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Nicoleta Dabija s-a n scut la 28 noiembrie 
1978, la Constan a. A absolvit Facultatea de Filoso  e a 
Universit ii „Al. I. Cuza” din Ia i (2002). A urmat cursu-
rile masteratului Istoria evreilor i ebraistic , la aceea i 
universitate, absolvit în 2008. În acela i an, devine doctor 
în  loso  e cu teza Meta  zic  i confesiune. Particip  la mai 
multe simpozioane i conferin e na ionale i interna iona-
le, public  eseuri, cronici i interviuri în mai multe reviste 
din ar . Dup  rubrica „Ad se ipsum”, inut  la revista de 
cultur  Timpul, unde a fost redactor o vreme, a continuat 
( i continu ) cu „Cronica ideilor” în Via a Româneasc  i 
„Ia i în trei mii de semne” în Contemporanul. În 2008 a 
fost nominalizat  în cadrul Galei Jurnalismului Cultural, 
edi ia I, la categoria Eseu. 



Lui L.A.



O desp r ire amiabil  
( i provizorie!) de Cioran

Este reconfortant s  recomanzi o carte care 
i se datoreaz  în oarecare m sur . O, nu, nu 

vreau s  spun c  i-a    scris eu vreun rând din 
ea, nici c  i-a    dat sfaturi autoarei ori c  i-a  
  adus nu tiu ce îndrept ri me te ugite c r-
ii! Pur i simplu, am îndemnat-o pe Nicoleta 

Dabija s-o scrie. În discu iile informale din re-
dac ia revistei „Timpul”, am a  at despre vechea 
i statornica ei obsesie pentru Cioran. Cum tiu 

despre ce este vorba, ca unul ce l-am descoperit 
pe Cioran foarte de tân r, am devenit atent la 
chestiune. Mi-am amintit de primele lecturi, de 
numeroasele recitiri, de felul în care Întâlniri 
cu sinuciderea m-a salvat în sini trii ani opt-
zeci de vreun gest necugetat, de singura mea 
întâlnire cu autorul Silogismelor am r ciunii, 
din fa a intr rii din casa din Paris în care locuia 
când, dup  ce l-am salutat, am plecat nemai-
sim ind nevoia vreunei discu ii. Mi-am amintit 
toate acestea i mi-am dat seama c  acest au-
tor provoac  boli grele, mai ales când e ti foar-
te tân r, dar asta nu înseamn  c  maturitatea 
te vindec  obligatoriu! Eliberat cum m  simt 
de Cioran, dup  întâlnirea stopat  la timp din 
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toamna lui 1990, tot m  mai apuc  ni te mici 
pusee acute din când în când! De pild , chiar 
în timpul lecturii acestei c r i, pe care am în-
demnat-o pe autoare s-o scrie ca s  se elibereze, 
solu ia aleas  de mine nemai  ind, din p cate, 
la îndemân . Nu tiu cât s-o   eliberat Nicoleta 
Dabija scriind cartea, pentru c  asta i-am i su-
gerat, s  se elibereze de Cioran scriindu-l!, dar 
v d c  mie mi-a provocat ni te mici peregrin ri 
retrospective! De altfel, Cioran însu i desemna 
adesea scrisul ca pe o terapie, un exorcism.

Prin urmare, aceast  carte este o „eliberare” 
de Cioran, o „desp r ire” de acesta. Dar nu este 
o „r fuial ”, ci o desp r ire atent  i amiabil  
i, cred eu, provizorie, pentru c  nu po i sc pa 

de  nitiv de bolile culturale ale adolescen ei i 
primei tinere i, nici nu ar   bine s-o po i face, 
îns  le po i îmblânzi. i, cred, acesta este efectul 
pe care îl va ob ine autoarea asupra ei înse i în 
urma scrierii acestei c r i, dincolo de excelen a 
lucr rii ca atare – pentru c  este o carte foarte 
bine gândit  i scris  – i trecând peste debutul 
în volum. i este foarte bine a a! Cioran cu care 
va avea de-a face de acum înainte, nu mai poate 
  un autor devastator, cotropitor, care- i reduce 

propria personalitate, încercând s-o „parazite-
ze”, s-o „vampirizeze” pe a ta. Efectul s u nu va 
mai  , în termeni blagieni, unul modelator, ci 
unul catalitic, deci autoarea – ca i oricare alt 
ins care a tr it o asemenea experien  – va mer-
ge mai departe pe propriile picioare, îns  bene-
 ciind i de plus cunoa terea c p tat  în urma 

frecvent rii operei sale, a disec rii gândirii sale 
oximoronice i paradoxale.

Cred c  Nicoleta Dabija a ales calea cea mai 
bun  de acces la acest Cioran nevrotic, insom-
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niac i excesiv de care urmeaz  s  se despart . 
Ea nu supune analizei i interpret rii operele 
majore ale lui Cioran – atât de des interpretate 
în vremea din urm ! –, de i nu le las  pe di-
nafar  atunci când argumentarea proprie pre-
tinde apropierea de ele, ci pe cele, s  le spun, 
secundare, de natur  confesiv , deci, caietele, 
scrisorile, dialogurile i interviurile, adic  ace-
lea care m rturisesc mai direct, mai pu in voa-
lat asupra acelui Cioran „din carne i sânge”. 
Desigur, s-ar putea r spunde c  Cioran este ori-
cum un autor plin de m ti, chiar i atunci când 
se declar  sau pare „sincer” i „autentic”. Sunt 
numai par ial de acord cu un asemenea posibil 
repro . Mai întâi, pentru c  Cioran este cât se 
poate de „sincer” i de „autentic” în i prin m -
tile sale. În al doilea rând, pentru c  autoarea 
c r ii a decis s  „citeasc ” masca sa cea mai in-
tim , cea lipit  direct de chip, prezent  în acea 
component  de „literatur  subiectiv ” a operei 
cioraniene. În al treilea rând, nu trebuie s  ui-
t m c  „jurnalele” nu erau destinate public rii, 
c  în scrisorile c tre cei care te cunosc foarte 
bine este foarte di  cil s  min i conving tor, c  
în discu ii Cioran „î i d dea drumul”, dup  cum 
m rturisesc to i cei care i-au stat în preajm  în-
tr-un moment sau altul al vie ii lui. În sfâr it, 
nu trebuie omis faptul c  nici autoarea c r ii 
nu sufer  de credulitate incurabil  i, oricât de 
drag i-ar   fost i îi este Cioran, tie s  practice 
o lectur  vigilent , chiar suspicioas  de câte ori 
este nevoie de o asemenea strategie de lectur .

Ei, bine, practicând o asemenea lectur , 
aplicat  corpusului confesiv cioranian, Nicoleta 
Dabija trateaz , între o introducere explicati-
v  i un cuvânt concluziv, patru dintre marile 
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teme ale autorului Tenta iei de a exista, dispu-
se în patru capitole cu titluri inten ionat „cio-
raniene”: R t cire divin , Singur tatea unui 
eu, Cioran i Cel lalt i Despre actul tr irii i 
faptul mor ii, toate împ r ite în subcapitole 
intitulate la fel de sugestiv. Nu am men ionat 
asta din scrupul contabil, ci pentru c  procedu-
ra ilustreaz  elegan a „desp r irii” despre care 
vorbeam mai spre începutul prefe ei mele. Dac  
recomand aceast  carte spre lectur ? De bun  
seam  c  o fac cu toat  c ldura. i nu doar pen-
tru c  este o carte excelent gândit  i foarte 
bine scris , ci i pentru c  mi se pare un foarte 
bun exemplu despre felul în care po i „sc pa” de 
farmecul otr vitor al unui autor atât de insidios 
cum este Cioran, cum îl po i „dep i” prin aten-
t  asimilare hermeneutic , cum te po i „des-
p r i” de el printr-o apropiere de lectur  în care 
pasiunea i luciditatea reu esc s - i g seasc  
un just echilibru. O felicit pe Nicoleta Dabija 
pentru acest opuscul de toat  isprava i îi urez 
bun venit între exege ii unui domeniu atât de 
di  cil cum este cel al autorilor, atât de di  cili ei 
în i i, de la „Criterion”!

5 Septembrie 2008, 
în Ia i 

Liviu Antonesei


