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Emil Cioran, E.M. Cioran ºi Cioran, pur ºi simplu, sunt numele sub
care au apãrut succesiv, de-a lungul vremii, operele „scepticului de serviciu
al unei lumi în declin“, nãscut la Rãºinari în 8 aprilie 1911, decedat la
Paris în 20 iunie 1995.
În perioada în care s-a desfãºurat corespondenþa cu Wolfgang Kraus,
Cioran a publicat la Gallimard De l’inconvénient d’être né – 1973 (Despre
neajunsul de a te fi nãscut – ed. I Humanitas, 1995); Écartèlement –1979
(Sfârtecare – 1995); Exercices d’admiration – 1986 (Exerciþii de admiraþie – 1993); Aveux et anathèmes – 1987 (Mãrturisiri ºi anateme – 1994).
Wolfgang Kraus (13 ianuarie 1924, Viena–19 septembrie 1998, Lienz)
s-a remarcat prin studii culturale ºi filozofice, printr-o prodigioasã
activitate editorialã, prin proiecte interculturale la Ministerul Afacerilor Externe al Austriei ºi prin crearea ºi extinderea unei reþele de institute
culturale ºi de biblioteci austriece în diverse þãri, inclusiv, dupã 1989,
în fostele state comuniste. În 1947 ºi-a susþinut teza de doctorat cu titlul
Else Wohlgemuth und das Wiener Burgtheater. A debutat în deceniul al
cincilea, editând ºi comentând apoi lucrãri de Arthur Schopenhauer,
George Bernard Shaw, Friedrich Nietzsche, Buddha, Boccaccio, Fritz
Habeck, Immanuel Kant, La Rochefoucauld, Novalis, Vauvenargues,
Voltaire, Friedrich Schiller, Herbert Zand etc. Printre cãrþile sale mai
importante se numãrã: Der fünfte Stand. Aufbruch der Intellektuellen in
West und Ost (A cincea stare. Avântul intelectualilor din Est ºi Vest; 1968),
Die stillen Revolutionäre. Umrisse einer Gesellschaft (Revoluþionari în surdinã. Schiþã a unei societãþi; 1970), Die verratene Anbetung. Verlust und
Wiederkehr der Ideale (Adorarea trãdatã. Pierderea ºi revenirea idealurilor; 1978), Kultur und Macht: die Verwandlung der Wünsche (Cultura
ºi puterea: metamorfoza doleanþelor; 1978), Die Wiederkehr des Einzelnen. Rettungsversuche im bürokratischen Zeitalter (Revenirea individului.
Tentative de salvare în epoca birocraþiei; 1980), Nihilismus heute oder
Die Geduld der Weltgeschichte (Nihilismul astãzi sau Rãbdarea istoriei
universale; 1983), Die Spuren des Paradieses: Über Ideale (1985) (Urmele
paradisului. Despre idealuri, Editura Fundaþiei Culturale Române, Bucureºti, 1997); Zukunft Europa. Aufbruch durch Vereinigung (Viitorul Europei. Avânt prin unificare; 1993).
A fost un fervent adept al legãturilor dintre Estul ºi Vestul continentului
nostru, iniþiind contacte ºi menþinând legãturi ample cu scriitori ºi
oameni de culturã de dincolo de Cortina de Fier, iar dupã 1990 a militat
pentru amplificarea ºi instituþionalizarea relaþiilor culturale Est–Vest prin
Societatea Austriacã pentru Literaturã de la Viena, pe care a condus-o
de la înfiinþare pânã în 1998. A acordat multã atenþie legãturilor dintre
autorii români ºi cei austrieci.
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I
E. M. CIORAN
CÃTRE WOLFGANG KRAUS
1971–1990*

* Arhiva Wolfgang Kraus, ÖLA = Arhiva Literarã Austriacã a
Bibliotecii Naþionale Austriece din Viena, nr. 63/97.

1971

1.
E. M. Cioran
21, rue de L’Odéon
Paris VIe
Tel. 633.27-68
Paris, 18 sept[embrie]1 1971

Dragã domnule Kraus!
vã mulþumesc mult pentru scrisoare. Iertaþi-mi, vã
rog, întârzierea cu care vã rãspund, am lipsit din Paris
timp de mai multe sãptãmâni.
M-aþi întrebat dacã este disponibilã vreo carte de-a
mea.2 Mã bucur sã vã spun cã ultima mea carte, „Le
Mauvais démiurge“3 [Demiurgul cel rãu] este disponibilã. Aºadar, vã puteþi adresa editurii Gallimard pentru
a cãpãta drepturile de traducere ºi v-aº recomanda sã
le spuneþi celor de la Gallimard cã eu sunt de acord
cu acest lucru.
În legãturã cu invitaþia de a citi la „Societatea“4
Dumneavoastrã din lucrãrile mele, mã simt oarecum
într-o dilemã. N-am citit niciodatã în faþa unui public
ºi îmi pun întrebarea dacã aceastã întreprindere n-ar
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fi prea tardivã pentru un sexagenar. Cred cã cel mai
bun lucru este sã lãsãm chestiunea deschisã…
Cu aceeaºi expediere poºtalã vã voi trimite ºi cartea
mea. În eventualitatea cã o veþi agrea, vi l-aº recomanda
ca traducãtor pe:
Kurt Leonhard 5
73 Esslingen am Neckar
Auchtweg 24 6
El a tradus excelent cartea mea „Geschichte und
Utopie“ [Istorie ºi utopie]. Nu ºtiu dacã este disponibil.
Cu salutãri amicale,
al Dumneavoastrã
E. M. Cioran
1. Adãugirile puse între paranteze drepte ne aparþin.
2. Wolfgang Kraus a fost, între 1971 ºi 1975, director de
programe la Editura Europa din Viena.
3. Paris, 1969.
4. Este vorba despre Österreichische Gesellschaft für Literatur (Societatea Austriacã pentru Literaturã), Viena,
întemeiatã de Wolfgang Kraus în 1961 ºi condusã de
acesta pânã în 1994.
5. Kurt Leonhard (1910–2005), istoric de artã, poet, eseist,
traducãtor din englezã, francezã ºi italianã.
6. Sublinieri ale lui Cioran. Cuvintele subliniate în original
sunt redate în cursive.
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2.
21, rue de L’Odéon
Paris VIe
Paris, 10 dec[embrie] 1971

Dragã domnule Kraus!
vã mulþumesc mult pentru „Stille Revolutionäre“1
[Revoluþionarii discreþi]. Am citit cartea cu mare interes. Este o diagnozã lucidã a „disconfortului“ din culturã, fãrã iluzii psihanalitice. Capitolele care m-au interesat
cel mai mult sunt „Osteuropäische Intellektuelle über
Westeuropa“ [Intelectualii din Europa de Est despre
Europa Occidentalã], „Aufstand gegen Zivilisation“
[Revolta împotriva civilizaþiei] ºi îndeosebi „Versuchung
durch das Irrationale“ [Ispita iraþionalului]. De pildã,
analogia dintre Marcuse ºi Klages mi se pare o observaþie foarte fertilã din punctul de vedere al filozofiei
culturii. În acelaºi capitol, citaþi concepþia lui Dostoievski cu privire la conºtiinþã: „Sunt ferm convins cã
nu numai conºtiinþa excesivã, ci orice conºtiinþã este
o maladie.“
Din nefericire, mi-a fost dat sã trãiesc în repetate
rânduri justeþea acestei propoziþii. „Bewusstsein als
Verhängnis“ [Conºtiinþa ca fatalitate] se numea cartea
unui anume Seidel, apãrutã dupã Primul Rãzboi Mondial.2 Autorul s-a sinucis. Cartea n-a fost bunã, dar titlul
nu l-am uitat niciodatã. Sunt obosit de culturã, chiar
dacã sunt fiul unui popor lipsit de culturã. Dupã cum
vedeþi, contradicþiile iraþionalismului nu-mi sunt strãine.
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Am fost puternic impresionat de urmãtoarele rânduri, pagina 182, unde spuneþi: „Poþi fi fascinat de
viziunea unei concepþii totalitare cu privire la lumea
destul de imperfect edificatã prin fapta ºi gândirea
umanã, totuºi se pune întrebarea dacã aceastã nãzuinþã
îndreptatã împotriva culturii, împotriva civilizaþiei, împotriva oricãrui rezultat al acþiunii umane nu poartã
în sine în cea mai mare mãsurã tocmai acea decadenþã
împotriva cãreia afirmã cã acþioneazã.“
Citind aceste rânduri m-am simþit vinovat.
Contractul cu Fischer va fi reziliat cu siguranþã.
Kurt Leonhard este de acord sã preia traducerea lui
„Mauvais démiurge“. Tãlmãcirea cãrþii „La chute dans
le temps“ [Cãderea în timp] pare sã fie gata.
Repet adresa lui:
Kurt Leonhard
73 Esslingen / N.
Zollberg, Auchtweg 24
Încã o datã vã mulþumesc mult pentru interesanta
Dumneavoastrã carte. Când veþi reveni la Paris m-aº
bucura sã ne continuãm discuþia.
Cu salutãri prieteneºti,
al Dumneavoastrã
E. M. Cioran
1. Wolfgang Kraus, Die stillen Revolutionäre. Umrisse einer
Gesellschaft von morgen [Revoluþionarii discreþi. Schiþã
a unei societãþi de mâine], Viena – München – Zürich, 1970.
2. Alfred Seidel, Bewusstsein als Verhängnis [Conºtiinþa ca
fatalitate], Bonn, 1927.
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1972

3.
E. M. Cioran
21, rue de L’Odéon
Paris VIe
Paris, 12 ian[uarie] 1972

Dragã domnule Kraus,
vã mulþumesc mult pentru scrisoare. V-aº fi rãspuns
imediat, dar am crezut cã Fischer1 va da un semn de
viaþã dupã perioada de vacanþã. Pânã acum nu am
primit încã nici un rãspuns. În privinþa „Demiurgului“
(titlul traducerii americane va fi: The wrong Demiurg2,
Der verkehrte Gott [Dumnezeul rãsturnat]), nu existã
nici un fel de dificultãþi din partea editurii Gallimard.
Mã bucur foarte mult cã veþi reveni la Paris înainte
de varã, cu atât mai mult cu cât îmi este imposibil din
pãcate sã iau parte la discuþiile de la Viena. În orice
caz, vã mulþumesc pentru invitaþie.
Starea sãnãtãþii mele nu este deosebit de strãlucitã.
Dar întotdeauna a fost aºa, de la naºtere: destul de bunã,
destul de proastã.
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Vã doresc din toatã inima numai bine în noul an,
al Dumneavoastrã
E. M. Cioran
1. Editura S. Fischer din Frankfurt pe Main.
2. Cartea a apãrut în SUA purtând titlul unuia dintre capitolele sale: E.M. Cioran, The New Gods, New York, 1974.

4.
E. M. Cioran
21, rue de L’Odéon
Paris VIe
Paris, 22 ianuarie 1972

Dragã domnule Kraus,
vã mulþumesc foarte mult pentru invitaþie, dar din
multe motive – cel mai important dintre toate este cã,
din cauza gastritei, trebuie sã þin regim – nu pot veni,
cel puþin anul acesta, la Viena.
Acum douã zile mi-a scris domnul Kurt Leonhard.
El spune cã ar fi vorbit cu Klett1, la Stuttgart, încã de
acum mai bine de ºase luni, cu privire la posibilitatea
de a se publica „La chute dans le temps“. La Klett a apãrut deja cartea mea „Geschichte und Utopie“ [Istorie ºi
utopie]. Mã simt pus în încurcãturã. Ce putem face noi?
Domnul Leonhard ar fi dispus sã traducã „Demiurgul“ pentru Editura Europa, dar numai în cazul în
care onorariile ar fi aceleaºi ca în Germania. Îl consider
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un traducãtor excelent ºi cred cã am risca dacã am
cãuta altul.
Fischer2 nu a dat încã nici un rãspuns.
Asearã, în timpul unei recepþii la Ionesco, am discutat cu Manès Sperber3 cu privire la prietenii noºtri comuni.
Cu salutãri cordiale,
al Dumneavoastrã
E. M. Cioran
1. Pe lângã Editura Suhrkamp, Editura Ernst Klett (din
1977 Klett-Cotta) a publicat cele mai multe cãrþi ale lui
Cioran în Germania.
2. Este vorba despre Editura S. Fischer.
3. Manès Sperber (1905–1984), scriitor austriac ºi francez,
sociopsiholog, publicist; din 1934 (cu o întrerupere în
timpul rãzboiului) a trãit la Paris.

5.
Paris, 12 martie 1972

Dragã domnule Kraus,
vã mulþumesc mult pentru scrisoare ºi pentru cãrþile
lui Herbert Zand1. Convorbirea pe care aþi purtat-o
la radio ºi postfaþa Dumneavoastrã la „Kerne des paradiesischen Apfels“2 [Sâmburii mãrului paradiziac] m-au
convins imediat cã aceastã carte îmi va stârni un interes
profund.
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O citesc cu mare interes, încet, aºa cum trebuie sã
citeºti jurnalele. Un pasaj m-a impresionat în mod deosebit, deoarece am trãit ºi eu aceeaºi experienþã: „Chipurile pacienþilor care aºteaptã la centrul de radiologie:
anticamera Judecãþii de Apoi.“ Dacã veþi veni încoace
înainte de Paºte, în timpul lui sau dupã (eu voi fi în
orice caz la Paris), vom putea vorbi mai în detaliu despre
prietenul Dumneavoastrã. „Un artist filozof al vieþii.“
Mi se pare cã l-aþi caracterizat foarte potrivit.
Când va apãrea romanul Dumneavoastrã? Eu unul
mã simt absolut incapabil sã scriu un roman, lucru pe
care îl regret, cãci la urma urmelor un roman este modul cel mai bun posibil de a te ascunde, pentru a putea
spune totul într-un mod impersonal. Un eseu este mai
mult sau mai puþin o confesiune, o atitudine, ba chiar
un program.
Am observat frecvent cã activitatea dintr-o editurã
este periculoasã pentru un scriitor. Efectul ei este unul
„paralizant“. Citeºti prea mult, vezi prea mulþi oameni,
n-ai timp niciodatã pentru tine. În scrisoare îmi spuneaþi cã sunteþi dotat în douã direcþii: pentru scris ºi
pentru organizare. Singura soluþie este ca, atunci când
organizezi ceva, sã nu crezi în organizare. Un scriitor
trebuie sã fie în definitiv un egoist. Un egoist precum
Dumnezeu.
Nu ºtiu dacã v-am spus deja cã lucrez la o cãrticicã
(însemnãri, fireºte) cu privire la strãvechea temã a neajunsului de a te fi nãscut.
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L-am rugat pe Kurt Leonhard sã înceapã cu „Demiurgul“. Dacã n-o face el, cui am putea sã ne adresãm?
Un fragment (cel de-al doilea, de aproximativ 30 de
pagini) a fost deja tradus, ºi chiar foarte bine, de cãtre
Elmar Tophoven.3 Din pãcate, acesta este foarte ocupat
ºi nu poate traduce toatã cartea.
Mã bucur foarte mult sã vã pot revedea în curând.
Cu salutãri cordiale,
al Dumneavoastrã
E. M. Cioran
Trevidal s-a dovedit a fi în cazul meu un medicament
foarte eficient. Sufãr de hiperaciditate. Permiteþi-mi sã
vã recomand, în cazul în care nu-l cunoaºteþi încã, un
alt medicament. Se numeºte CAVED’S. Provine din
Olanda, ca ºi Trevidal.
1. Herbert Zand (1923–1970), scriitor austriac, bun prieten al lui Wolfgang Kraus, care i-a editat operele complete la Editura Europa, între 1971 ºi 1973.
2. Volum al lui Herbert Zand, din 1971.
3. Elmar Tophoven (1923–1989), important traducãtor
din englezã, francezã ºi neerlandezã în germanã, domiciliat la Paris (a tradus Samuel Beckett, Marguerite Duras,
Jean Giraudoux, Nathalie Sarraute ºi Alain Robbe-Grillet).
Primul lector de germanã la Sorbona dupã cel de-al
Doilea Rãzboi Mondial.
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