentul” tuturor cruzimilor sociale. Ori, din această 
perspectivă, ar fi fost absolut firesc ca asemenea drepturi să aibă statute 
juridice bine definite și de înaltă ținută normativă, astfel încât să nu lase loc 
politicilor de stat de a tinde, în aceste vremuri tulburi, să transforme dreptul 
într-un instrument al praxisului clasei dominante. 
- Inexistența unor criterii, fie și orientative, în reglementările internaționale 
și naționale care să permită o evaluarea de așa manieră încăt nivelul de trai 
al individului și al comunității să reprezinte, la propriu, barometrul 
demnității umane, duc în derizoriu premisele necesare asigurării de către 
state a acestor drepturi. 
- De asemenea, observăm lipsa oricărui demers prin care să se descurajeze 
tendința de juridicizare a vieții sociale, în special din perspectiva excesului 
de reglementare și al intruziunii normelor juridice în viața privată (a se 
vedea tezele lui J. S. Mill, F. Hayek, M. Duțu ș.a.), reglementări care sunt 
esențiale atât omului, desigur pentru a-i redea libertatea și individualitatea, 
cât și dreptului, pentru a-i reda autenticitatea. 
Din perspectiva dreptului pozitiv român, observăm discursivitatea textelor 
constituționale și legale naționale (aferente celor două drepturi 
fundamentale) față de reglementările internaționale, precum și în raport de 
conceptele de ordin filozofic și moral, iar o asemenea constatare o eșafodăm 
pe următoarele considerente : 
- În primul rând, atât dreptul la demnitate cât și dreptul omului la un trai 
decent au rămas nedefinite și nereglementate de către legislatorul național, 
care din punct de vedere tehnico-legislativ cât și al valorii lor conceptuale 
avea obligația să preia și să ofere acestor drepturi o reglementare 
corespunzătoare (pe măsura „demnității” lor). 
- Așa cum rezultă din modul de redactarea, dispozițiile art.47 din Constituția 
României folosesc expresia „trai decent” și-i stabilesc un conținut (alcătuit 
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din dreptul la pensie, la ajutor de șomaj, la asistenţă medicală ș.a.m.d.) care 
emană aparența unui drept rudimentar și sărăcăcios, orientat spre 
satisfacerea parțială a unor nevoi primare și stringente ale vieții. Este 
imaginea eronată a unui drept mărginit congenital, de subzistență, care 
contrastează cu înaltele idealuri și aspirații umane, zugrăvite atât de viu în 
normele tratatelor internaționale, inclusiv de art.25, art.22 din DUDO, art.11 
din PIDESC, norme care-i oferă, de peste o jumătate de secol, un conținut 
mult mai amplu, mai generos și, spunem noi, pe măsura demnității umane. 
De altfel există drepturi inerente traiului firesc care nu sunt consacrate sub 
nici o formă de Constituția României. Un astfel de exemplu îl poate 
constitui concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, știut 
fiind faptul că Instanța Constituțională a României a respins excepția de 
neconstituționalitate tocmai din considerentul că nu este recunoscut de 
Constituția României.56  
- Textul constituțional revendicat de dreptul omului la un standard de trai 
compatibil cu demnitatea umană nu include explicit nici drepturile 
nepatrimoniale, cum ar fi dreptul la educație, la cultură etc., elemente 
inerente traiului decent. 
- Cu omisiuni asemănătoare ne întâmpină și actualul Cod civil român atunci 
când se referă la dreptul omului la demnitate, un drept preluat cu o întârziere 
inextricabilă, fie și în raport cu celelalte țări ale lumii europene.57 Din 
nefericire, Codul civil se limitează la obișnuitele clișee, de a repeta selectiv 
trăsăturile normelor constituționale și internaționale, menționând că dreptul 
nu este transmisibil, este ocrotit de lege58 și este alcătuit, cu titlu 
exemplificativ,59 din două elemente componente, onoarea și reputația, de 
asemenea, fără ca ele să fie enumerate și descrise în limite rezonabile. 
- De asemenea, textul art. 47 din Constituție utilizează, la alin.1, expresia 
„Statul este obligat…”, în condițiile în care nu există nicio reglementare 
națională care să clarifice criteriile și mijloacele necesare transpunerii în 
practică a unei astfel de obligații. Tocmai acest lucru i-a determinat pe unii 

                                                             
56.Decizia CCR nr. 765 din 15.06.2011, publicată în M.O. nr. 476 din 06.07.2011. 
57.Dreptul omului la demnitate a fost pentru prima dată recunoscut expres de actualul Cod 
Civil care a intrat în vigoare  începând cu data de 1 octombrie 2011.  
58.A se vedea art.58 alin.2 și art.72, alin.2 din Codul civil român.   
59.În literatură s-a arătat că din interpretarea gramaticală a art.72 din Codul civil și din 
concepțiile juridice, filozofice, sociologice etc.,  demnitatea la care face referire Codul nu 
se poate rezuma doar la onoare și reputație, ci trebuie să conțină și alte componente cum ar 
fi prestigiul, cinstea, buna-credință, probitatea, corectitudinea, respectul, adică integritatea 
morală de care se bucură o persoană.   
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autori să considere că, din perspectiva subiectului pasiv (Statul), nu suntem 
în prezența unei obligații juridice, ci a unui ideal politic.60 
Luând, deci, în calcul maniera în care sunt reglementate cele două drepturi 
anteenunțate, constatăm tendința pernicioasă a legiuitorului român de a 
păstra o distanță îngrijorătoare față de realitățile și interesele sociale, motiv 
pentru care, așa cum se întâmplă adesea în viața cotidiană, asemenea 
drepturi rămân expuse riscului de a fi încălcate de către oameni, de autorități 
și uneori de către cele mai respectabile foruri jurisdicționale. De pildă, în 
speța mai sus evocată a Curții Constituționale a României61 se menționează 
faptul că limitele materiale ale unui asemenea drept sunt la aprecierea 
legiuitorului român. Raționamentul acestui considerent jurisprudențial (de 
neinvidiat) conduce la concluzia că obligația statului de a asigura decența 
traiului capătă un caracter potestativ, vidat juridic, adică dependent exclusiv 
de voința celui obligat. Ori norma juridică îmbracă o altă dimensiune, atunci 
când reglementează drepturile statului față de individ, în special cele de 
natură fiscală. De aceea spunem că în lipsa unor reglementări juridice 
serioase, care să echilibreze raporturile dintre individ și stat, textele 
constituționale proteguitoare riscă să devină simple cuvinte de 
vocabular, îndepărtate de spiritul normelor internaționale, care de 
prisos îi glăsuiesc omului contemporan un nivel de trai menit să-i satisfacă 
cele mai înalte aspirații.62   
În contextul în care dreptul omului la demnitate nu-și găsește 
sustenabilitatea în norma juridică națională iar standardul de trai concret se 
află până și sub nivelul sensului terminologic al nefericitei noțiuni – aceea 
de decență –, ne întrebăm dacă reglementarile naționale ale celor două 
drepturi, nu reprezintă dovada certă a lipsei de condescendență a 
legiuitorului român față de propria istorie și mai ales față de valoare umană 
în sine. 
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Abstract: Born to compensate for the shortcomings and humiliations of 
history, the concept of happiness could not escape the terrible influences of 
the rationalism of the last centuries. A concept built on the foundations of 
natural rights, in the midst of ideological conflicts between new and old 
beliefs, between styles and trends, between hedonism and utilitarianism, 
between the idea of improving the quality of community life and that of the 
individual life. It is precisely such contradictions that have made possible 
the birth of a cult that modern and contemporary man calls holistic 
"happiness".  It is a cult that wants to be able to change the appearance of 
the state and the right in order to bring to the human life the well-being, 
safety and fulfillment of the most daring desires and ideals. 
Keywords: happiness, the right to seek happiness, the right to happiness, 
natural rights, fundamental rights, the right to a decent living, standard of 
living, standard of living. 
 
Rezumat: Născut parcă să compenseze neajunsurile și umilințele istoriei, 
conceptul de fericire nu s-a putut sustrage influențelor teribile ale 
raționalismului ultimelor secole. Un concept construit pe fundamentele 
drepturilor naturale, în mijlocul conflictelor ideologice dintre noile și 
vechile credințe, dintre stiluri și tendințe, dintre hedonism și utilitarism, 
dintre ideea de îmbunătățire a calității vieții comunitare și cea a 
individului.  
Tocmai asemenea contradicții au făcut posibilă nașterea unui cult pe care 
omul modern și contemporan îl numește plenitudinar „fericire“. Este un 
cult care se dorește a fi capabil să schimbe înfățișarea statului și a dreptului 
în scopul aducerii în viața omului a bunăstării, siguranței și împlinirii celor 
mai îndrăznețe dorințe și idealuri. 
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Cuvinte cheie: fericire, dreptul de a căuta fericirea, dreptul la fericire, 
drepturi naturale, drepturi fundamentale, dreptul la un trai decent, nivel de 
trai, standard de trai. 
 
1. Aprecieri asupra evoluției conceptuale  
Se pare că nimeni nu a reușit vreodată să dezlege ori să controleze misterul 
celei mai arzătoare dorințe a omului, fericirea, o expresie a apogeului vieții 
și trăirii umane pe care anticii, și nu numai ei, o abordau cu precădere dintr-
un unghi etic, punând-o adesea pe seama binecuvântării zeilor sau chiar a 
întâmplării (Hesiod). Ceea ce știm este că noțiunea i-a frământat 
dintodeauna gânditorii și politicienii, dar și oamenii de rând, iar pe o 
anumită scară istorică, o regăsim expres sau tacit, după caz, în ordinea de 
drept.  
Negarea de către mulți contemporani a existenței unui drept al omului la 
fericire, dar și dorința de a-i identifica regimul juridic, ne determină să 
pucedem la o analiza introspectivă a noțiunii, de la concept ideologico-
juridic la drept fundamental.  
Analizând, așadar, teoriile privind evoluția acestei noțiuni, reținem în primul 
rând geometria complexă a acesteia, o complexitate determinată în special 
de faptul că oamenii văd fericirea, așa cum semnala și Locke, în lucruri 
diferite.2 Tocmai datorită acestui fapt, întâlnim la nivelul antichității 
deplasarea sensului fericirii dinspre ideea de plăcere primară a simțurilor, 
hedone3 (cultivată în special de școala din Cirena), către eudemonism4, 
respectiv către un mod de viață etic care unește virtutea (arete) cu fericirea 
(eudaimonia). Sigur că nu vom pune în discuție teoriile hedoniste axate pe 
ideea unei fericiri exaltate de plăcerea instinctuală a momentului, fiindcă, în 
principiu, fericirea nu era privită ca pe o stare, ci ca pe o cale de urmat. De 
aceea ne vom ralia acelei gândiri dominate de conceptul vieții virtuoase, 
bazată pe rațiune. De pildă, Epicur, și nu numai el, continuator al filosofiei 
atomiste, care s-a remarcat mai mult prin problematicile etico-juridice, s-a 
revoltat împotriva hedonismul cirenaic, atrăgând atenția asupra necesității 
evitării confuziei plăcerii sau fericirii cu „plăcerile desfrânatului”, cu 

                                                             
2.Apud.D. Bădărău, Din istoria filozofiei universale, Ed.Științifică și Enciclopedică 
București, 1983, p.133. 
3.Termenul hedone vine din greaca veche, de la hedonismos care  însemna  plăcere. 
4.Eudemonismul în Grecia Antică e un termen complex care se referă la etică, dar 
desemnează și teoria morală care îmbină virtutea (arete) cu fericirea (eudaimonia). 
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„dragostea senzorială” sau cu „mesele îmbelşugate”.5 Mai la obiect, 
filosoful a identificat sensul fericirii în filozofie, recomandând-o tututor, 
tinerilor sau bătrânilor, „căci cine se poartă altfel,…fie nu i-a venit vremea 
să traiască fericit, fie că vremea fericirii a trecut.”6   
O abordare jusnaturalistă amplă și mult mai riguroasă a fericirii o întâlnim 
la Aristotel, ale cărui lucrări au avut meritul de a fi proiectat o generalizare a 
gândirii Greciei Antice.  Astfel, Stagiritul susține noțiunea de fericire de pe 
o poziție „expansivă”, bazată pe creșterea satisfacerii dorințelor7, teză pe 
care o vom regăsi peste milenii, în mod disparat, și în gândirea juridică 
internațională a societății noastre, inclusiv în ceea ce privește dreptul omului 
la fericire8 (așa cum vom arăta în cele ce urmează). Și, foarte important, 
concepția aristotelică a expansivității fericirii se întemeiază pe premisele 
existenței unei democrații, asemenea societății postmoderne, numai că 
filosoful ținea seama de o democrație autentică, animată de cugete libere și 
de un mediu cât mai egalitarist cu putință, concepție contrazisă mai târziu de 
stoicii romani care, în condițiile căderii polisului grec, se vor alătura 
concepției retractile bazată pe restrângerea drastică a dorințelor. Practic, 
observăm că la Aristotel finalitatea oricărei activități a omului este binele 
deoarece doar el este considerat a fi în măsură să propulseze calitatea vieții 
cetățeanului până la acel zenit al nivelului de trai pe Stagiritul îl numește 
fericire (eudaimonia) sau supremul bine.9 Mai mult, în susținerea fericirii 
expansive, Aristotel postulează chiar „datoria de a fi fericit”10 și spune că 
menirea dreptului este de a creea și menține fericirea în societate.11 Din 
acest motiv, ilustrul gânditor consideră că rolul politicii constă în 
crearea unor condiții adecvate fericirii, mai exact de a se îngriji de 

                                                             
5.Diogene Laertios, Despre virtuţile şi doctrinele filosofilor, Ed. Academiei R.P.R., 
Bucureşti, 1963, p. 500. 
6. Citatul îi aparține lui M.Montaigne, despre Epicur, în lucrarea Moraliștii francezi, Texte 
alese traduse și comentate de Elena Vianu, Editura pentru Literatură Universală, București, 
1966, p.27. 
7. Sissela Bok, Exploring happiness: from  Aristotle to brain science. New Haven: Yale 
University Press, 2010, p.37. 
8. C. Ionescu, Fundamentarea teoretică a dreptului la fericire, ca un drept de natură 
constituțională, Revista Drepturile Omului, nr.4/2012, p.18. 
http://www.irdo.ro/irdo/pdf/741_fr.pdf 

9.Al.Țiclea, Retorica.ed.a III-a, revăzută și adăugită, Ed.Universul Juridic, București, 2010, 
p.48. 
10.Aristotel, Etica Nicomahică, ed. a II-a, Editura Ștințifică și Enciclopedică București, 
1998, p.15. 
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nevoile societății astfel încât cetățenii să ducă o viață lipsită de griji.12 
Totodată, Aristotel leagă conceptual fericirea nu numai de împrejurări 
exterioare, ci și de virtuțile intrinseci ale omului, dovadă fiind faptul că 
înclude în miezul noțiunii binele suprem și suprema plăcere13, două 
elemente întemeiate pe conceptul de virtute, capabile să pună bazele 
desăvârșirii individului - adevăratul scop al umanității.  
Ca și Aristotel, Toma D'Aquino, socotit cel mai important teolog și 
reprezentant al filosofiei medievale europene, spunea și el că scopul omului 
este fericirea. Însă pentru a o abține, D'Aquino consideră că, pe lângă 
valorile jusnaturaliste clasice (înțelepciune, cumpătare, curaj și justiție) este 
necesar să existe și alte virtuți și anume credința, speranța și mila.14 De 
asemenea, este remarcabilă și concepția despre fericire a lui Spinoza. Într-o 
sintetică și surprinzătoare exprimare, Spinoza afirmă că „Fericirea nu este 
răsplata virtuții, ci virtutea însăși, și nu ne bucurăm de ea, fiindcă înfrânăm 
poftele senzuale, ci, dimpotrivă, fiindcă ne bucurăm de ea putem înfrâna 
poftele senzuale“.15 Așadar, contrar paradigmelor tradiționale ale eticii, 
filosoful nu postulează virtutea ca pe o cerință a fericirii, ci invers, fericirea 
(iubire față de Dumnezeu) ca pe o cerință a vieții morale. În orice caz, 
impactul moralizator exercitat îndeosebi de creștinism care, în esență, nu e 
altceva decât o religie a dragostei și care, după Bergson, reprezintă însăși 
„motorul democrației“16, este un salt calitativ incontestabil pe traiectoria 
sinuoasă a umanizării individului. Cu toate aceste, apropierea noțiunii de 
concepția modernă și postmodernă este pusă pe seama Iluminismului (sec. 
XVII-XVIII) inspiriat, în principiu, din teoriile drepturilor naturale ale 
antichității. Spre deosebire însă de antichitate, unde fericirea o chestiune 
individuală ce atârna de destin, respectiv de compasiunile și capriciile 
zeilor, Epoca Luminilor îi conferă o nouă dimensiune. Este vorba de acea 
dimensiune axiologică potrivit căreia fericirea poate și trebuie obținută de 
către om prin forța sa intrinsecă, a propriei sale rațiunii. O asemenea 
abordare, susținută de proeminente personalități ale timpului, precum J. 
Locke, J. Bentham, Th. Jefferson ș.a., a prevestit și începuturile marilor 

                                                                                                                                                           
11.Aristotel, Etica Nicomahică, Ed. ANTET, București, 2003, p.106. 
12.N.Popa, Gh.Dănișor, I. Dogaru, D.C.Dănișor. Filosofia dreptului, Ediția 2, Ed.C.H.Beck, 
București 2007, p.51. 
13.Aristotel,1998, Op.cit., p.40. 
14.N.Popa, Gh.Dănișor, I. Dogaru, D.C.Dănișor. Op.cit., p.40. 
15.Spinoza, Etica,Traducere din latină de Al.Posescu. Ed.Științifică București, 1957, 
p.318-319 
16.I.Badea-Guéritée, Al.Ojică,  Dialogul religiilor în Europa unită, Ed.Adenium, Iași, 
2015. 
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schimbări care aveau să zdruncine din temelii vechile concepte și chiar 
mersul istoriei. Este o epocă a rațiunii în care omul îndrăznește să-și facă 
auzite doleanțele față de pretențiile instituțiilor bisericești și monarhice, 
pentru ca peste alte două secole să-și declare independența față de acestea, 
inclusiv față de Dumnezeu, desigur sub impulsul dezvoltării științelor, 
tehnologiei și a marilor descoperiri. Pe de altă parte, sub influența 
iluminismului, noțiunea de fericire va fi reconectată la concepția hedonică 
și, totodată, unită cu un nou concept, cel al bunăstării colective sau al 
„fericirii publice”, cunoscut fiind faptul că în accepțiunea raționaliștilor 
fericirea depășea barierele bunăstării individuale, ea fiind înțeleasă la scară 
globală, ca destin menit să survoleze întreaga umanitate.17  
În același timp, pe un alt continent, sub influența ideilor jusnaturaliste și 
iluministe, își va face apariția o altă teorie, numită mai târziu „Visul 
American”18, al cărei resort juridic originar se găsește în celebra Declaraţie 
de Independenţă a Statelor Unite ale Americii din 1776.  
Preocupat de analiza conceptelor politico-morale ale democrației americane 
contopite în esența Visului American, reputatul filozoful român A. Marga va 
stabili că dreptul la viaţă, libertatea şi căutarea fericirii sunt „valorile 
iniţiale, fundamentale şi organizatoare ale spiritualităţii americane”19 ce 
exprimă dorința ardentă a omului de explorare a unor noi zone umaniste ale 
fericirii, concepție care reprezintă în fond „esenţa democraţiei americane, 
substanţa ei raţională”.20 Tocmai asemenea concepții liberale ale propășirii 
ființei umane au făcut ca Declaraţia de Independenţă a Statelor Americane 
să aibă puternice efecte politice pe orizontală, constituind fermentul 
Revoluției Franceze de la 1789 ce a aprins, la scurt timp, întreaga Europă. 
Și, ca și pe continentul american, problema centrală a fost aceeași, cauzele 
nefericirii publice, așa cum rezultă din însăși Declaraţia Drepturilor Omului 
şi ale Cetăţeanului, document care prevede că „ignorarea, nesocotirea sau 
dispreţuirea drepturilor omului sunt singurele cauze ale nefericirii publice 
şi ale corupţiei guvernelor...”. 
Datorită acestor metamorfoze politico-sociale putem astăzi susține că, în 
pofida ahitecturii voalate, fericirea ocupă un loc distinct în domeniul 

                                                             
17.S. Bălţătescu, Către o abordare sociologică a bunăstării subiective, p.14. 
https://www.academia.edu/37713803/C%C4%83tre_o_abordare_sociologic%C4%83_
a_bun%C4%83st%C4%83rii_subiective 
18.Visul american este un concept  introdus de J. T. Adams, în lucrarea sa din 1931, 
Epopeea Americii (James Truslow Adams, Epopeea Americii, Editura Transaction, 2012). 
19.Apud. Adrian Gorun, Visul american despre democrație, Analele Universităţii 
“Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Litere și Ştiinţe Sociale, Nr. 2/2012, p.15. 
20.Ibidem, p.14. 
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filozofiei, dar mai ales al psihologiei (orientată, de regulă, spre latura 
individualistă) și sociologiei, E. Durkheim fiind probabil cel care a oferit și 
prima perspectivă holistă a fericirii pe care a legat-o de progresul social. Și, 
mai nou, nevoia abordării fericirii s-a facut simțită și în lumea științelor 
juridice. Acest lucru este firesc și salutar, știut fiind faptul că, începând cu 
secolul XVIII, pe continentul american, și mai târziu pe cel european, 
noțiunea a asimilat valorile morale și filozofice umaniste din panteonul 
drepturilor naturale ale omului, cunoscute astăzi ca drepturi fundamentale.   
 
2. Abordarea fericirii și decenței traiului din perspectiva legislației 
Așa cum bine se știe, primele reflexe normative ale drepturilor 
fundamentale și-au anunțat prezența încă din ultimul pătrar al secolului 
XVIII, mai precis la data de 4 iulie 1776, cu prilejul adoptării actului de 
naștere al suveranității națiunii americane: Declarația de independență a 
Statelor Unite ale Americii.21 Schițată inițial de către cel de-al treilea 
președinte al Statelor Americane, Thomas Jefferson, documentul reprezintă 
și primul act normativ de rang constituțional al unui stat democratic care a 
impregnat valoare juridică celor mai valoroase și perene idealuri umane, la 
vremea aceea obstaculate cu multă brutalitate de către Regatul Marii 
Britanii.  
Din perspectiva primelor rânduri ale Declaraţiei de Independenţă a Statelor 
Americane, se poate lesne observa că documentul statuează egalitatea între 
oameni și inalienabilitatea dreptului la viață, la libertate și la căutarea 
fericirii, în conformitate cu drepturile naturale întemeiate pe autoritatea 
Scripturii sau, așa cum spune documentul, cu „legile naturii” şi ale 
„Creatorului”. In plus, pentru a eficientiza realizarea acestor drepturi, actul 
normativ stabilește responsabilitatea guvernelor de a se îngriji de înfăptuirea 
lor, lucru care va revoluționa întreaga gândire despre stat și drept. În alte 
cuvinte, documentul a dat startul transformării rolului statului dintr-unul 
relativ static în plan social, într-unul de factură socială, care-l obligă să se 
implice activ și să-și asume responsabilitatea pentru ridicarea stadardului de 
viață al omului. Tocmai în virtutea garantării îndeplinirii unei asemenea 
obligații, documentul proclamă și așa-zisul „drept la revoluție”, mai exact 
stabilește faptul că guvernul - a cărui legitimitate emană întodeauna din 
consimţământul guvernaţilor – poate fi schimbat și înlocuit de către popor 
ori de câte ori acționează contra scopului anteenunțat. Prin urmare, noul 

                                                             
21.Ratificată de Congres la data de 4 iulie 1776, prin care cele treisprezece colonii ale Marii 
Britanii din America de Nord s-au declarat independente faţă de Regatul Unit al Marii 
Britanii. 
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guvern va fi organizat de așa fel „încât să le pară lor cel mai probabil să 
producă Siguranță și Fericire.” 
Într-adevăr, în pofida acestor nobile deziderate juridico-ideologice, dreptul 
de a căuta fericirea nu a fost definit de actul fundamental. Dar acest neajuns 
nu l-a făcut inaplicabil în viața societății americane și cu atât mai puțin 
„utopic”, așa cum continuă să fie catalogat de doctrina europeană. Dovadă 
că lucrurile stau așa este faptul că până în prezent pe continental american s-
a conturat și o oarecare jurisprudență în acest sens și, poate, cel mai viu 
exemplu este standardul de trai și al democrației societății americane, care 
nu au nevoie de o carte de vizită niciunde în lume. Credem și noi că tot ceea 
ce a contat pentru începuturile concretizării acestui drept și am putea spune 
pentru democratizarea societății americane în ansamblu a fost proclamarea 
unui asemenea ideal. Fiindcă nu trebuie uitat că, pe o anumită treaptă a 
evoluției umane, toate drepturile au început ca idealuri, inclusiv noțiunea de 
drept care nici astăzi nu se lasă ușor de definit. Chiar și la mijlocul secolului 
trecut, drepturile proclamate prin Declarația Universală a Drepturilor 
Omului au fost, cel puțin pentru popoarele din afara Americii, tot idealuri și 
abia mai târziu au dobândit valențe juridice. Așadar, proclamarea la nivelul 
secolului XVIII a dreptului omului de a căuta fericirea i-a oferit șansa reală 
de a urca pe scena juridică americană alături de celelalte drepturi 
fundamentale și de a-și juca rolul cuvenit în panteonul ordinii juridice și al 
democrației americane. Urmare a acestui fapt, astăzi cca două treimi din 
constituțiile statelor americane includ textual dreptul omului de a căuta 
fericirea,22 un drept pe care-l întâlnim în mod izolat și în constituțiile altor 
state (de exp. constituția Japoniei, art.13), iar prin Rezoluţia nr. 66/281 din 
12 iulie 2012, Adunarea Generală a ONU a hotărât ca ziua de 20 martie să 
fie declarată Ziua Internațională a Fericirii. 
Văzând cronologia documentelor și actelor normative, se poate spune că în 
plan universal, startul recunoașterii drepturilor şi libertăţilor omului, fără 
deosebire de rasă, sex, limbă sau religie23, a fost dat abia în secolul XX de 
Carta Organizației Națiunilor Unite (Carta ONU)24, iar acest lucru a devenit 
posibil din păcate doar în urma distrugerilor celor 2 conflagrații mondiale. 

                                                             
22.T.Panțîru, Dreptul de a căuta fericirea, Revista de Drept Public nr. 1/2015, p. 26-35. 
Apud Joseph R. Grodin – Rediscovering the State Constitutional Right to Happiness and 
Safety, 25 Hastings Constitutional Law Quaterly nr. 1/1997, p.1. 

23.Scopul înființării ONU la care ne referim este prevăzut de art.1 al Cartei ONU. 
24.Carta ONU a fost înființată prin “Carta Organizației Națiunilor Unite”, semnată (de 50 
de țări, din cele 51) la 26 iunie 1945, la San Francisco și în vigoare din data de 24 
octombrie 1945. 
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Într-adevăr, fiind cel dintâi Tratat internațional al lumii postmoderne așezat 
pe perceptele morale mai sus enunțate, Carta în sine nu oferă garanții în 
privința drepturile şi libertăţile consfințite, însă a reprezentat o sursa 
juridico-ideologică care a inclus o multitudine de instrumente și acte 
internaționale menite să-o desăvârșească. În acest sens, primul document de 
valoare este fără îndoială Declarația Universală a Drepturilor Omului 
(DUDO)25.  
Fără să folosească niciunul dintre termenii consacrați calității vieții (precum 
„dreptul la fericire“, de „a căuta fericirea“ sau „trai „decent“/„adecvat“, 
„satisfăcător“ etc.), DUDO stabiliește obligația statului dar și a comunității 
internaționale26 de a asigura omului un standard de trai de așa fel încât să-i 
asigure o suficiență care să rezoneze cu demnitatea lui la scara umanității și 
în raport cu progresele și cuceririle științei. De aceea, încă din preambul său, 
documentul își anunță intenția realizării progresului social, un progres 
realizabil doar pe baza respectării și garantării drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului. În centrul acestora, documentul așează obligația 
statelor de a îmbunătăți condițiile de viață ale oamenilor de așa 
manieră încât să răspundă aspirațiilor lor cele mai înalte iar la art.25 
stipulează că „Orice om are dreptul la un nivel de trai care să-i asigure 
sănătatea şi bunăstarea lui şi familiei sale, cuprinzând hrana, 
îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale 
necesare; el are dreptul la asigurare în caz de şomaj, boală, invaliditate, 
văduvie, bătrîneţe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de 
subzistenţă, în urma unor împrejurări independente de voinţa să.”. Văzând 
și celelalte texte ale documentului reținem caracterul complex, dinamic și 
expansiv al noțiunii de trai decent în sensul că nu se mărginește la drepturile 
inerente traiului (hrana, locuința, serviciile sociale etc), ci vizează toate 
drepturile care prin natura lor sunt apte să asigure bunăstarea, siguranța și 
dezvoltarea deplină a personalităţii umane și, nu în ultimul rând, progresul 
social în ansamblu. Sigur că la momentul adoptării documentului nu se 
putea vorbi de drepturi universale în sensul normativ al noțiunii însă ele au 
dobândit valoarea juridică scontată prin consființirea lor în diverse tratate 
internaționale, în constituțiile și în legile naționale ale statelor moderne. 
Fără a intra în detalii normative, dorim să evidențiem doar câteva dintre 
contribuțile legislative semnificative în acest sens. În primul rând remarcăm 
importanța Pactului internaţional cu privire la drepturile economice, sociale 
                                                             
25.DUDO a fost adoptată şi proclamată de Adunarea Generală a ONU, prin Rezoluţia 217 A 
(III) din 10 decembrie 1948. România a semnat Declaraţia la 14.12.1955, admisă prin 
Rezoluţia 955 (X) a Adunării generale a ONU. 
26.A se vedea art.22 din DUDO. 
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şi culturale (PIDESC)27 care la art.11 vorbește de dreptul oricărui om la 
îmbunătățire continuă a calității traiului, dar și a Pactului internaţional cu 
privire la drepturile civile şi politice (PIDCP)28 care, asemenea altor 
documente internaționale, statuează încă din preambulul său faptul că toate 
drepturile din Carta Naţiunilor Unite „decurg din demnitatea inerentă 
persoanei umane.”. Practic, atât din dispozițiile art. 22 ale DUDO cât și din 
economia celor două Pacte, care au valoare juridică de Tratate, rezultă fără 
dubiu dimensiunea complexă și expansivă a dreptului omului la un trai 
decent, un drept ce implică participare tuturor drepturilor economice, sociale 
si culturale, prezente și viitoare, de ordin patrimonial și nematrimonial, 
desigur pentru a servi creării premiselor dreptului la fericire al oamenilor 
sau, în termenii tratatului, al respectării demnității umane şi a liberei 
dezvoltări a personalităţii.  
Și la nivel european s-a dezvoltat un sistem normativ asemănător celui 
internațional, amintind, aici, Convenţia europeană pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (CEDO)29, Carta socială 
europeană revizuită30, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene31 
s.a. Deși se focalizează cu precădere pe drepturile civile și politice și 
democratice32,  în realitate CEDO nu reprezintă decât o transpunere, în linii 
mari, la nivel european, a DUDO. Cu toate acestea, actul european se 
remarcă prin unele caracteristici cum ar fi reglementarea unor mecanisme 
jurisdicţionale de protecție specifice33, norme privind limitarea ingerințele 
statelor asupra restrângerilor drepturile omului și dreptul la recurs 
individual. Carta Socială Europeană34, la rândul ei, oferă o relativă 

                                                             
27.PIDESC a intrat în vigoare la data de 03.01.1976. România a ratificat Pactul la 31 
octombrie 1974 prin Decretul nr. 212 din1974. 
28.PIDCP a intrat în vigoare la 23.03.1976 și a fost ratificat de România la 31.10.1974 prin 
Decretul nr.212 din 1974. 
29.Încheiată la Roma, la 4 noiembrie 1950 și ratificată de România prin Legea nr.30/1994. 
30.Carta socială europeană revizuită, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996.  
31.Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene a fost proclamată de către 
Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene la Consiliul 
European de la Nisa, din 7 decembrie 2000. 
32.Dreptul la viaţă; interzicerea torturii; interzicerea sclaviei şi muncii forţate; dreptul la 
libertate şi siguranţă; dreptul la un proces echitabil; nicio pedeapsă în afara legii; dreptul la 
respectarea vieţii private şi de familie; libertatea gândirii, conştiinţei şi religiei; libertatea de 
exprimare; libertatea de întrunire şi de asociere; dreptul la căsătorie; dreptul la un recurs 
efectiv; dreptul la un proces echitabil; interzicerea discriminării. 
33.Înființarea Curții Europene a Drepturilor Omului şi a Curții Europene de Justiţie. 
34.Carta Socială Europeană a fost semnată la Torino în 1961 și intrată în vigoare în anul 
1965. 
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satisfacție calității vieții prevăzând dreptul omului la o locuință decentă, la 
protecție față de sărăcie și excludere socială ș.a.m.d.  
Cu toate acestea, cele mai mari așteptări cu privire la concretizarea 
normativă a dreptului omului la fericire, ca expresie de vârf a calității 
traiului, nu puteau veni din direcția dreptului internațional, ci mai ales din 
partea dreptului național al fiecărui stat în parte. Din păcate însă România 
nu a adoptat nici o legislație care să confere un cadru institituționalizat, 
rezumându-se la o descriere lapidară în art.47 din Constituție. Acest text 
prevede la alin.1 obligația statului de a asigura cetăţenilor un nivel de trai 
decent pe baza adoptării unor măsuri de dezvoltare economică şi de 
protecţie social iar, la alineatul următor, drepturile cetățenilor la pensie, la 
ajutor de șomaj, la asistenţă medical ș.a. 
Sigur că față de textele internaționale care vorbesc de drepturi menite să 
promoveze cele mai înalte aspirații ale omului, ca să nu aducem în discuție 
noțiunea de fericire din constituțiile și jurisprudența SUA), din textul 
legiuitorului român răzbate lipsa de condescendență așa cum de altfel 
rezultă și din jurisprudența Curții Constituționale a României. Astfel 
instanța constituțională a țării noastre vede în obligația statului de a asigura 
omului dreptul la trai decent un soi de deziderat politic fără conotații 
juridice și, mai grav, plasează libertatea legiuitorului român dincolo de 
drept, adică în afara scopului normelor constituționale și internaționale, 
stabilind că “legiuitorul este liber sã aleagă…măsurile prin care va asigura 
cetăţenilor un nivel de trai decent şi să stabilească condiţiile şi limitele 
acordării lor”.35 De altfel, art.47 din Constituție, referindu-se expres la 
drepturile cetățenilor, necesită și o corecție în sensul înlocuirii termenului 
„cetățeni” cu termenul „om/oameni” sau „persoană/persoane”, desigur din 
perspectiva egalității în drepturi. 
 
3. Perspective jurisprudențiale și doctrinare ale fericirii și decenței 
traiului 
Pentru a creiona o imagine de ansamblu a conținutului dreptului la fericire, 
dar și pentru a putea stabili relația acestui drept cu dreptul omului la un trai 
decent, considerăm că, pe lângă aspectele evolutive și normative deja 
tratate, se cuvine să trecem prin revistă și latura jurisprudențială și 
doctrinară a acestor problematici. De aceea, în cele ce urmează vom evoca 
unele exemple jurisprudențiale oferite de reputatul jurist T. Panțîru, într-
unul din articolele sale intitulat „Dreptul de a căuta fericire” 36, precum și 
                                                             
35.Decizia CCR. nr. 765 din 15.06.2011, publicată în M.O. nr. 476 din 06.07.2011. 
36.T. Panțîru, Op.cit., p. 26-35.  
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unele materiale doctrinare37 centrate pe această problematică. Din analiza 
acestor surse rezultă: 
- Orice persoană are dreptul de a nu fi supusă ingerințelor 
guvernamentale, exceptând situațiile salvgardării drepturilor egale ale 
altora și situațiile care urmăresc satisfacerea unor scopuri 
guvernamentale legitime. Acest considerent a stat la baza unei hotărâri 
pronunțate de către o instanță din Ohio care a constatat că direcția unui școli 
a încălcat dreptul unui elev de a căuta și de a obține fericirea. Mai exact 
conducerea școlii i-a interzis elevului să ia parte la activități extra-
curriculare și i-a scăzut media școlară deoarece ar fi încălcat regulamentul 
școlar cu privire la lungimea părului și stil. În aceeași logică juridică se 
înscrie și o hotărâre a Curții Supreme a Statelor Unite care a  invalidat o 
lege new-yorkeză prin care se fixa, în materie economică, orele de lucru 
pentru brutari. Aici, încălcarea libertății economice a fost privită ca o 
împiedicare a dreptului de a căuta fericirea.38 
- Orice om afectat de ingerințele guvernamentale într-un domeniul vital 
al vieții se poate prevala de încălcarea dreptului constituțional la libera 
dezvoltare a personalității, chiar dacă respectivul domeniu nu se bucură 
de protecție specifică constituțională. În accepțiunea instanței, dreptul la 
libera dezvoltare a personalității „nu presupune doar dezvoltarea în 
interiorul nucleului personalității”, ci dreptul de acțiune în sens larg. Este 
vorba de hotărârea din 1957 a Curții Constituționale Federale germane 
care a constatat că reclamantului i s-a respins cererea de prelungire a 
valabilității pașaportului în temeiul (singurul) unei legi care reglementa 
regimul pașapoartelor. Curtea a mai reținut că dreptul de a părăsi țara este 
un drept constituțional, care face parte din dreptul la libera dezvoltare a 
personalității, și nu ține de dreptul la liberă circulație, motiv pentru care 
reclamantul se bucură de protecția specifică drepturilor fundamentale, mai 
exact de acea protecție constituțională prescrisă dreptului la liberă 
dezvoltare a personalității.39  
- Orice om are libertatea de a-și gestiona viața privată după cum 
consideră de cuviință, cu respectarea Constituției, nefiind permisă 
ingerinţa puterii publice. Astfel, hotărârea Curții Constituționale 
Federale germane40 stabilește că „O lege care ar interveni în acest 
                                                             
37.A. Marga, Al. Otetelişanu, C. Ionescu, I.Ciochină-Barbu, T. Țiclea, Gh. Dănișor, A.L. 
Sava, A. Gorun, V.-S. Bădescu ș.a. 
38.Curtea Supremă a Statelor Unite, cauza Lochner v. New York 198 U.S. 45 (1905). 
39.Sent. Curții Constituționale Federale germane din 16.01.1957, Cauza Wilhelm Elfes 
(BVerfGE 6, 32). 
40.Ibidem. 
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domeniu nu ar putea fi niciodată parte a „ordinii constituţionale” şi 
urmează a fi declarată nulă de către Curtea Constituţională Federală.”. 
- Statul are dreptul de a se opune săvârșirii unor acte care prezintă 
pericol pentru bunăstrarea bunăstarea morală, psihică și fizică a 
cetățenilor săi. O asemenea concluzie se degajă din hotărârea pronunțată în 
anul 1890 de Curtea Supreme din Washington41 care a pus în discuție 
dreptul de a căuta fericirea, invocat de inculpat, în contextul în care acesta a 
fost trimis în judecată pentru fumatul de opiu în intimitatea casei sale.42 În 
același exemplu se înscrie și hotărârea pronunțată de Curtea Supremă din 
Alabama prin care s-a soluționat o cauză asemănătoare, doar că a fost vorba 
de alcool (lichior)43, precum și o hotărâre a Curții Constituționale Federale 
germane care a negat existența unui drept al omului de a consuma canabis, 
chiar dacă este o manifestare a vieții private, dată fiind multitudinea de 
efecte și de legături în plan social.44  
- Legea este conformă cu ordinea constituțională numai dacă respectă 
„principiile preeminenței dreptului și al statului bunăstării sociale”. În 
acest sens, a se vedea Curtea Constituțională Federală germană.45 
Potrivit aceleași Curții46, pentru a putea fi îndeplinite cerințele căutării 
fericirii, rolul activ al statului trebuie privit prin prisma a două concepte: 
statul de drept (Rechtstaat), care să asigure respectarea dreptului și a 
principiului proporționalității, și statul bunăstării (Sozialstaat), concept în 
virtutea căruia statul este obligat să ia toate măsurile de garantare a unui 
nivel de trai și de siguranță care să nu aducă atingere demnității omului și 
societății.  
De asemenea, în lucrarea mai sus amintită, autorul deși nu împărtășeșește 
ideea fericirii ca drept în sine, consideră că misiunea statului și a dreptului 
este doar aceea de a asigura acele „trasee” legale care-l pot ajuta pe om să 

                                                             
41.Curtea Supreme din Washington, cauza Territory v. Ah Lim 24 P. 588. 
42.J. R. Grodin, Rediscovering the State Constitutional Right to Happiness and Safety, 25 
Hastings Constitutional Law Quaterly nr. 1/1997, p. 23. 
43.Este vorba despre hotărârea pronunțată în 1899 de Curtea Supremă din Alabama 
(Sheppard v. Dowling 28 So. 791, 795). Astfel Instanța a menținut interdicția vânzării 
lichiorurilor statuând că „Legea nu permite căutarea fericirii pe calea aceasta. Sentimentul 
de extaz ar rezulta din băutul de lichior, însă legea nu aprobă o atare pasiune care implică 
consecințe nocive pentru societate.” https://www.juridice.ro/439850/dreptul-la-cautarea-
fericirii.html 
44.Selecție de Decizii ale Curții Constituționale Federale a Germaniei, Ed. CH Beck, 
București, 2014, p.103. 
45. Sent. Curții Constituționale Federale germane din 16.01.1957, Cauza Wilhelm Elfes 
(BVerfGE 6, 32). 
46. Ibidem. 
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caute fericirea, apreciind că fericirea și libertatea sunt termeni echivalenți.47 
Asemenea autorului, considerăm și noi că, în mod evident, libertatea este 
esențială stării de fericire însă, totodată, apreciem că ea însăși nu este 
suficientă fiindcă desăvârșirea omului conține și alte elemente inerente 
atingerii fericirii, alminteri poți să fii complet nefericit în mijlocul unei 
libertăți desăvârșite.48   
Totodată, pentru analizarea conceptelor care au fundamentat istoricește 
dreptul omului spre un nivel de trai cât mai înalt cu putință (drept 
recunoscut de tratatelor internaționale în vigoare) nu putem face abstracție 
nici de concluziile gânditorului român A. Marga, în urma studiului 
introspectiv efectuat asupra democrației americane. Filozoful susține 
existența unei concepții dinamice asupra necesității atingerii fericirii, lucru 
realizabil doar prin preocuparea guvernelor populare (democratice) de a 
asigura creșterea continuă a  nivelului de trai al omului, adică în 
conformitate cu „ascensiunea dorinţelor pentru noi libertăţi şi noi 
standarde de viaţă, către noi grade de fericire în care satisfacţiile de ordin 
material şi spiritual sunt deopotrivă împlinite, dar şi, deopotrivă, 
generatoare de aspiraţii noi.”49. Și, ceea ce este deosebit de interesant din 
perspectiva cristalizării conceptuale a acestui drept este faptul că în 
jurisprudența și doctrina americană acest drept nu este privit ca unul 
față de care statul are doar o obligație negativă (de a se abține de la 
împiedicarea realizării dreptului), ci dimpotrivă naște în sarcina 
acestuia o obligație pozitivă, aceea de a asigura omului (indiferent de 
starea lui socială, politică, economică etc.) mediul adecvat pentru 
atingerea fericirii maxime.  
În rândul juriștilor români susținători ai existenței unui drept la fericire se 
cuvine să-i amintim pe C. Ionescu, care descrie dreptul la fericire ca fiind 
un drept fundamental și inalienabil al individului și al popoarelor, un drept 
„care își găsește, însă, o formă particulară de manifestare în fiecare drept 

                                                             
47.T. Panțîru, Op.cit., p.35. 

48.Gh. Dănișor, A. L. Sava, Individualismul şi demnitatea umană în Grecia antică, p.370. 
https://ropdf.info/document/904e604/gheorghe-danisor-antoaneta-laura-sava- 
49.Apud. Adrian Gorun.Op.cit., p.14. 
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fundamental garantat în Constituție”50, dar și pe I.Ciochină-Barbu51 și T. 
Țiclea care vorbesc de dreptul la fericire centrat pe ideea de libertate.52  
De asemenea, fericirea, care așa cum am văzut este conceptualizată juridic 
în plan individual dar și social, este abordată și ca scop al dreptului. 
Amintim, aici, opinia lui Al. Otetelişanu, citată de profesorul Gh.Beleiu, 
potrivit căreia „Dreptul cuprinde norme de conduită care se nasc sub 
influenţa factorului social şi factorului individual, cu scopul de a realiza 
fericirea indivizilor, care nu poate fi asigurată decât respectându-se 
interesele naţionale”.53  
Alți autori vorbesc și de „dreptul omului la prosperitate durabilă”, 
incluzând în această sintagmă și dreptul la fericire (pe care-l încadrează în 
generaţia a IV-a de drepturi ale omului), alaturi de o multitudine de alte 
drepturi, precum dreptul omului la un standard de viaţă adecvat (în loc de 
„decent”), la libertate economică (ca drept al statelor), la dezvoltare (al 
popoarelor și care ar trebuie recunoscut şi indivizilor), de a beneficia de 
progresele şi avantajele tehnicii şi ştiinţei, la prosperitate, la proprietate, la 
muncă şi la liberă alegere a profesiei sau a muncii, dreptul la continua 
îmbunătăţire a nivelului de trai, la libera dezvoltare a personalităţii umane, 
la dezvoltare durabilă, la pace şi securitate.54Sigur că există și abordări 
plastice ale juriștilor; de pildă un autor, redă fericirea în următoarele 
cuvinte: „Mă gândesc la o lume a dragostei, a libertăţii depline, cel mai 
frumos ideal, fără rupturi şi prăpăstii, conformă cu aspiraţiile mele fireşti. 
Mă gândesc la o lume mai bună, în care etica şi echitatea să ne fie crez şi 
ideal.”55 Și, în sfârșit, din perpectiva dicționarului explicativ al limbii 

                                                             
50.Cristian Ionescu. Op.cit.,p.18. 
51.I. Ciochină-Barbu, Despre natura juridică a „dreptului la fericire”, Acta Universitatis 
George Bacovia (Juridica), Jul-Dec 2017, Vol. 6 Issue 2, p.315-352, p. 38. 
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=591823 

52.T.Țiclea, Dispoziții generale în materia persoanelor în Noul Cod civil: Studii și 
comentarii, coordonator, Uliescu M.,Vol. I, Cartea I și Cartea a II-a (art. 1-534) Ed. 
Universul Juridic, București, 2012, p.150-153. 
53. Apud. Gh.Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului 
civil, ed. XI-a revăzută și adăugită de M. Nicolae și P. Trușcă, Ed. Universul Juridic, 
București, 2007, p.75. 
54.M.V. Antonescu, Dreptul la prosperitate durabilă, ca drept al omului dar şi ca drept al 
popoarelor – un drept al omului din generaţia a V-a. Institutul Diplomatic Român (IDR), 
București: Policy Paper nr.17/2015. http://www.idr.ro/publicatii/Policy Paper 17.pdf  
55. V.-S. Bădescu, Este posibilă o relansare a aplicării principiilor generale ale dreptului şi 
ale echităţii în ordinea juridică a Uniunii Europene ? Acta Universitatis George Bacovia. 
Juridica -Volume 3. Issue 1/2014 -http://juridica.ugb.ro/- 
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române fericirea este înțeleasă ca fiind o „Stare de mulțumire sufletească 
intensă și deplină.”56.  
Este neîndoielnic că toate asemenea exemple nu fac din fericire o noțiune 
ușor de conceptualizat cel puțin din unghi juridico-ideologic. Cu toate 
acestea, sursele amintite ne conferă suficiente repere ce ne îngăduie să 
descriem, în linii mari, fericirea ca pe o superlativizare a starii de bine 
generată de realizarea unui ideal, o mulțumire sufletească sau, cum spune J. 
Rawls, o realizare a unui plan rațional al vieții care ne conferă certitudinea 
că este realizabil, desigur în funcție de anumiți factori ai bunăstării 
individuale (circumstanțe favorabile) dar și de „noroc”, situație în care statul 
poate asigura premisele circumstanțelor favorabile.57  
 
4. Concluzii 
Analiza profilului conceptual al dreptului omului la fericire și, totodată, a 
modalității în care este reglementat dreptul omului la un trai decent de către 
Constituția României și Tratatele internaționale, ne va ajuta, în cele ce 
urmează, să lămurim dacă există sau nu un drept distinct și fundamental al 
omului la fericire și, în caz afirmativ, ce fel de relație juridică există între 
cele două drepturi. 
Cu privire la prima interogație, apreciem că, în pofida rezervei legiuitorului 
de a recunoaște expres dreptul la fericire și, ceea ce e mai greu de înțeles, a 
rezervei doctrinei și jurisprudenței (care, probabil, sunt distrase de zonele 
mai „spectaculoase” ale vieții juridice), dreptul la fericire se înfățișează, în 
opinia noastră, ca un drept complex și, desigur, fundamental; chiar unul 
îndreptățit să ocupe un loc central în sfera drepturilor constituționale și, de 
ce nu, care să beneficieze de mijloace proprii de realizare și garantare. 
Spunem toate acestea în primul rând pentru că fericirea reprezintă scopul și 
chintesența întregii vieți umane, alminteri ce rost și-ar avea toate legile și 
politicile publice dacă lumea ar fi nefericită. În al doilea rând, pentru că face 
parte din dreptul pozitiv (chiar dacă nu este nominalizat expres) sau, mai 
exact, așa cum spunea un autor contemporan, se regăsește în „fibra“ 
fiecăruia dintre drepturile fundamentale ale omului. Și, poate cel mai 
important, pentru că este cel mai veritabil „bastion” al drepturilor naturale, 
avându-și sorigintea și resorturile juridico-ideologice în zdoraba istoriei 
universale a umanității. 

                                                             
56.Dicționarul Explicativ al Limbii Române, Editura Univers enciclopedic, București 1998, 
p. 374. 
57.Tudor Panțîru. Op.cit., p.26-35.  



               

121 
 

O problemă ceva mai delicată o reprezintă natura juridică a raportului dintre 
cele două drepturi. Înainte însă de a formula un răspuns la această întrebare 
se impun câteva lămuriri pe care le socotim esențiale. Așa cum am arătat, 
dreptul omului la un trai decent este, incontestabil, un drept fundamental, 
fiind recunoscut de Tratatele internaționale58 și de Constituția României.59 
Pornind de la această aserțiune normativă și analizând modul în care este 
abordat standardul de trai în cadrul acestor reglementări internaționale, 
realizăm că ne aflăm în prezența unei formulări nefericite a constituantului 
român care a ales să folosească în art.47 expresia „trai decent“. Utilizarea 
acestei terminologii i-a determinat pe unii autori să facă apel la dicționar, 
dându-i un înțeles mai puțin onorant și anume de trai de subzistență sau, 
mai rău, de trai lipsit de pretenții. Ori nu acesta este sensul oferit de 
legislație. Dimpotrivă, din modul în care este conceptualizată relația stat-
individ la nivel internațional rezultă cu claritate faptul că statele și-au 
asumat în mod expres obligația de a-i asigura omului şi familiei sale un 
standard de trai care să corespundă demnității sale.60 Pentru o înțelegere mai 
exactă trebuie însă să analizăm conținutul prevederilor art.25 din DUDO, 
11(1) și 12(1) din PIDESC. Potrivit acestor texte, standardul de trai al 
omului se raportează la o construcție juridică mobilă al cărei punct de 
plecare îl reprezintă suficiența elementelor necesare bunăstarii, sănătății și 
siguranței omului61 și a cărei destinație (expansivă) este creșterea continuă 
a calității traiului, respectiv dreptul omului de a se bucura de cea mai buna 
sănătate fizica şi mintala pe care o poate atinge.62 Și, în sfârșit, conform 
acelorași reglementări, finalitatea standardul de trai constă în 
înfăptuirea, evident pe căi legale, a aspirațiilor indivizilor, respectiv în 
realizarea plenară a ființei umane (din punct de vedere economic, 
politic, spiritual etc.). 
Este limpede, deci, că în accepțiunea reglementărilor internaționale (norme 
care sunt obligatorii la nivel european și național), standardul de trai al 
omului, indiferent că-l numim „decent“, „adecvat“, „suficient“, 
„satisfăcător“ sau cum am dori, își etalează trăsăturile de drept fundamental, 
complex, dinamic și expansiv. Un drept al cărui scop constă în realizarea 
plenară a individului, ceea ce în mod logic implică concursul tuturor 
drepturilor fundamentale, dar și al drepturilor nefundamentale orientate 
către o asemenea finalitate, un loc deosebit jucându-l drepturile ce vizează 
                                                             
58. În special de art.25 din DUDO, art.11, alin.1 și 12, alin.1 din PIDESC și PIDCP. 
59. Art.47 din Constituția României. 
60. Așa cum rezultă din preambulurile DUDO, PIDESC și PIDCP. 
61. Potrivit art.25 din DUDO și art.11, alin.1 din PIDESC.. 
62. Conform art.11, alin.1 și 12, alin.1 din PIDESC. 
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sănătatea, siguranța, educația, libera dezvoltare a personalității umane 
demnitatea, dar și drepturile economice. Ori dacă admitem că aceasta este 
semnificația noțiunii (și nu vedem niciun argument care să ne indice un alt 
sens), atunci trebuie să recunoaștem că cel puțin până într-un anumit punct 
acest drept se identifică cu dreptul la fericire (recunoscut de alți autori ca 
fiind un drept de căutare a fericirii, subiect asupra căruia vom reveni), știut 
fiind faptul că dreptul la fericire constă, asemenea dreptului omului la un 
trai decent, în satisfacerea propriilor nevoi și aspirații, incluzând și 
înlesnirea accesului ființei umane la cele mai înalte standarde de viață.  
Dacă ar fi să ne luăm după sensul lexical al termenilor folosiți, am fi tentați 
să apreciem că noțiunea de trai decent pune accentul pe satisfacerea 
nevoilor de bază, indispensabile traiului firesc, în timp ce noțiunea de 
fericirea, pe voluptate, adică pe realizarea aspirațiilor și idealurilor, 
respectiv pe standardele de viață cele mai înalte care, de regulă, sunt mai 
greu de atins și adeseori mai costisitoare. Ori o distincție bazată pe o astfel 
de jalonare a trebuințelor umane nu poate fi întru-totul corectă fiindcă nu 
toți oameni ating starea de fericire condiționat de accederea la cele mai 
înalte idealuri sau standarde de viață. Fericirea (și, într-o anumită măsură și 
decența traiului) ține, totuși, de percepție, care la rândul ei depinde de 
profilul cultural, dar și de nivelul de educație. Un om poate fi fericit în 
condiții modeste de viață, în timp ce un altul, mult mai înstărit sau mai 
realizat, poate fi complet nefericit.  
Ca și puncte comune, pe lângă legalitatea mijloacelor folosite în atingerea 
rezultatelor, putem reține că ambele noțiuni sunt expansive, adică sunt 
supuse principiului creșterii continue a calității vieții, desigur cu respectarea 
regulii neîncălcării drepturilor altora și a subordonării intereselor 
individuale față de interesele generale ale societății.  
Adevărul este că linia de hotar dintre decență (ca trai uman) și fericire este 
deosebit de fragilă datorită, în primul rând vastității particularităților 
sistemelor de valori ale indivizilor și ale societății, lucru care în mod cert 
reclamă evaluarea fiecărui caz în parte în funcție de un numitor comun - 
demnitatea umană.  
Pe de altă parte, putem susține că, în principiu, asigurarea premiselor 
dreptului la un trai decent poate sau nu să satisfacă cerințele fericirii 
(depinzând de posibilitățile oferite de stat și de ștacheta așteptărilor fiecărui 
individ în parte), în timp ce asigurarea premiselor dreptului la fericire 
implică și satisfacerea premiselor standardului de trai decent. O asemenea 
regulă susține ideea că dreptul la fericire și dreptul la un trai decent sunt 
drepturi subiective complexe (fiecare dintre ele implică concursul altor 
drepturi) iar între ele există un raport juridic de la întreg la parte (fericirea 
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fiind întregul și decența traiului partea), principiul proporționalității fiind 
practice singurul în măsură să stabilească linia de demarcație între cele 
două. 
Și, în sfârșit, aceste considerente fundamentează concluzia că dreptul la 
fericire, ca drept menit să satisfacă diversitatea nemărginită a 
așteptărilor și dezideratelor umane, inclusiv să înlesnească accesul 
indivizilor la cele mai înalte standarde de viață, nu poate fi decât 
expresia cea mai înaltă și mai distinsă a dreptului omului la un 
standard de viaţă, un standard compatibil cu demnitatea sa. 
Toate acestea fiind spuse, considerăm și noi că o asemenea teză (privind 
relația cele două drepturi) se află în concordanță principiile de drept dar și 
cu sensul care se desprinde din textele Tratatelor internaționale precizate. 
Putem chiar susține că se regăsește, cu o anumită rezervă, și în arhitectura 
gândirii germane ale cărei valori constituționale, așa cum semnala un 
respectabil autor63, sunt identice cu cele ale Constituției noastre, știut fiind 
faptul că la temelia căutării de către germani a fericirii se află cele două 
concepte deja amintite: Rechtstaat (adică statul de drept) și Sozialstaat 
(statul obligat să ia toate măsurile pentru bunăstarea și siguranța omului). 
Am spus „cu o anumită rezervă“, luând în calcul și rezultatele cercetările 
sociologice care  demonstrează o strânsă legătură între ideea de fericire, care 
a prins prea puține rădăcini la nivelul populației germane (în pofida 
dezvoltării sale economice), și propensiunea acestui popor către o legislație 
riguroasă dar și abundentă.64 Într-adevăr, ideea de fericire în gândirea 
constituantului german este legată de un soi de demnitate centrată pe 
respectarea întocmai a legislației, gândire care se distanțează vizibil de 
concepțiile liberale, în special de cele britanice și americane, care au în 
miezul lor ideea de libertate și de proprietate și chiar de schimbare a 
guvernelor (care nu folosesc puterea în scopul pentru care au fost investite) 
și se bucură de o legislație mai suplă și mai relaxată, motiv pentru care 
aceste popoare au un grad de depresie mult mai redus decât al germanilor.65 
Asemenea contraste ar putea reprezenta totuși o temă de reflecție și de 
dezbatere a legiuitorului spre a ști către ce fel de civilizație dorește să se 
îndrepte, luând în calcul desigur profilul sociologic și sistemul de valori al 
societății pe care-o deservește, fiindcă, așa cum bine se știe, nu există o 
rețetă universală pentru toate popoarele și toate timpurile. 
                                                             
63.T.Panțîru, Op.cit., p.33.  

64.G. Hofstede, G. J. Hofsted, M. Minkov, Culturi și organizații. Softul mental, 
Ed.Humanitas, București, 2012, p.214. 
65.Ibidem. 
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Sigur că sunt de dorit legi drepte și, evident, care să fie respectate, însă nu 
putem trece cu vederea faptul că fericirea nu izvorăște din legi și, uneori, 
nici măcar din economie, ci din cultură și moralitate, valori care se regăsesc 
tot mai puțin pe agenda societății postmoderne. Așadar, avem nevoie mai 
degrabă de școli bune decât de legi, fiindcă atunci legile bune vor veni de la 
sine.66 
Și, în sfârșit, dorim să spunem și câteva lucruri cu privire la distincția pe 
care unii autori o fac între dreptul la fericire și dreptul de a căuta fericirea. 
Semantic, înclinăm și noi să credem că termenul de „căutare” nu ar fi cel 
mai potrivit deoarece tinde să limiteze dreptul la categoria libertăților 
(libertate de mișcare, de asociere, de gândire etc.) și, în plus, eclipsează 
obligația statelor de creare a premiselor realizării acestui drept. Juridic însă, 
opinăm că între cele două noțiuni nu există nicio deosebire. Spunem aceasta 
deoarece, așa cum rezultă din maniera conceperii lor, atât dreptul la fericire 
cât și dreptul de a căuta fericirea desemnează același lucru, respectiv 
dreptul omului de a beneficia de toate premisele economice sau de altă 
natură care îi înlesnesc drumul spre realizarea sau împlinirea sa 
materială, spirituală, profesională etc. Așadar, niciunul dintre cele două 
drepturi subiective (care în opinia noastră este unul și același) nu pune în 
discuție obligația statului de a face pe cineva fericit și nici măcar decent (trai 
decent).67 O asemenea concluzie se întemeiază pe considerentul că 
transpunerea în practică a acestui drept necesită, pe de o parte, obligația 
statului de a asigura omului premisele adecvate realizării dreptului și, pe de 
altă parte, o anumită conduită a individului, care trebuie să accepte primirea 
beneficiilor acestui drept (fiindcă nimeni nu te poate face fericit, dacă nu-ți 
dorești), respectiv aceea de a participa prin propriile sale eforturi, aptitudini, 
înclinații, vocații la realizarea lui.  
De aceea, din unghiul transpunerii în viață a dreptului, credem și noi că 
dreptul la fericire (care, în pofida concepției aristotelice, nu este și o 
îndatorire) nu poate implica și o obligație corelativă de rezultat a subiectului 
pasiv (fiindcă, în fond, este doar un drept). În schimb, obligă corelativ 
subiectul activ la crearea premiselor realizării lui, desigur a acelor premise 
care stau în atribuțiile și puterea statului.  
Încheiem prin a reaminti faptul că fericirea – deși a intrat în praxisul și 
legislația Americii încă din sec. XVIII - Europa nici până astăzi nu a 
acceptat să o trateze mai mult decât ca pe un musafir nepoftit. De aceea, fără 
a mai relua motivele care-i legitimează prezența și chiar supremația în 

                                                             
66.N. Manolescu, Contradicția lui Maiorescu, Ed. Cartea Românească, 1970, p.54. 
67.Obligația statului este doar de a crea premisele realizării dreptului. 
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ordinea constituțională de drept, amintim faptul că nimic nu justifică 
respingerea sau nepăsarea legislativului față de un drept care vizează 
mai mult decât oricare altul „…sensul şi scopul vieţii, traiectoria şi 
finalul existenţei umane” (Aristotel). 
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CONSIDERAŢII PRIVIND PLAGIATUL LUI MONTESQUIEU 
ASUPRA OPEREI LUI DIMITRIE CANTEMIR1 

 
Marius DRAGHICI 

 
Title : CONSIDERATIONS REGARDING MONTESQUIEU'S 
PLAGIARISM OF DIMITRIE CANTEMIR'S WORK 
Abstract : Iorga claims that Dimitrie Cantemir would have "caught an eye 
on the development of Ottoman power from the first sultans", distinguishing 
a period of growth and a period of decline of the Empire. A conception of 
the philosophy of history, an original idea that will reach, through the 
ambassador in Paris, Antioh Cantemir, "in the hands" of Montesquieu. 
Later, Iorga strengthens his statement on this phenomenon, introducing Vico 
as well: "In terms of history, writing" The History of the Rise and Fall of the 
Ottoman Empire ", he introduced a philosophical notion that we find in Italy 
in the famous Vico. Later, this book, left in the manuscript, in the hands of 
his son, Antiochus, who remained in Russia and was ambassador to Paris 
and London, he, who himself introduced into Russian literature the Western 
spirit and wrote imitation satires. after Boileau's, he communicated 
Montesquieu's writing, so that his famous book on the rise and fall of the 
Roman Empire is under the influence of Dimitrie Cantemir's work. 
Keywords : Cantemir, Montesquieu, plagiarism 
 
Dimitrie Cantemir şi teza lui Nicolae Iorga privind plagiatul lui 
Montesquieu 

Nicolae Iorga este responsabil pentru o idee care nu a încetat să-i 
fascineze pe exegeții lui Montesquieu: marele filosof francez l-ar fi plagiat 
pe Dimitrie Cantemir2. Redăm mai jos in extenso fragmentul responsabil de 
ivirea acestei discuții în exegeza cărturarului român. 

„Cantemir, îmbrățișînd cu ochiul desvoltarea puterii osmane, de la cei 
dintăiu Sultani patriarhali, emiri ai barbarilor din Asia Mică, pănă la 
strălucirea imperială a tronului lui Mohammed Cuceritorul, încurajat de 

                                                             
1 Textul integral face parte din lucrarea: „Despre Spiritul legilor. Montesquieu în 
istoriografia filosofică românescă, Editura Universităţii de Vest, 2020”, scrisă de autorul 
Dr. Marius Drăghici. 
2 Amănunte interesante cu privire la anterioritatea publicării operei lui D. Cantemir găsim și 
în nota de subsol numărul 51 de la pagina 12, a Revue des études du sud-est européennes, 
Tome XXXV, no. 1-2, Editura Academiei Române, 1997, într-un articol scris de Andrei 
Pippidi, „La decadénce de lʼEmpire Ottoman comme concept historique, de la rennaissance 
aux lumières”. 
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trupele sale învingătoare și de represintanții culturii arabe și grecești; de la 
acesta la Soliman-cel-Mare, așezătorul de graniți, împărțitorul de coroane, 
învingătorul mărilor, dătătorul de legi, califul; de la Soliman Murad 
epilepticul, „fiul de Eveică”, pe care soldații lui îl caută în zadar în fruntea 
oștirilor, care nu mai pot învinge; de la acesta la Murad al IV-lea, 
sîngerosul bețiv, pe care-l urmărește stafia gloriei, care nu se mai poate 
întoarce, – pentru a ajunge, în sfîrșit, la umbrele împărătești de la sfîrșitul 
secolului al XVII-lea, – Mustafà fugind pe șesurile Tisei, înaintea catanelor 
lui Eugeniu de Savoia; – străbătînd toată această simplicitate robustă, 
această vitejie învingătoare, acestă bogăție putredă, a crezut că deosebește 
în vicisitudinile Casei lui Osman o perioadă de creștere și una de scădere, – 
aceasta din urmă prea înceată, cum știm, pentru norocul lui Dimitrie-Vodă. 
E o concepție originală, care va trece, prin manuscriptul acestei opere, 
aflător în mîinile lui Dimitrie, Antioh, ambasador la Paris, la amicul 
acestuia, Montesquieu însuși”3. 

Ca să rezumăm, Iorga pretinde că Dimitrie Cantemir4 ar fi „cuprins cu 
ochiul desvoltarea puterii osmane de la cei dintâi sultani”, deosebind o 
perioadă de creștere și una de descreștere a Imperiului. O concepție de 
filosofia istoriei, o idee originală care va ajunge, prin intermediul 
ambasadorului la Paris, Antioh Cantemir5, „în mâinileˮ lui Montesquieu. 
Ulterior, Iorga își întărește afirmația cu privire la acest fenomen, 
introducându-l în cauză și pe Vico6: „În materie de istorie, scriind «Istoria 
ridicării și căderii Imperiului Otoman», el a introdus o noțiune filosofică pe 
care o întâlnim în Italia la vestitul Vico. Mai târziu, cartea aceasta, rămasă 
în manuscript, în mâinile fiului său, Antioh, care a rămas în Rusia și a fost 
ambasador la Paris și la Londra, acesta, care, însuși, a introdus în literatura 
                                                             
3 Iorga, Nicolae, Istoria literaturii romănești, vol. II, Editura Librăriei Pavel Suru, 
București, 1928, pp. 430-431. 
4 O ideea foarte recentă pare să susțină teza lui Iorga; a se vedea în acest sens Hlihor, 
Constantin, România și șocurile geopolitice ale războiului rece (1980-1991), Editura 
IRRD, București, 2016, p. 23. 
5 Pentru o mai bună cunoaștere a subiectului Antioh Cantemir a se vedea: Honciuc, 
Bogdan, „Relații intelectuale în secolul al XVIII-lea: Antioh Cantemir, Voltaire și 
Montesquieu”, Univers cantemirian. Identitate şi diversitate culturală, Editura Vasiliana 
’98, Iaşi, 2015 (link: 
http://www.academia.edu/27540242/Rela%C8%9Bii_intelectuale_%C3%AEn_secolul_al_
XVIII-lea_Antioh_Cantemir_Voltaire_%C8%99i_Montesquieu, accesat în 24.04.2018, ora 
14:47). 
6 Iorga, Nicolae, Curs de istorie universală, Facultatea de Litere și Filosofie din București, 
editat de A. Arapu și M. Crăciuneanu, 1936, p. 105. Acesta afirmă din nou că ideea nu este 
nouă; mai întâi a fost prezentată de Vico teoria fazelor prin care trec societățile omenești, 
iar după el Dimitrie Cantemir. 
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rusească spiritul apusean și a scris satire imitate după ale lui Boileau, a 
comunicat scrierea lui Montesquieu, așa încât vestita carte a acestuia despre 
ridicarea și prăbușirea Imperiului roman este supt influența lucrării lui 
Dimitrie Cantemir. Pe de alta parte, ceia ce numim astăzi «antropo-
geografie», legătura strânsă între natură și om, o inaugurează Cantemir prin 
«Descriptio Moldaviae», făcută pentru Academia din Berlin”7. 

Ideea lui Iorga a fost ulterior reluată și comentată de diverși autori 
români8; unii au ajuns la concluzia că Montesquieu nu l-a plagiat pe 

                                                             
7 Iorga, Nicolae, Românii în străinătate, Revista Cuget clar, nr. 1-6, anul VIII, 1935, p. 58. 
8 De exemplu, și Henri H. Stahl considera că: „De asemenea, Cantemir apare tot cu câţiva 
ani înainte şi de lucrarea lui Montesquieu «Considérations sur les causes de la grandeur et 
de la décadence des romains» (1734). E greu de hotărât cine a avut în această privinţă 
întâietatea, deşi fapt e că Montesquieu, precum şi Vico, au putut lua cunoştinţă de lucrarea 
lui Cantemir, fiul acestuia Antioh, ambasador al Rusiei, o luase cu sine în călătoria sa în 
Occident, ea fiind de altfel tradusă şi tipărită, atât în engleză (1734), cât şi în franceză 
(1743). Se impune însă acceptarea interpretării pe care o dă Nicolae Iorga acestei 
probleme, spunând că: «trebuie să înţelegem un lucru: Istoria imperiului otoman nu este o 
simplă descriere de fapte, ci o dramă, o adevărată tragedie antică. În Apus niciodată 
istoria nu fusese tratată astfel, ca o dramă, înfăţişându-se ridicarea unui popor, punctul 
său culminant şi scoborârea lui. Ceea ce mai târziu a făcut Gibbon asupra Imperiului 
Roman şi ceea ce înainte de Gibbon făcuse Montesquieu în Consideraţiuni asupra măririi 
şi decăderii romane a încercat-o înainte de dânsul Dimitrie Cantemir: este cea dintâi 
istorie filozofică a unei împărăţii». Şi cum orice «istorie filozofică» este o primă treaptă 
spre sociologie, adică o primă tentativă de a ordona faptele, strânse sistematic nu numai 
cronologic, ci potrivit unei viziuni de ansamblu, a unor structuri constante, putând fi 
interpretate drept «legi sociale» propriu-zise, Cantemir poate fi socotit, în tot cazul, drept 
cel dintâi «premergător» al sociologiei teoretice româneşti. Ce deosebeşte însă pe 
Cantemir de toţi filozofii istoriei, care şi-au pus problema decadenţei imperiilor, este că el 
era domnitorul unei ţări a cărei soartă depindea de cea a Imperiului Otoman, fiind vasal 
acestuia. A pune diagnostice privind «decăderea Imperiului Otoman» nu era deci pentru el 
o pură problemă de «filozofie», ci o gravă problemă de drept internaţional, cu imediate 
consecinţe politice; căci, dacă într-adevăr Cantemir a ajuns la concluzia că Imperiul 
Otoman era pe sfârşite, era firesc să se dea de partea duşmanilor acestuia, trecând în 
tabăra rusească. Cantemir este deci un caz unic în istoria doctrinelor de filosofie a istoriei, 
când un domnitor îşi întemeiază acţiunea politică pe baza unei concepţii de filozofie a 
istoriei elaborată pe baza unei cunoaşteri profunde a faptelor şi cu o desăvârşită mânuire a 
gândirii filosofice. Problema prioritãţii dintre Cantemir şi Montesquieu devine deci de 
secundară importanţă, căci decăderea Imperiului Roman nu avea nici în clin nici în 
mânecă cu problemele istoriei franceze, pe când decăderea Imperiului Otoman era pentru 
Cantemir o problemă de viaţă şi de moarte pentru el şi pentru ţara lui. Cu alte cuvinte, 
problema priorităţii lui Cantemir în probleme de filosofie a istoriei este a se analiza dintr-
un punct de vedere geopolitic, cu mult mai interesant decât cel al simplei istorii literare, 
obişnuit folosit”. Text integral în: http://ebooks.unibuc.ro/Sociologie/henri/, sau Stahl, 
Henri H., Gânditori și curente de istorie socială românească, Editura Universității din 
București, 2001. 
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Dimitrie Cantemir, iar alții, dimpotrivă, au considerat că Iorga avea dreptate 
și deci Montesquieu, în Considerații asupra măririi și decăderii romanilor, 
ar fi preluat ideea lui Cantemir. 

Poziția lui P.P. Panaitescu9 este că Istoria Imperiului Otoman sau 
Creșterea și descreșterea curții otomane conține în titlu numai o aparentă 
concepție evolutivă conform căreia statele ar avea o creștere și o decădere. 
Această aparență, care atrage după sine ideea de cauzalitate, în acord cu care 
societățile evoluează datorită unor cauze politice, economice și morale, este 
criticată cu ajutorul a patru argumente. Panaitescu începe prin a relata teza 
lui Iorga: 

„S-a afirmat că această idee a curbei evolutive a vieții de stat a 
imperiilor a trecut de la Cantemir la Montesquieu, marele filozof al 
veacului al XVIII-lea, precursor al revoluției burgheze: E o concepție 
originală, scrie N. Iorga, care va trece prin manuscrisul acestei opere 
(Istoria Imperiului Otoman), aflător în mîinile fiului lui Dimitrie, Antioh, 
ambasador la Paris, la amicul acestuia, Montesquieu însuși. Dacă în 
adevăr Istoria creșterii și descreșterii curții otomane stă la baza concepției 
istorice din cartea lui Montesquieu, Considérations sur les causes de la 
grandeur des Romains et de leur décadence, atunci rolul lui Cantemir este 
mai mare decît l-am putut concepe pe baza activității sale cunoscute, căci 
opera lui Monsquieu este o piatră de hotar în istoria filozofiei sociale”10. 

Primul argument prin care Panaitescu demontează ipoteza plagiatului 
avansează imposibilitatea cronologică, deoarece opera lui Montesquieu a 
apărut, de fapt, înaintea operei lui Cantemir: 

„Socotim însă că afirmația este grăbită și necontrolată. Mai întîi 
cronologicește este imposibil ca opera lui Montesquieu să fi fost influențată 
de a lui Cantemir, deoarece a apărut înaintea ei, adică a primei traduceri 
engleze (ambele în 1734) și, pe de altă parte, la acea dată Antioh Cantemir 
nu era încă ambasador la Paris și nu cunoaștea încă pe Montesquieu, ca să 
putem presupune că i-a încredințat manuscrisul tatălui său”11. 

Al doilea argument este că titlul cărții lui Montesquieu denotă ideea de 
cauzalitate, pe când titlul lui Cantemir nu: 

„Dar ceea ce ne interesează nu este atît dacă Montesquieu a cunoscut 
pe Cantemir, cît, mai ales, dacă și acesta a avut concepția istorică a 

                                                             
9 Panaitescu, P.P., Dimitrie Cantemir, Viața și opera, Editura Academiei Republicii 
Populare Romîne, București, 1958, p. 178. 
10 Panaitescu, P.P., Dimitrie Cantemir, Viața și opera, Editura Academiei Republicii 
Populare Romîne, București, 1958, p. 178. 
11 Panaitescu, P.P., Dimitrie Cantemir, Viața și opera, Editura Academiei Republicii 
Populare Romîne, București, 1958, p. 179. 
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evoluției statelor. De observat, de la început, că titlul studiului lui 
Montesquieu cuprinde formularea ideii despre «cauze», deci cauzalitatea în 
evoluția istorică, ceea ce lipsește din titlul Istoriei Imperiului Otoman a lui 
Cantemir. Dar nu numai din titlu lipsește, ea lipsește din tratare, nu o găsim 
nicăieri în cartea lui Dimitrie Cantemir”12. 

Al treilea argument este unul de conținut, autorul susținând că, la 
Cantemir, termenul de „creștere” nu se referă la progresul statalității și la o 
extindere teritorială: 

„Creșterea imperiului otoman merge pîna la 1672, cucerirea Cameniței 
de către turci, ultima lor cucerire teritorială, după care începe partea a 
doua, a decăderii, sau descreșterii. Ce înțelege Cantemir prin creștere și 
descreștere este limpede, e vorba de teritoriu, nu de progresul statului și de 
decăderea forțelor sale. Cînd vorbește de începerea decăderii Imperiului 
Otoman, el spune: «De la anul acesta (1672), a fost cea din urmă biruință 
care a adus ceva folos statului otoman, fie prin achisitiunea unor cetăți, fie 
prin anexarea unor provincii [...]. De aci înainte puterile […] Osmanilor au 
scăzut foarte tare prin pierderea multor regate și provincii». Despre cauzele 
acestei schimbări în soarta imperiului nu vorbește nicăieri, nu este o 
problemă care să se pună pentru dînsul”13. 

Al patrulea argument este de ordin filosofic, prin care P.P. Panaitescu 
susține că la Dimitrie Cantemir decăderea este un proces istoric și nu are un 
caracter trecător, deci nu există o teorie filosofică cu privire la natura 
acestei decăderi: „din punct de vedere al filosofiei istoriei nu se vede că 
ideea cauzelor evoluției statelor să fi preocupat pe Cantemir”14. Mai mult, 
Panaitescu susține că Dimitrie Cantemir ar fi preluat ideea cauzalității 
istorice din lucrarea lui La Croix, État général de l’Empire Ottoman, care 
însă, la rândul lui, a fost influențat de Alexandru Mavrocordat. La autorul 
francez se identifică o listă întreagă de cauze ale creșterii și decăderii puterii 
otomane („discordia între creștini, disciplina turcilor, fanatismul lor 
religios”, respectiv „stricarea moravurilor, faptul că împăratul nu mai 
cârmuiește direct”), ceea ce nu e cazul la Cantemir15. În niciunul dintre 
cazuri însă Panaitescu nu identifică o concepție filosofică a istoriei. 

                                                             
12 Ibidem 
13 Ibidem. 
14 Panaitescu, P.P., Dimitrie Cantemir, Viața și opera, Editura Academiei Republicii 
Populare Romîne, București, 1958, p. 179. 
15 Idem, op.cit,, p. 180. 
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Poziția lui Dan Bădărău. În studiul său introductiv la Despre spiritul 
legilor, filosoful Dan Bădărău16 elogiază pentru început ideea lui Iorga, dar 
o critică ulterior pe baza unor argumente decisive, aceleași cu cele dintr-un 
articol anterior17. În primul rând, Bădărău apreciază că „Iorga reia mereu 
această teză în scrierile sale și caută chiar s-o acrediteze în străinătate, de 
vreme ce o schițează în lucrarea sa de limbă franceză Byzance après 
Byzance”18 și acceptă că între Cantemir și Montesquieu există o „latură 
comună”, ideea unei istorii evolutive, după care califică ipoteza influenței 
dinspre Cantemir „cu totul absurdă” din punct de vedere cronologic, din 
mai multe cauze. De fapt, Iorga spune că ideea este a lui Cantemir: „[...] 
dans laquelle il fut le continuateur de Vico et le précurseur de Montesquieu 
pour la théorie des «révolutions dʼEmpire», ensuite si familières au XVIII-e 
siècle, de géographie, dans laquelle il donna, le premier, une importance 
aux «profils», ainsi que de théologie musulmane et de musique même”19.  

În primul rând, este invocată diferența de vârstă dintre cei doi, adică 
vreo douăzeci de ani, ceea ce face ca Montesquieu și Cantemir să fi 
aparținut unor generații diferite: „Dimitrie Cantemir a trăit inaintea lui 
Montesquieu, ba aproape chiar că aparține unei alte generații”20. Un 
argument suficient de slab pentru a fi dezavuat implicit chiar de autor. 

Al doilea contraargument față de teza lui Iorga este că, deși cele două 
opere sunt totuși contemporane, cartea lui Cantemir nu va fi cunoscută 
înainte de 1734, anul apariției în traducere engleză, același an cu tipărirea 
lucrării lui Montesquieu, la care acesta din urmă începuse să lucreze încă 
din 1729, în timpul șederii sale la Londra. 

La observația că Montesquieu ar fi putut obține manuscrisul lui 
Cantemir înainte de publicare, Bădărău răspunde că „Antioh e trimis la 
Londra ca ambasador în anul 1734, dată la care tocmai se tipărește opera 
lui Montesquieu «Considérations sur les causes de la grandeur des Romains 
et de leur décadence», operă care i-a prilejuit lui Iorga paralelismul dintre 

                                                             
16 Bădărău, Dan, „Studiu introductiv” la Montesquieu, Despre spiritul legilor I, traducere 
de Roșu, Dan, Editura Științifică, București, 1964, p. VII. 
17 Bădărău, Dan, „Le Concept de voie historique chez Démètre Cantemir”, în Acta logica, 
nr. 4, 1961, pp. 1-4. 
18 Bădărău, Dan „Studiu introductiv” la Montesquieu, Despre spiritul legilor, ed. cit., nota 
1. 
19 Iorga, Nicolae, Byzances après Byzances, 1935, p. 211, traducerea textului citat: „[...] în 
care a fost continuatorul lui Vico și precursorul lui Montesquieu pentru teoria «revoluțiilor 
Imperiului», atât de familiare în secolul al XVIII-lea, a geografiei, în care a dat, pe de o 
parte, importanță «profilurilor», precum și teologiei și chiar muzicii musulmane”. 
20 Bădărău, Dan, „Studiu introductiv” la Montesquieu, Despre spiritul legilor I, ed. cit., 
nota 1. 
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concepțiile lui Dimitrie Cantemir și acelea ale lui Montesquieu. Și mai 
adăugăm că Montesquieu a părăsit Londra la 1731, deci cu trei ani înainte 
de apariția acolo ca ambasador a lui Antioh Cantemir, și că de la acea dată 
s-a retras la castelul din La Brede, unde a compus opera despre care e 
vorba”21. 
 Și Virgil Cândea observă că ideea creșterii și descreșterii Imperiului 
Otoman este intâlnită și la bosniacul Hasan ibn Turkhan al-Kafi al Akisari, a 
cărui operă neașteptată i-a adus renumele de „Machiavelli al Bosniei”; o altă 
remarcă este aceea că albanezul Kocibey, supranumit „un Montesquieu 
turc”, în anul 1630 îl anunță printr-o Risala (raport) pe Împăratul Murad al 
IV-lea despre decadența instituțiilor și moravurilor, ceea ce poate duce la 
decăderea imperiului, și-i sugerează remedii, lucrare în care se poate vedea 
cum cărturarii din sud-estul Europei participă la problematica orientală22. 
 Poziția recentă a lui Ștefan Lemny. Autorul crede că ideea de 
preluare a ideilor lui D. Cantemir este fantezistă, deoarece manuscrisul său a 
fost publicat în 1735, deci ulterior lucrării „Considérations sur les causes de 
la grandeur des Romains et de leur décadence” a lui Montesquieu23. Dar, în 
mod surprinzător și remarcabil, autorul revine asupra subiectului cu 
precizarea că în biblioteca lui Montesquieu a fost găsit un exemplar din 
Istoria lui D. Catemir24. 

Desigur, rămâne parte integrantă din tradiția studiilor montesquinene 
această remarcabilă și încă nerespinsă definitiv ipoteză a lui Iorga privind 
influența lui Dimitrie Cantemir asupra lui Montesquieu, ipoteză pe care, 
foarte probabil, viitoarele ediții din Cantemir o vor relua în discuție foarte 
serios. 

Din acest punct de vedere, paradoxul este acela că, deși această 
tradiție a studiilor montesquiene nu este neapărat una foarte complexă, o 
idee îndrăzneață, cum este cea a lui Iorga, poate face ca ea să rămână una 
din tradițiile importante pentru cultura și istoriografia filosofică românească. 
                                                             
21 Bădărău, Dan, „Studiu introductiv” la Montesquieu, Despre spiritul legilor I, Editura 
Științifică, București, 1964, p. VIII. 
22 Cândea, Virgil, Rațiunea dominantă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1979, pp. 322-323. 
23 Lemny, Ștefan, „Lʼaventure européenne de lʼhistoire de lʼempire ottoman de Cantemir: 
nouveaux témoignages de la British library et de la bibliothèque nationale de France”, 
Simpozionul internațional. Cartea. România. Europa. Editura Biblioteca Bucureștilor, 
București, 2008, p. 26. 
24 Louis Desgraves, Catherine Volpilhac-Auger, Catalogue de la bibliothèque de 
Montesquieu à la Brède, Oxford, Voltaire Fundation, 1999, p. 388-389, apud Lemny, 
Ștefan, op. cit., p. 27. 
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