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3. 

1. Introduktion 

1.1 Inledning 

När den i Rumänien födde E M Cioran 1950 belönades med Prix Rivarol, ett pris på 50 000 francs 

som utdelas till årets bästa bok skriven av en ickefransk författare, valde Cioran att för första och 

sista gången mottaga ett pris. Den berörda boken, Sammanfattning av sönderfallet
1
 hade redan året 

innan nominerats, men trots vinst i omröstningen inte tilldelats priset eftersom en pessimistisk bok 

inte ansetts tillbörlig en sådan utmärkelse.
2
 Att just debutverket på franska skulle prisges bör 

betraktas som tämligen extraordinärt, och tillika det faktum att boken utgavs av statusförlaget 

Èditions Gallimard. Cioran och den justnämnda boken är föremål för denna uppsats. Hur kommer 

det sig att en författare väljer att avstå utmärkelser och hur är den pessimism formulerad, som anses 

vara för extrem för att tilldelas ett pris?   

 

1.2 Syfte, frågeställningar och metod 

Jag vill börja med en distinktion. Sammanfattning av sönderfallet betraktas inte i analysen som 

autonomt från Cioran själv, utan som dennes tesdrivande utifrån textens Jag. Cioran uttrycker sig 

alltså genom det Jag som för talan i Sammanfattning av sönderfallet. Det innebär att analysen inte 

kommer att problematisera Ciorans inställning till sin texts Jag. Vidare är utgångspunkten för denna 

uppsats att man kan inplacera ett tänkande i en äldre filosofisk tradition, givet att det går att påvisa 

en tematisk tillhörighet hos detta tänkande som undanröjer risken för ett anakronistiskt misstag. 

Detta är tvunget en förutsättning för syftesformuleringen, som jag kommer återkomma till löpande 

men primärt i kapitel 1.3 ”Tidigare forskning” och 2. ”Utvecklandet av en pessimism”. 

     Den hypotes som ligger till grund för analysen i uppsatsen är: att Cioran använder pessimismen 

som en strategi för att etablera sig på det franska filosofiska fältet. Det övergripande syftet är att 

undersöka hur en pessimistisk filosofi kan användas som strategi för att etablera sig som tänkare. 

Utifrån hypotesen är den första och för uppsatsen primära frågeställningen: går det att härleda att 

Cioran använder pessimistiska element som strategi för att etablera sig på det franska filosofiska 

fältet? För att kunna besvara denna måste analysen emellertid börja med att undersöka hur 

pessimismen som begrepp används: 1. historiskt, och 2. av Cioran. Detta leder till den andra 

frågeställningen: vad innebär pessimismbegreppet som det brukas och talas om i Sammanfattning 

av sönderfallet? Den första frågeställningen är i sig själv inte möjlig att utreda om man inte först 

besvarar den andra frågeställningen. Därför kommer analysen inledas med den andra 

                                                 
1 E M Cioran, Sammanfattning av sönderfallet (1949), översättning Nikanor Teratologen (2013). 

2 Tobias Dahlkvist, Eremiten i Paris: Emil Cioran och pessimismen som levnadskonst (2013) s. 53. 
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frågeställningen. Den första frågeställningen kommer därefter omsättas till en analys i samverkan 

med ett kultursociologiskt perspektiv. Således korresponderar texten med Cioran som aktör i ett 

sammanhang för kulturproduktion. Därigenom kommer analysen att studera texten utifrån dess 

positionering gentemot liknande företrädare, sådana som potentiellt skulle kunna vara ett hot för 

den egna produktionens genomslag, och förstås genom författarens möjligheter att etablera sig. 

     Vid den här punkten finns det ett behov av att göra ett antal distinktioner. Att tala om 

pessimismbegreppet signalerar att det skulle finnas en enhetlig definition. Det är förstås en grav 

förenkling. Snarare handlar det om en mångfald definitioner, varför det egentligen är mer korrekt att 

tala om pluralis, alltså pessimismbegreppen. Om man däremot accepterar att det finns en viss 

samhörighet bland olika adoptioner av pessimismen som begrepp, kan man ändå skapa konsensus i 

att en tänkare anknyter till en tradition av en begreppsanvändning utan att förenkla begreppet. Det 

finns åtminstone tre typer av sammanhang där pessimism brukas som kategori i denna uppsats. Till 

att börja med, det kanske mest konkreta sammanhanget: när Cioran själv använder ordet explicit. 

Vidare: när Cioran använder sig av pessimistiska element, vilket betyder att ordet inte explicit 

brukas, men att det går att härleda en likhet mellan texten och pessimismen som tanketradition 

(något jag utvecklar i kapitel 2). Slutligen: när ordet inte explicit används, men det går urskilja 

likheter med begreppsanvändning för materialets samtid. Det är emellertid vanskligt att försöka sig 

på den sista av dessa kategorier inom ramen för denna uppsats. Snarare kan man tillåta sig att 

spekulera i en sådan förekomst, än att analytiskt fastslå den. Vad som däremot kommer att visa sig 

är att Ciorans användande av pessimistiska element skapar en egen adoption av 

pessimismbegreppet. En komparation mellan Ciorans pessimistiska element och den historiska 

begreppsanvändningen kommer därför även att göras. I analysens senare del kommer en 

kultursociologisk metod hämtad från Pierre Bourdieu användas för att visa på att Ciorans 

användande av pessimistiska element inte sker av en tillfällighet. Valet att tillfoga denna senare 

analys, grundar sig på en strävan efter att problematisera resultatet i den första analysdelen. 

 

1.3 Tidigare forskning 

Biografisk tolkning med psykologiserande anslag präglar i allmänhet sekundärlitteratur kring 

Cioran. Detta är förvisso knappast en slump eftersom han själv uppmanade till biografisk läsning av 

sina texter.
3
 Dock inställer det sig en fråga om vad intresset för personen bakom texten egentligen 

leder till när det kommer att nyttjas för kommersiellt bruk i strävan efter att sälja maximalt antal 

                                                 
3 Ilinca Zarifopol-Johnston, Searching for Cioran (2009), s. 13. 
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böcker, något som i synnerhet präglar den svenska introduktionen.
4
 Ilinca Zarifopol-Johnstons 

Searching for Cioran (2009), redigerad efter hennes död av maken Kenneth R. Johnston, utgör ett 

väsentligt undantag från mytologiseringen. Anslaget i boken ligger primärt på genombrottet i 

Frankrike under de första åren i Paris, men berör även uppväxten i Rumänien, de första studieåren i 

Bukarest – där den tyska pro-nazistiska influensen till mycket präglade klimatet men också Cioran 

själv – samt den korta studietiden vid Humboltuniversitet i Berlin. För uppsatsen tjänar boken som 

den mest gedigna genomgången av Ciorans liv och verk, samt har även hjälpt till att ge en bild av 

de samhälleliga förutsättningarna för dennes etableringsväg, speciellt inom Paris kulturkretsar.  

     Tobias Dahlkvist gör med Eremiten i Paris: Emil Cioran och pessimismen som levnadskonst 

(2013) det första riktigt ambitiösa försöket att introducera Cioran för svensk publik. Även Dahlkvist 

ger uttryck för en ambivalens inför den psykologiserande tendensen i sekundärlitteraturen på ett 

komiskt men samtidigt uppriktigt sätt: ”Personen Cioran är en premiss av uppenbar betydelse för att 

förstå författaren Cioran: personen Cioran är nämligen ett av de ämnen som författaren Cioran är 

mest upptagen av.”
5
 För uppsatsen är boken viktig eftersom den till mycket kompletterar Zarifopol-

Johnston genom Dahlkvists förflutna som idéhistoriker med en produktion som genomgående riktat 

sig mot pessimismens olika uttryck. I de fall där Zarifolpol-Johnstons och Dahlkvists tolkningar går 

ihop har jag valt att använda mig av den senares, nyare utgåva. Även om Eremiten i Paris förtjänar 

all heder för sitt bidrag till att kasta ljus över författarskapet, står det för uppsatsen som ett slags ram 

mot vilken den egna analysen kan ta spjärn. Detta för att Dahlkvist driver tesen att Ciorans 

pessimism syftade till att fungera som levnadskonst. Således skulle denne snarare haft en praktisk 

ambition, än en teoretisk. Jag vill påstå att detta tesdrivande gör att den idéhistoriska härledningen 

av Ciorans tänkande till viss del förbises. Dessutom menar jag att vad vi kallar praktiskt filosofi – i 

vilket fack Cioran bör inordnas om han ska placeras i ett annat fack än det skönlitterära, varom de 

lärda må tvista – tvunget inbegriper ett visst mått av levnadskonst. Det gör att Dahlkvist har rätt i 

sin tes, men att tesen som sådan egentligen är ett cirkelresonemang. 

     I cioranforskningen finns som redan påpekats en klar brist. Genom för stort fokus på personen 

Cioran snarare än dennes texter, finns det en tydlig lucka. Dahlkvist ställer sig delvis emot denna 

tendens, men han placerar sig dock i samma fack eftersom han använder så pass mycket av Ciorans 

dagböcker för att underbygga sin tes. En ambition med denna uppsats är därför att komplettera den 

biografiska forskningen kring Cioran med ett annat perspektiv. Genom det kultursociologiska 

                                                 
4 Gabriel Liiceanu Apokalypsen enligt Cioran (1995) översättning Dan Shafran och Åke Nylinder (1997), en översatt 

TV-intervju med Cioran, men också en biografisk genomgång; och Johannes Ekman, Den nödvändiga pessimismen: 

Klarsyn och svartsyn i dikt och tanke (2011). Bägge dessa består till största del av mytologisering av personen 

Cioran, snarare än fokus på dennes texter. 

5 Dahlkvist (2013), s. 21. 
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anslaget kommer Sammanfattning av sönderfallet därför att analyseras utifrån verkets kontext 

snarare än utifrån Cioran som person. Hypotesen om att pessimismen för Cioran fungerar som en 

strategi är vald just därför att den problematiserar den etablerade biografiska läsningen och visar på 

en alternativ tolkning. Det finns så att säga en förklaring till varför en författare väljer ett teoretiskt 

synsätt framför ett annat, vilket i uppsatsen kallas för strategi. 

     För att kunna analysera hur Cioran använder pessimismbegreppet kommer två böcker att 

användas för att härleda hur pessimism formulerats historiskt. Joshua Foa Dienstags Pessimism: 

philosophy, spirit, ethic (2006) syftar till att härleda vad han menar är en pessimistisk idétradition, 

med start i Jean-Jacques Rousseau och slut i mitten av 1900-talet.
6
 Dennes tes om tidens funktion i 

begreppsanvändningen kommer användas och diskuteras, samt självklart kapitlet som omfattar 

Cioran. Tobias Dahlkvists avhandling Nietzsche and the philosophy of pessimism: a study of 

Nietzsche's relation to the pessimistic tradition: Schopenhauer, Hartmann, Leopradi (2007) har 

fokus snarare på tidpunkten när pessimism blev ett formulerat filosofiskt problem, alltså under 

1800-talets senare del.
7
 Även om Dahlkvist konstaterar att pessimismen som filosofisk fråga 

tillhörde 1800-talet, menar han att pessimismen fortlever på 1900-talet genom bland andra Cioran.
8
 

Han talar om tre faser i framväxten av pessimism som filosofiskt begrepp: 1. när Arthur 

Schopenhauer gör pessimism till filosofiskt begrepp, 2. när begreppet får betydelsen av att livets 

värde är mindre än noll genom bl. a. Eduard von Hartmann, och 3. tiden efter fas 2 som godtar 

uppfattningen om att pessimism handlar om livets meningslöshet.
9
 Det finns dock efter 

Schopenhauers död inget filosofiskt samtal som ser pessimismen som ett filosofiskt problem enligt 

Dahlkvist. Cioran kan dock sägas förhålla sig till begreppet pessimism, alltså i någon mån fortsätta 

det filosofiska samtalet, utan att för den skull använda sig av ordet pessimism explicit. Han skulle 

givet detta beröra liknande element och frågor som var aktuella runt 1860-talet. Dahlkvists 

katalogisering av olika begreppsanvändningar av pessimism är en god grund för att kunna studera 

hur pessimismbegreppet potentiellt kan ha kommit att förändras under sekelskiftet och den första 

halvan av 1900-talet. Kapitel 2 inleds med en utförligare diskussion om Dienstags och Dahlkvists 

olika syn på pessimismen. 

 

1.4 Teori 

För att kunna tala om ett cioranskt pessimismbegrepp har en ambition i uppsatsen varit att söka 

                                                 
6 Joshua Foa Dienstag, Pessimism: philosophy, spirit, ethic (2006). 

7 Tobias Dahlkvist, Nietzsche and the philosophy of pessimism: a study of Nietzsche’s relation to the pessimistic 

tradition: Schopenhauer, Hartmann, Leopardi (2007), s. 12. 

8 Dahlkvist (2007), s. 23. 

9 Dahlkvist (2007), s. 112 f.  
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efter ett synsätt där Ciorans jag i texten tillåts motsvara hans strategier på det filosofiska fältet, utan 

att för den skull göra en biografisk läsning. Detta för att det jag som för talan i Sammanfattning av 

sönderfallet, som i uppsatsen alltså motsvarar Ciorans åsikt, analyseras ur ett kultursociologiskt 

perspektiv. Jan Holmgaard analyserar i sin avhandling Jaget i texten (1998) användningen av jaget i 

verk av Georg Büchner, Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche och Paul Valéry.
10

 Dennes 

teoretiska utgångspunkt, att subjektet i en text endast tjänar till att vara det sätt på vilket författaren 

framställer ett fiktionsjag, kommer återanvändas i min efterföljande analysdel. Holmgaard menar att 

fiktionsjaget är ett sätt för författaren att prova ett autonomt jag.
11

 För uppsatsen är detta intressant 

eftersom man kan tänka sig att textens Jag blir Ciorans sätt att prova sin tes. Cioran kan alltså sägas 

prova sina teorier genom ett fiktionsjag och på det sättet inte vara annat än upphovsman såsom 

författare till boken Sammanfattning av sönderfallet. Uppsatsen kommer som det nämndes i det 

föregående kapitlet inte att problematisera denna påtalade fråga och hur Cioran ställer sig till 

textens jag. Däremot finns det anledning att ifrågasätta hur objektiv man som läsare kan betrakta 

Ciorans fiktionsjag. Till detta hör att texten, genom vad Holmgaard kallar för dess ”själv-

referentialitet” endast kan uttrycka ett subjekt utifrån dess subjektiva position. Således finns aldrig 

möjligheten att referera till subjektet som objektivt. Det innebär att det inte går att definiera en ram 

för vilken subjektets själva omfattning kan bestämmas. Subjektets objektiva roll går aldrig att 

urskilja. Därför uppstår det en konflikt med objektiviteten när Cioran använder sig av pessimistiska 

element vilka går att anknyta till det filosofiska samtalet kring 1860-talet, i sin egen senare kontext. 

Han är då, som författare, subjektiv i den meningen att han trots allt är upphovsman till texten, men 

eftersom texten bygger på uppmaningar och teoretiska resonemang luras läsaren att betrakta Cioran 

som en objektiv betraktare av världen. Det finns förstås stora poänger med att framstå som en lärd 

objektiv förkunnare, men detta är inte teoretiskt möjligt. 

     Kontextualiseringen i analysen kommer att gå till på det sättet att primärmaterialet ställs mot 

större utredningar av tankemodeller, alltså mot idéhistorian som vi känner den från referensverk och 

antologier. Detta för att begränsa omfånget på undersökningen och följaktligen utgå från att andras 

analyser tjänar bättre som avgränsande stomme. Det här motiveras även av att det mer konkret inte 

handlar om ett helt tänkande som ska utredas, utan istället temat pessimism hos Cioran, varför 

kontextualiseringen begränsar sig till att söka jämföra detta med vad som tidigare har sagts i saken 

och alltså hur materialet förhåller sig till en tanketradition av pessimism.  

     Resultatet av en dylik utredning kan lätt fastna i att blott fastslå ett jakande eller nekande på 

frågan: finns det kongruens mellan de olika textmassorna? För att söka undvika detta samt för att 

                                                 
10 Jan Holmgaard, Jaget i texten (1998). 

11 Holmgaard, s. 18. 
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kunna diskutera Ciorans bakomliggande avsikter med att anknyta till pessimismen som 

tanketradition, är ambitionen att, utifrån resultatet i den inledande analysen, använda ett antal 

begrepp lånade från sociologen Pierre Bourdieu. Analysen gör på intet sätt anspråk på att låna 

analysmetoden på något annat plan än som verktygslåda, att sätta ord på sådant som kanske annars 

inte skulle gå att omfatta utan en längre serie av definitioner. Eftersom Donald Broady är den som 

för svensk publik introducerat Bourdieu, inte sällan mer överskådligt än hos upphovsmannen själv, 

kommer jag referera till Broadys framställning.
12

 Utgångspunkten är begreppet ”fält”.
13

 Bourdieu 

menar att det bör betraktas som ett kraftfält där spänningar hela tiden råder mellan olika aktörer och 

grupper.
14

 Fältbegreppet är för uppsatsen emellertid mest intressant som en avgränsning när man 

vill skilja ett autonomt fälts aktörer från ett annat. Uppsatsen kommer inte att försöka uppställa ett 

fält kring vilket Cioran rörde sig. Däremot så är det intressant att använda begreppet för att tänka 

och resonera kring den miljö som författare och tänkare sökte positionera sig på i förhållande till 

varandra. Därför består kapitel 3.1 av en skissering av det för uppsatsen aktuella fältet. Mer 

relevanta begrepp för uppsatsen är ”strategi” och ”kapital”. Aktörernas positioner bestäms utifrån 

hur de agerar.
15

 Men Bourdieu nöjer sig inte med att betrakta akterna som passiva händelser, utan 

menar att det är frågan om avsiktliga, strategiska val, i syfte att hävda sig.
16

 Det här hör ihop med 

att det måste finnas en marknad som kan tillerkänna kapitalet ett värde. Strategierna är intimt 

förknippade med det kapital som aktörerna rör sig med. Begreppet kapital är i det närmaste 

allomfattande men vi behöver i det här sammanhanget inte gå längre än att begränsa oss till det 

kulturella, sociala och symboliska.
17

 Det kulturella kapitalet inbegriper beläsenhet i klassiker, 

kunskap om tidigare kulturella fejder, kännedom om samtida kulturella händelser etc., men det 

väsentliga är att det finns en tyst överenskommelse mellan aktörerna att dessa tillerkännes värde. 

Sociala nätverk, släktband, relationer o. s. v., sådant som kan premieras vid t. ex. inval i grupper, 

öka möjligheten att röra sig i vissa kretsar och ge tillträden till föreningar, omfattar det sociala 

kapitalet. Mer komplext är det symboliska kapitalet. Man kan uppställa samma grundsats som i de 

övriga fallen: en gruppering som värderar X för att detta anses som något beundransvärt. Vad man 

                                                 
12 Donald Broady, Sociologi och epistemologi: om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin 

(1990). 

13 Broady, s. 266 f. 

14 Exempel på fält är fotografins, naturvetenskapens, filosofins eller litteraturens; men det väsentligt utmärkande och 

på samma gång begränsande för varje fält är att det är autonomt. Det beror på att ett specifikt fält konstitueras 

genom att olika aktörer strider om den legitima rätten att definiera vad som inom dess ramar bör betraktas som 

beaktansvärt och vad som inte ska göra det. Som illustration kan vi tänka oss det för uppsatsen väsentliga litterära 

fältet. Detta befolkas av aktörer (författare, litteraturkritiker, akademiker o. s. v.) vilka söker få sin definition av vad 

som är god eller dålig litteratur gällande.  

15 Även naturligtvis av deras habitus, vilket emellertid är ett begrepp som kommer att lämnas utanför uppsatsen. 

16 Broady, s. 179. 

17 Broady, s. 169 f. 
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bör tillägga om det symboliska kapitalet är att det tenderar att växla värde mycket snabbare än andra 

slags kapital. Det gör att en grupp ena dagen erkänner något som värdefullt, för att en månad senare 

värdera någonting annat. Här kan man exempelvis tänka sig att pessimistiska element i 

skönlitteraturen har en starkare funktion som symboliskt kapital i krigstider, men mindre i tider av 

högkonjunktur. Jag skulle vilja säga att det symboliska kapitalet innebär en större riskinvestering; i 

ena stunden är man på toppen och i andra på botten.
18

 Broady menar att det kulturella kapitalet bör 

betraktas som ”en bred underavdelning till det än mer generella begreppet symbolisk kapital.”
19

 

Han förklarar det vidare som ett ”relationellt begrepp”, med vilket menas att symboliska händelser 

uppskattas som värdefulla ifall det finns en marknad för dem, alltså att aktörer utbyter detta slags 

värden. Oavsett i vilket sammanhang kapitalbegreppet appliceras är det viktigt att poängtera att 

symboliskt kapital varken nödvändigtvis behöver vara materiellt eller detsamma som ekonomiskt 

kapital. 

     Bourdieuskt synsätt kritiseras ofta för att generalisera och förenkla strukturer som ligger bakom 

aktörernas rörelse på fältet. Man lyfter gärna fram bristen på estetiska omdömen i dessa analyser, 

och det skall villigt erkännas att det finns risk för att den som praktiserar Bourdieus terminologi 

oförsiktigt kan tillmäta enskilda händelser på fältet ett för stort värde. Vad som dock bör framhållas 

i denna fråga är den relationella aspekten mellan aktörerna och deras samhälleliga kontext. Kritiken 

tenderar att betrakta aktörernas påverkan på samhället snarare än samhällets påverkan på aktörerna. 

I grunden ligger ett kulturmarxistiskt spörsmål: betraktar man basen och överbyggnaden som 

inbördes autonoma strukturer eller är man villig att studera, och kanske även erkänna, ett utbyte 

mellan dessa. Att Ciorans filosofiska eller litterära produktion avspeglar hans position på fältet är 

för uppsatsen en given utgångspunkt. Det är på detta sätt man kan hävda att ett kultursociologiskt 

perspektiv på Cioran är nödvändigt för att komplettera och problematisera den biografiska 

tendensen inom forskningen. 

     Hur kan man tala om det skrivna ordet utifrån ett sociologiskt perspektiv? Detta är till mycket 

kultursociologens huvudfråga. Man kan inte utelämna synsättet på kultur – oavsett om det handlar 

om litteratur, konst, historia eller som i det här fallet filosofi – som ett resultat av mänskligt liv i ett 

samhälle, där aktören ständigt handlar utifrån eller emot påverkan och krav från olika institutioner. 

Författare eller filosofer talar gärna om sitt oberoende från inflytande. Aktören är dock aldrig 

autonom, oavsett i hur stor utsträckning denne strävar efter att vara det. På det sättet kommer alltid 

produktionen att vittna om bakomliggande strukturer, och på det sättet kommer Sammanfattning av 

                                                 
18 Något skämtsamt skulle man kunna exemplifiera med att en snabb sportbil, en sådan som Björn Ranelid äger, i ett 

sammanhang av börsmäklare kring en jullunch antagligen skulle värderas som symboliskt kapital, medan det för 

sammanhanget kring ett ”elvakaffe” hos någon ledamot för Svenska Akademien inte skulle anses som värdefullt.  

19 Broady, s. 171. 
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sönderfallet, i egenskap av Ciorans filosofi, avspegla dennes verksamhet och liv.  

  

1.5 Materialbeskrivning 

Sammanfattning av sönderfallet eller Précis de décomposition som originaltiteln lyder, gavs ut 1949 

på Èditions Gallimard i Paris. För den svenska översättningen står Nikanor Teratologen, Niclas 

Lundkvists pseudonym. Det är för att vara Cioran en ovanligt omfattande bok, som med sina drygt 

330 sidor utgör det verk som kom att bli genombrottet på den franska litterära scenen, trots att det 

var debuten på franska. Just övergången från att tidigare skrivit på rumänska till franska, och 

således från att i princip varit låst till den rumänsktalande publiken, istället nå ut till den 

franskspråkiga världen, innebar rimligtvis en stor omvälvning för Cioran.
20

 

     Boken är indelad i sex huvudkapitel
21

 och kan givet dessa tyckas följa en systematisk 

framställning av Ciorans tänkande. Detta är emellertid inte riktigt sant. Huvudkapitlen består 

nämligen av mestadels rubriksatta underkapitel, där omfånget varierar mellan en och några sidor, 

med något undantag för mer omfattande utläggningar. Det kan verka som att han söker utreda ett 

tema i varje underkapitel, som sedan sammantaget skulle utgöra en enhet givet sitt huvudkapitel, 

men detta är till mycket en förvillelse. Genom den aforistiskt präglade stilen refererar Cioran friskt 

mellan olika delar i boken, vilket gör att förklaringen till ett utspel som han gör oftast visar sig i en 

annan del av boken. Detta stildrag motiverar även varför det finns anledning att anlägga ett 

kultursociologiskt perspektiv, eftersom Cioran i boken använder sig av strategier i bourdieusk 

mening vilka svarar mot hans strävan efter att hävda sig på det filosofiska fältet. 

 

 

2. Utvecklandet av en pessimism 

Vad är då pessimism? Kan man på ett tillförlitligt sätt kalla något för en pessimistisk tanke, utan att 

på samma gång tillskriva ett epitet som upphovsmannen själv möjligtvis skulle opponera sig emot? 

Sammanfattning av sönderfallet tilldelades som inledningsvis nämndes inte Prix Rivarol 1949 trots 

vinst i omröstningen eftersom priskommittén ansåg boken för pessimistisk. Först året efter 

godkändes den och korades till vinnare. Cioran är dock, som vi kommer se längre fram i analysen, 

mycket ambivalent till pessimismen.  

     Varken Dahlkvist eller Dienstag menar att pessimismen kan betraktas som en enhetlig ideologi, 

                                                 
20 Det finns många berättelser om att Cioran bestämt sig för att aldrig mer återgå till modersmålet, och i sin produktion 

verkar detta åtminstone stämma. Språkbytet beskrivs vidare i dennes dagböcker som en evig strävan mot en förhöjd 

stilnivå, något som även visar sig bringat resultat när boken, som tidigare nämnts, belönades med Prix Rivarol. 

21 ”Sammanfattning av sönderfallet”, ”Tillfällestänkaren”, ”Dekadensens ansikten”, ”Heligheten och det absolutas 

grimaser”, ”Vetandets utsmyckning” och ”Avsägelser”. 
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alltså en gruppering som tänkare hänger sig åt. Det finns mig veterligen ingen grupp som kallat sig 

eller erkänt sig som ”pessimister”.
22

 Vad man däremot kan visa är att det finns en samhörighet i att 

enskilda tänkare uppvisar drag av pessimism i sitt tänkande, att de använder sig av liknande teman 

eller element som är gemensamma och som därför gör att man kan placera dem i en tradition av 

pessimistiskt tänkande. Det är således fråga om att forskaren konstruerar tanketraditionen i 

efterhand. Detta grundar sig på att pessimism som begrepp är mångbottnat. Något som går utanför 

denna uppsats är det vanligaste, vardagliga uttrycket som praktiseras oreflekterat och utan 

anknytning till ett begreppshistoriskt sammanhang. Detta skiljer sig från den mer tematiska 

användningen av begreppet i teoretiska sammanhang och följer inte någon specifik definition. 

Begreppshistoriskt har förstås pessimismbegreppet även ett uttryck som är specifikt för kontexten 

som är fokus i denna uppsats, alltså 1900-talets mitt. Det finns då pessimismbegrepp som har en 

funktion i anknytning till den dåtida kontexten av t. ex. andra världskriget, men som idag inte skulle 

ha samma funktion. I uppsatsen används Dienstags utredning av detta som utgångspunkt. Om man 

ser det ur ett teoretiskt perspektiv, är detta i sin tur ett resultat av hur man omformulerat begreppet 

sedan tidigare tid. Pessimismen som filosofisk fråga uppstår enligt Dahlkvist kring 1860-talet, och 

detta är det egentliga ursprunget till begreppet historiskt. Därför kan man även syfta till den 

filosofiska traditionen av pessimism, som till mycket Schopenhauer är upphov till och vilken 

Dahlkvist i huvudsak studerar.
23

 Förenklat kan man säga att samtliga av dessa hänsyftningar till 

pessimismbegreppet baseras på en uppfattning om negativitet i förknippande med det egna 

varandet. Till skillnad från i kontexten av 1800-talets mitt, har pessimismbegreppet idag kommit att 

bli ett urvattnat uttryck. Man kan eventuellt anklagas för att begå ett anakronistiskt felslut ifall man 

påstår att en 1900-taltstänkare är pessimist, men eftersom Dahlkvist menar på att den pessimistiska 

filosofin fortlevt genom senare tänkare, kan man undgå detta genom att söka efter pessimistiska 

element snarare än ett teoretiskt system baserat på pessimism.  

     Ordet pessimism är relativt modernt och går att härleda till år 1759, där det användes på franska i 

bemärkelsen av den som ser världen i svart.
24

 Det uppkom ursprungligen som antites till Leibniz' 

optimismbegrepp, vilket utgår ifrån att denne uppfattade sin samtid som den bästa av världar.
25

 Vad 

                                                 
22 Det här kan man t. ex. se likheter hos den svenska författargenerationen som brukar kallas fyrtiotalisterna. Dessa 

anklagades av de etablerade kritikerna i den s. k. ”pessimismdebatten” för att vara pessimister, vilket de alla avsvär 

sig. Mer om detta hos Mats Jansson, Kritisk tidsspegel: studier i 1940-talets svenska litteraturkritik (1998), eller min 

c-uppsats i litteraturvetenskap, Att söka sin fallucka: en litteratursociologisk studie av 40-talets pessimismdebatt 

med utgångspunkt i det rådande efterkrigstidsklimatet visavi en litterär generationsväxling (2010). 

23 Dahlkvist (2007), s. 13 f. 

24 Dahlkvist (2007), s. 12. På svenska uppträder begreppet så sent som 1845. Begreppet används ursprungligen i 

princip på samma sätt som melankoli., vilket härrör från tanken om den svarta gallan. Det gör att pessimism även 

förknippas med mental sjukdom, samt att pessimism förknippas med geniet, kreativiteten och subversiviteten. s. 29. 

25 Dahlkvist, (2007), s. 13. 
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som enligt Dahlkvist utmärker 1800-tals kontexten, var att man där uppfattade pessimismen som en 

filosofisk fråga. Detta låg i sin tur till grund för ett filosofiskt samtal. Vid 1800-talets mitt fanns fyra 

begreppsanvändningar: 1. den psykologiska användningen, där den värsta tänkbara utgången av en 

situation värderas, något som ligger i linje med begreppsanvändningen av idag
26

, 2. den historie-

psykologiska användningen, som härrör ur degenerationstanken där alltså människans utveckling 

ställs mot samhällets och går mot det sämre
27

, 3. den etymologiska användningen som betecknar sin 

samtid som den sämsta av världar, 4. begreppsanvändning som menar att icke-existens är att föredra 

framför existens, vilket kan inbegripa både ett individuellt och ett världsligt perspektiv.
 
Även om 

fyra skilda tolkningar av begreppet går att urskilja, är Dahlkvists tes att dessa ändå går att 

sammanföra i en pessimistisk tradition.
28

 Emellertid gör studiet av ett tänkande som tar form i 

1900-talets mitt, att man bör förutsätta att en utveckling av pessimismbegreppet skett, varför det är 

nödvändigt att även studera hur en ny användning växer fram. 

     Medan Dahlkvists anslag, som ovan visat, är att diskutera pessimism utifrån dess tillämpning 

under olika tidpunkter i 1800-talet, gör Joshua Foa Dienstag i, Pessimism: philosophy, ethic, spirit, 

snarare anspråk på att studera historiska implikationer av temat pessimism. Dahlkvist söker snarare 

att definiera pessimismbegreppet utifrån källornas begrepp och givet dess historiska kontext, medan 

Dienstag definierar vad han menar är typiskt för pessimism och härleder därefter likheter hos olika 

tänkare. Dienstag gör alltså pessimismen till ett analytiskt begrepp. Föresatsen i dennes metod är att 

det går att urskilja pessimistiska tankegångar hos tänkare utan att de direkt anför begreppet 

pessimism. Att studera teman över historia innebär alltid ett risktagande eftersom den historiska 

begreppsanvändningen tenderar att vara högst flytande. Det problematiska för Dienstag blir 

härledandet av tänkare som varken själva eller inom sekundärlitteraturen brukar kallas för 

pessimister – Rousseau, Freud, Camus, Cervantes, Marx – till tanketraditionen. Han gör dock en 

karaktäristik över gemensamma drag i pessimismens tankesätt: ”that time is a burden; that the 

course of history is in some sense ironic; that freedom and happiness are incompatible; and that 

human existence is absurd.”
29

 Denna definition kan användas för att härleda huruvida ett tänkande 

kan sägas korrespondera med pessimismen. Tiden är enligt Dienstag det genomgående temat hos 

samtliga av de tänkare han behandlar, och hans gruppering av pessimismen i kulturell, metafysisk 

och existentiell, grundar sig på hur man i dessa har sett på tidens funktion. Pessimism är enligt 

Dienstag en naturlig följd av den tidsliga uppfattningen; tydligast förekommande såsom livets 

                                                 
26 Exemplifieras med Richard Wagners användning. 

27 Exemplifieras med Eduard von Hartmanns användning, och ligger i konflikt med Schopenhauers. 

28 Dahlkvist (2007), s. 13 f. Den fjärde kategorin står främst Schopenhauer för, men även delvis Hartmann. Dahlkvist 

menar att denna begreppsanvändning är mest typiskt för Schopenhauer, eftersom den kom till uttryck på 1870-talet 

och därför är mest relevant för Schopenhauers samtid. 

29 Dienstag, s. 19. 
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tidsbundenhet. Detta förklarar han med den någorlunda accepterade praxisen om att uppfatta det 

moderna genombrottet inom en västerländsk kontext som i mycket en fråga om tidsuppfattning, 

vilket Dienstag tar avstamp i för att kunna jämföra antik pessimistisk implikation och senare. 

Medan förmodern tid i mycket rörde sig med en cyklisk syn på tiden kommer det moderna 

tänkandet snarare att applicera ett linjärt synsätt.
30

 Det linjära synsättet är en direkt följd av 

kristendomens genomslag. Dienstags förslag är att pessimism ska betraktas som ”as equally 

descended from the modern notion of linear time, and hence, as equally a conceptual child of 

modernity.”
31

 Detta gör bl. a. att jämförelsen mellan det mänskliga förnuftet och det djuriska 

oförnuftet – vilket enligt Dienstag är en återkommande symbolik hos pessimister – egentligen 

handlar om tidsuppfattning. Människan är en historisk varelse, hon har förmågan att placera sig i en 

nu-, då- och samtid. Detta kallas för att man har ett ”time-consciousness”, alltså ett medvetande om 

varat i tiden, vilket är detsamma som ens självmedvetande, eller ”self-consciousness”.
32

 Det här ger 

för Dienstag den tidigare uppräknade grupperingen i kulturell, metafysisk och existentiell 

pessimism. (Han avhandlar även Nietzsches ”Dionysiska pessimism” och Cervantes figur Don 

Quixotes ”pessimism i praktiken”).  

     Tillsammans med Albert Camus och Miguel de Unamuno, utgör Cioran gruppen för existentiell 

pessimism hos Dienstag. Det som skiljer dessa från övriga pessimistiska grupperingar är att de till 

viss del övertar den modernistiska linjära tidssynen. De anpassar klassiska pessimistiska element 

som livets tidsbundenhet och det absurda i tillvaron med denna vetskap, till sin samtid, men gör 

själva tiden till narrativ, alltså berättande (och jag tror härvidlag att Ciorans och Camus’ erfarenheter 

av kriget påverkar detta, även om det i den förras fall inte är direkt uppenbart). Det är den 

personliga upplevelsen som gör tänkandet pessimistiskt och det är också upplevelsen som man 

söker förmedla med sina texter. Den ostrukturerade formen utmärker dem, att skilja från den mer 

programmatiska som karakteriserar Schopenhauer och Freud, vilket går att härleda till Nietzsches 

inflytande. Dienstags tes om tiden som narrativ, alltså berättande, gör att företrädarna skildrar tiden 

så att den blir inriktad mot den personliga upplevelsen. Detta menar han utgår från deras intresse för 

ontologi, alltså läran om hur varat förhåller sig till tingen, vad det uppfattar och på vilket sätt.
33

 

Tiden som narrativ eller berättande innebär således en psykologiserande strävan hos företrädarna. 

Det ontologiska anspråket medför att tidens inverkan på det mänskliga varat blir en psykologisk 

förutsättning för hur människan upplever sin tillvaro men också för hur hon ska leva sitt liv. 

 

                                                 
30 Dienstag, s. 10. 

31 Dienstag, s. 16. 

32 Dienstag, s. 20 f. 

33 Dienstag, s. 119 ff. 
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2.1 Pessimism explicit  

Genom att jämföra Ciorans förhållningssätt till pessimismen med de av Dahlkvist och Dienstag 

utstakade karaktäriseringarna, vill jag visa på hur Cioran förhåller sig till traditionen av pessimism. 

Holmgaards utgångspunkt om att fiktionsjaget fungerar som ett prövande jag för författaren är värt 

att hålla i åtanke. Detta eftersom den pessimistiska tanketraditionen i någon mening måste betraktas 

som en ram för Ciorans utvecklandet av en egen begreppsanvändning, eller åtminstone av tänkandet 

genom hans prövande fiktionsjag. För att diskutera hur pessimism används i Sammanfattning av 

sönderfallet kommer de ställen där begreppet explicit används att inleda analysen.  

     Mot slutet av boken, på sidan 301, kritiserar Cioran pessimismen som system: ”Varje bitterhet 

döljer en hämnd och överförs till ett system: pessimismen – denna de besegrades grymhet, de som 

inte kan förlåta livet att det svikit deras förväntningar.”
34

 Av detta citat framgår två saker konkret. 

Som redan påpekats, att Cioran kritiserar pessimismen som system. Dessutom att pessimisterna har 

förväntningar på livet. I det här fallet exemplifierar Cioran dem han kallar för ”de besegrade” eller 

pessimisterna med 1600- respektive 1700-talsgestalterna Francois de La Rochefoucauld och 

Nicholas Chamford. Av kapitlets rubrik som är ”Hos moralisterna och deras hemligheter”, framgår 

det att Cioran menar att pessimisterna även är det han kallar för ”moralisterna”. De besegrade eller 

de som hängivit sig åt pessimismen som system – således pessimisterna – likställs med 

moralisterna, och det är vidare dem som haft förväntningar på livet, som inte handlat för stunden 

utan utifrån ett system.  

     Vad innebär då den systematiska pessimismen? Till att börja med kan man fastslå att det är de 

ospontana, mekaniskt moraliska föreställningarna som kritiseras. Alltså att människan har en moral 

som bygger på dess förväntan av vad ett moraliskt handlande innebär. Pessimismen som system 

innebär att människan lurar sig att ha föresatser om tillvaron. Man förutsätter en negativ utgång i 

varje situation, utan att ta hänsyn till den unika situationen. Pessimisten tror helt enkelt att tillvaron 

i någon form är negativ och grundar sina moraliska handlingar utifrån detta. Ciorans ståndpunkt 

motsätter sig dock den att livet på något plan går att förutsätta eller att man skulle kunna ha 

förväntningar. Livet går enligt Cioran inte att förutspå: ”Ty det finns endast liv när livet inte 

uppmärksamt iakttas.”
35

 Det betyder att människan måste sträva efter att inte ägna sin 

uppmärksamhet åt det vardagliga livet. När Cioran kritiserar det pessimistiska systemet, gör han det 

eftersom dess anhängare förutsätter en given (negativ) utgång av en händelse. Frågan blir då vad 

alternativet till ett aktivt antagande inför en händelse blir? Ett direkt avstående från ett sådant val 

eller möjligen passivitet ligger nära till hands. Cioran ger inget direkt svar på denna fråga. Han 

                                                 
34 Cioran, s. 301. 

35 Cioran, s. 303. 
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exemplifierar denna tendens att i för stor utsträckning göra sig förväntningar med Marcel Prousts 

hypersensibilitet inför det egna varat. Prousts ständiga kontemplerande över sig själv, främst utifrån 

ett dåtidsperspektiv, symboliserar en motsats till Ciorans ställning i saken. Han menar att detta 

exempel visar på hur föregripandet i en situation förslöar individen: ”Ingen uppmärksamhet i 

övningen som inte leder till en handling av utplånande: det är iakttagandets olycksöde, med alla 

olägenheter som av de följer för iakttagaren, från de klassiska moralisterna till Proust.”
36

 

Iakttagaren, alltså Proust eller moralisterna, handlar aldrig ospontant. Givet detta skapar denne 

heller aldrig sig några förväntningar. Man kan i detta urskilja en polemik med det s. k. rationella 

tänkandet, alltså att man skulle kunna lära av historien. Detta leder till att denne aldrig egentligen 

handlar i en situation. De följer bara sitt förnuft, och eftersom det är förväntningsbaserat så är det 

ospontant. Ciorans kritik av pessimismen grundar sig alltså på att han har en annan syn på tiden. För 

Cioran tycks tidsbegreppet inte ens existera. Förväntningen bygger på att tiden existerar, eftersom 

man med en förväntning förutsätter både en dåtid och en framtid. Dåtiden talar om för den som har 

en förväntan vad denne ska förvänta sig av framtiden, det är av händelser i det förgångna som 

förväntan görs om vad som komma skall.  

     Givet Ciorans kritik av moralisterna finns det anledning att kort belysa hans syn på moralen. I 

det ovan diskuterade explicita användandet av pessimismbegreppet, gör Cioran en hänvisning till 

kapitlet ”Teori om det goda”. Där ställer Cioran fiktivt en fråga till sig själv: vad innebär frånvaron 

av en metafysisk princip – en Gud eller ett ”slutligt kriterium” – för att man ska kunna upprätthålla 

ett moraliskt levende? Ciorans svar är att alla människor bär på lika mycket ”illgärning” som alla 

andra och därför inte bör utöva påverkan mot andra.
37

 Du bör alltså inte behandla dina 

medmänniskor på ett sätt som du själv inte skulle vilja bli behandlad. Det som kallas illgärning är 

alltså något som är gemensamt för människan. Den moraliska betydelsen av detta ligger i att man 

inte ska påverka andra eftersom man delar på något. Det blir således ett moraliskt kriterium för 

Cioran. Man kan emellertid inte sluta handla, då är det enda alternativet fullständigt passitivitet, och 

detta är inget som Cioran uttryckligen förespråkar. Detta eftersom det aldrig går att göra sig fri från 

kravet på handling. Cioran beskriver uppgivet på ett annat ställe att det är för sent att göra upp med 

handlingskravet: ”Det är alltför sent för mänskligheten att befria sig från handlingens illusion, det är 

framför allt alltför sent för den att upphöja sig till sysslolöshetens helighet.”
38

 Därför tar Cioran 

avstånd från handlingsvärlden: ”jag har upplöst mig själv för att vara god”.
39

 Upplösandet av ”mig 

själv” eller av sig själv som subjekt, innebär att söka sig bortom gemenskapen. Detta tycks vara 

                                                 
36 Cioran, s. 302. 

37 Cioran, s. 287. 

38 Cioran, s. 84. 

39 Cioran, s. 287. 
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Ciorans enda sätt att inte utöva illgärning gentemot andra.  

     I sin extrem innebär det ovan beskrivna avståndstagandet eller förfrämligandet från 

gemenskapen, en strävan hos Cioran att söka sig mot objektiviteten. Som det kommer att visa sig i 

den fortsatta analysen är detta ett kitt i Ciorans syn på moralen, samt på pessimismen. Hans 

pessimismbegrepp är baserat på denna strävan. Det är emellertid vanskligt att sluta sig till huruvida 

denna inställning hos Cioran, ska kallas för objektifiering eller snarare anti-subjektifiering. Det 

förra signalerar ett sökande mot objektet och lämpar sig därför inte som definition. Det senare 

stämmer inte heller eftersom det inte är frågan om ett aktivt motverkande av subjektet, alltså ett 

fullständigt icke-subjekt som för tankarna till icke-existens. Snarare uppträder detta som en 

medveten hållning till sig själv som subjekt. Enda alternativet till att upphöra vara ett subjekt är att 

dö, och det är ingen lösning på Ciorans sökande bort från sin subjektsposition. Detta kommer 

framledes att benämnas som de-subjektifiering. Alltså som en strävan efter att motverka sig själv 

som subjekt, men inte med objektet som högsta mål, utan snarare en position som människa där 

man kan komma bortom sin subjektsposition. Det är emellertid på sin plats att klargöra att de-

subjektifiering inte är en term som förekommer hos Cioran själv, utan istället ett för uppsatsen 

analytiskt begrepp. 

     Ungefär 30 sidor efter den första explicita användningen av ordet pessimism, kritiserar Cioran 

pessimisten:  

För en ande är endast betydelsefull i den utsträckning den misstar sig om vad den vill, vad den älskar eller 

vad den hatar; eftersom anden är en mångfald kan den inte välja sig själv. En pessimist utan druckenhet, 

en förkunnare av förhoppningar utan bitterhet, är endast värda förakt. Endast den som inte alls bryr sig om 

sitt förflutna, om konvenansen, logiken eller något hänsynstagande är värd att vi ansluter oss till honom: 

hur ska man kunna älska en erövrare som inte störtar sig in i händelserna med en baktanke om nederlag, 

eller en tänkare som inte i sig besegrat självbevarelsedriften?
40

  

All Ciorans kritik av samtliga filosofiska, moraliska och religiösa system, riktar sig, precis som i 

fallet med pessimismen, mot de förväntningarna systemet ger.
41

 Pessimisten förutsätter en negativ 

utkomst i varje situation, och bryter därigenom med det moraliska kriterium som strävan efter de-

subjektifiering medför för Cioran. Det som i citatet kallas för att anden inte kan välja ”sig själv”, 

innebär att man inte kan välja att vara ett subjekt. Anden strävan dock efter att vara just ett subjekt. 

Det är viktigt att poängtera att Ciorans kritik inte är principiellt riktad mot pessimisten. Om man 

kunde tänka sig att pessimismen frångick sin tidsuppfattning, skulle Cioran potentiellt kunna skriva 

under på den. Om pessimisten gör sig fri från pessimismens systematiserande, där tiden är 

utgångspunkten för att göra antaganden, kan den vara aktningsvärd. Ett sätt att nå den ”mångfald” 

som Cioran talar om som eftersträvansvärd, är genom att man söker sig bort från det subjektiva. 

                                                 
40 Cioran, s. 330f. 

41 Exempelvis Cioran, s. 34,  
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Subjektspositionen är som ordet säger subjektiv, vilket innebär att den utgår ifrån en enda 

synvinkel. Genom att sträva mot att inte vara subjekt, alltså att man söker de-subjektifiera sig, kan 

man närma sig mångfalden, således objektiviteten. Annorlunda uttryckt innebär detta att man är 

konsekvent i sin pessimism. Om pessimisten konsekvent värderar utgången av varje situation 

negativt betyder det på samma gång att denne inte behöver värdera situationen. För att vara 

principfast i tankegången, tycks Cioran mena att en konsekvent pessimism upphäver själva behovet 

av att värdera. Låter sig detta göras, kan Cioran vara pessimistisk men aldrig bekänna sig till 

pessimismen eftersom det skulle innebära ett systematiserande.  

     Det finns så att säga en teoretisk utgångspunkt i varje ism, att den ska kunna säga någonting om 

framtiden, och därigenom kunna förbereda dess sympatisör (med förväntan) inför varje situation. 

Men för Cioran är detta som visat orimligt. Det beror egentligen på hans tidsuppfattning. Som visat 

ovan är det för Cioran egentligen bara nutid som är intressant för att fatta ett beslut eller handla i en 

situation. Eftersom människans upplevelse av sin plats i tiden är det som gör att man kan förhålla 

sig i varje situation, ställer sig Cioran även mot tanken om människan som den varelsen med störst 

förnuft givet just denna egenskap. Det är presens som man kan uttala sig om, ingenting annat.  

     Ciorans kritik av pessimismen som den explicit uttrycks sammanfattas av att pessimisterna 

genom systematisering kring moraliska föresatser skapar en förväntan inför varje situation. För att 

undvika detta menar Cioran att man måste förändra sin syn på tiden. Själva handlandet är subjektets 

sätt att manifestera sin relation till objekten, vilket endast kan undvikas genom att man avstår från 

att påverka andra. Moraliskt sett skapar detta ingen konflikt för jaget i texten eftersom detta som de-

subjektifierat jag kan finna sin motsvarighet i de andra subjekt som utgör hans värld i form av 

objekt. De explicita användningarna av ordet pessimism visar vidare att Cioran kritiserar den 

systematiska pessimismen, men sympatiserar med en tolkning av begreppet givet att 

tidsuppfattningen vore en annan. Han kan sägas företräda en konsekvent pessimistisk ståndpunkt, 

om tiden och systematiseringen upphör att vara grunden till våra värderingar. På detta sätt kritiserar 

Cioran pessimismen, på samma gångs som han själv skapar ett pessimismbegrepp. Detta kommer 

tydligare framgå i analysen nedan av Ciorans implicita uttryck för pessimism.   

 

2.2 Pessimism implicit 

Den vanligast anförda företrädaren för den systematiska pessimismen är förmodligen Arthur 

Schopenhauer. Schopenhauer drog sig emellertid för att använda pessimismbegreppet explicit, 

åtminstone till en början. Detta är en intressant parallell till att även Cioran undviker begreppet. 
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Först när Schopenhauers huvudverk Världen som vilja och föreställning
42

 (1819) i samtiden 

kritiseras, blir det aktuellt att ta ställning till begreppet pessimism uttryckligen. Schopenhauer 

tvingas efter detta att revidera och kommentera boken i en ny upplaga, varefter förekomsten av 

ordet pessimism blir avsevärt mycket mer förekommande.
43

 Betyder då detta att Schopenhauer, 

innan revideringen, inte bör kallas för pessimist? Rimligtvis inte, eftersom de teman och problem 

som han ursprungligen formulerade har en samhörighet med begreppet pessimism. På samma sätt 

uppstår frågan om huruvida Cioran kan påstås vara en del i en pessimistisk tanketradition. Att 

Cioran explicit kritiserar pessimismen behöver inte nödvändigtvis betyda att han inte använder sig 

av pessimistiska element i sitt tänkande.  

     Man kan tänka sig att kritiken av pessimismen, som den tog sig uttryck i det filosofiska samtalet 

kring och efter 1800-talets mitt, har inneburit att dess vedersakare urvattnat begreppet från dess 

ursprungliga innehåll. Det betyder att pessimismens motståndare har sökt förlägga debatten till att 

handla om något annat än vad den ursprungliga ambitionen med begreppet var. På det sättet tvingas 

förespråkarna för pessimismen att ta ställning till nya frågor, och fokus för debatten förskjuts. 

Begreppet pessimism har därigenom tappat sin funktion och istället ersatts av andra vanligtvis inte 

ens klart definierade åsyftningar som fritt från det ursprungliga begreppet laddats med innehåll. 

Man bör här fastslå att det då snarare blir fråga om ett teoretiskt synsätt på materialet. Eftersom 

pessimismen endast vid två tillfällen behandlas explicit i Sammanfattning av sönderfallet, och då 

som föremål för kritik, blir det givet frågeställningarna relevant att analysera de ställen där man kan 

härleda en samhörighet med ett pessimistiskt tänkande, eller uttryckt annorlunda, där pessimismen 

implicit avhandlas. Emellertid ställer det krav på att analysen ska kunna värdera vilka element i 

tänkandet som har samhörighet med pessimism.   

     Analysen av Ciorans explicita kritik av pessimismen visade att det fanns en paradox, genom hur 

pessimismen kunde vara beaktansvärd ifall det var möjligt att frångå den etablerade 

tidsuppfattningen. Givet detta kan två utgångspunkter för härledandet av den implicita åsyftningen 

av pessimistiska element göras. Den första är möjligheter till de-subjektifiering, och baseras på de 

vägar som Cioran ser för människan att ta sig bort från en tillvaro fylld av leda. Den andra rör sig 

kring dennes tidsuppfattning, och har betydelse som åsyftning eftersom Ciorans kritik av den 

systematiska pessimismen till mycket är en kritik av den etablerade uppfattning om tidens betydelse 

för det mänskliga livet. Det är dessa som utgör den röda tråden genom hela Sammanfattning av 

sönderfallet eftersom de tillåter Cioran att göra upp med pessimismen samtidigt som han kan ge 

                                                 
42 Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung (1818). 

43 Dahlkvist (2007), s. 37. Begreppet var inte alls klart definierat i samtiden, utan blev det först efter Schopenhauer 

död, alltså på 1870-talet. 



 

19. 

uttryck för en liknande uppfattning.  

     Det första pessimistiska elementet som kommer analyseras kallas här ”Tidens funktion”, och är 

Ciorans kritik av människans överskattning av tidens betydelse. För pessimisten är frågan om livets 

tidsbundenhet ett centralt problem; hur ska vi förhålla oss till tiden när den endast är en 

transportsträcka mot vår död? Cioran använder detta element för att utveckla en egen 

tidsuppfattning. Därefter kommer elementet ”Ensamheten” analyseras, vilket utgör en av 

möjligheterna till de-subjektifiering. Ensamheten är ett vanligt återkommande tema hos Cioran, som 

hänger ihop med pessimismen genom att ensamheten blir ett tillvägagångssätt för människan att 

isolera sig från den onda omvärlden. Avslutningsvis kommer Ciorans syn på människans makt att 

själv styra över sin död behandlas i ”Vägar till intet”. Detta är en klassisk frågeställning inom den 

pessimistiska tanketraditionen, och omfattas till mycket av den fjärde begreppsanvändning som 

Tobias Dahlkvist anför: att icke-existensen är att föredra framför existensen. Denna ultimata makt 

över sig själv utgör även den en möjlighet till de-subjektifiering.   

 

2.2.1 Tidens funktion 

Enligt Dienstag är det gemensamma för de existentiella pessimisterna att de uppfattade tiden som 

narrativ. Det ska även medföra en ontologisk betydelse för pessimistens tidsuppfattning. Cioran 

opponerar sig som tidigare nämnts mot den etablerade tidsuppfattningen. Den centrala frågan för 

honom är hur livet ska kunna rättfärdigas i tiden:  

Ögonblicken följer på varandra, det ena efter det andra: inget hos dem förlänar illusionen om ett innehåll 

eller skenet av en betydelse; de försiggår; deras bana är inte vår; vi begrundar förflytandet, fångar i en 

dum varseblivning. Hjärtats tomhet inför tidens tomhet: två speglar som ställda mot varandra återkastar 

sin frånvaro, en och samma bild av intighet...
44

 

Uppgörelsen med tidens betydelse är helt klart en essentiell fråga för att förstå Ciorans filosofi. Man 

kan säga att historien ligger i konflikt med intet i Ciorans tankevärld. Intet, för människan alltså 

döden, är den enda tidsmässigt fasta punkten. Detta skapar en konflikt för människan om hur denne 

ska rättfärdiga sitt liv: ”För övrigt är varat självt inget annat än ett anspråk på Intet.”
45

 För att förstå 

Cioran i den här frågan måste man acceptera denna bristande tilltro till tiden. Den som är medveten 

om dödens inneboende i varat har ingenting för att betrakta tiden; tiden och historien tappar sin 

funktion eftersom jagets upplevelse av intighet är ofrånkomlig: ”Jag var, jag är, jag ska vara, det är 

en grammatisk och inte existentiell fråga.”
46

 Eftersom Ciorans tidsuppfattning vänder sig emot den 

etablerade, blir känslan av dödens inneboende i livet förslavande. Men den utgör också ett 

privilegium, något som utmärker Cioran. Att denne genomskådat detta faktum gör att han kan 

                                                 
44 Cioran, s. 27. 

45 Cioran, s. 91 

46 Cioran, s. 100 
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hävda att tiden egentligen är ett slags skenbild som hittats på för att ta fokus från intet.
47

 Döden är 

något som alla människor delar, vilket förstås bekräftar Ciorans tes. Hans skepsis gentemot tiden 

kan aldrig ifrågasättas eftersom den grundas på att döden är en negativ grund som ligger inbakad i 

det jordsliga varat. Att döden är slutet på varje liv är helt enkelt oemotsägligt i modern västerländsk 

filosofi och teologi. Cioran menar vidare att varje generation omformulerar samma problem. Det 

gör att livets tidsbundenhet manifesterar sig i olika tider givet den historiska erfarenheten: ”Det 

finns en Weltschmerz, en mal du siècle, som endast är en generations åkomma; det finns en annan 

som utlösts av hela den historiska erfarenheten och som tvingar sig på som den enda slutsatsen inför 

kommande tider. Det är 'det obestämda i själen', melankolin över 'världens slut'.”
48

 Denna ”andra” 

världssmärta är alltså något sammanförande för olika generationer. Livets tidsbundenhet är den 

enda fasta principen man kan förhålla sig till, och detta innebär att Cioran uppfattar alla tidsepoker 

som lika dåliga. Således är denna gemensamma erfarenhet av livets tidsbundenhet en del i det 

pessimistiska element som utgörs av Ciorans tidsuppfattning.  

     För att förstå Ciorans pessimismbegrepp är en utgångspunkt att världen till sin natur är ologisk. 

Orättvisan är allenarådande och Cioran som har genomskådat detta, måste anpassa sitt liv därefter.
49

 

Det innebär även att den som har insett detta faktum står i direkt motsättning mot dem som försöker 

leva livet som om det vore logiskt. Livet är inget annat än en väg mot döden, vilket är det absoluta 

slutet. Denna aspekt skulle kanske egentligen kunna behandlas under kapitlet ”Vägar till intet” lika 

gärna, om det inte vore för att intets inneboende i livet medför en väsentlig förutsättning för Ciorans 

syn på historiens och tidens funktion. För Cioran är varat och även normaltillståndet intet.
50

 Man 

kan inte leva enligt någon annan princip än att intet är den enda fasta punkten i livet. Hos Cioran 

finns därför varken en linjär eller cyklisk tidsuppfattning. Intet är i någon mening livet. Döden bör 

dock inte förväxlas med intet: döden är en händelse medan intet är ett (icke-)tillstånd. I kapitlet 

”Variationer över döden”, står att läsa: 1. eftersom intet är motsatsen till livet och därtill det enda 

absoluta genom döden, framhärdar människan livet; 2. döden är det enda kriteriet, vilket uppdelar 

människan i två kategorier: de som känner av döden och de som inte gör det. Oavsett ställning 

drabbas antagonisterna av samma öde; 3. det enda sättet att besegra dödsdriften är genom en ständig 

kontemplation över döden. Genom detta kan man ”förbruka” döden.
51

 ”Det finns ingen annan 

initiation än den till intet – och till löjligheten av att vara vid liv.”
52

 Detta tycks innebära att livet 

trots allt är uthärdligt: det finns, som analyserats ovan, tillvägagångssätt för att åtminstone kunna 

                                                 
47 Cioran, s. 27. 

48 Cioran, s. 218. 

49 Cioran, s. 74. 

50 Cioran, s. 37. 

51 Cioran, s. 24. 
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lindra ångesten som följer av intets inneboende i livet. Men det är endast möjligt för de som förstår 

att döden är den enda fasta principen i livet. 

 

2.2.2 Ensamheten 

Cioran ser ensamheten som ett sätt att isolera sig som subjekt. Detta eftersom den ensamme inte 

behöver förhålla sig till andra, och alltså inte utsätts för påverkan. Strävan efter de-subjektifiering 

grundar sig på ett sökande efter en objektiv roll. Han uppmanar: ”Alltså: överge allt utan att man 

vet vad detta allt representerar; isolera sig från sin omgivning; genom en metafysisk skilsmässa 

tillbakavisa den substans som alstrat en, omger en och bär upp en.”
53  

     Kritiken av religionen, politiken och filosofin är en viktig del i förespråkandet av ensamheten. 

Det bygger på att Cioran vill upplysa om risken med att man låter sig påverkas av andras åsikter. 

Grundsatsen för tankemönstret är att alla människor bär en potentiell profet inom sig. Med det 

menar han att alla i någon mening försöker utöva påverkan på någon annan, och när profeten tillåts 

komma till uttryck blir människan ond.
54

 Ensamheten är därför sättet att värja sig från yttre 

påtryckningar och också sättet att inte själv försöka påverka andra. Det är även människans 

tillvägagångssätt för att kunna vinnlägga sig om sitt subjekt. När man inte uppblandas med andra 

ägnas det egna jaget all uppmärksamhet och kan på det sättet koncentreras. Man skulle kunna tänka 

sig att detta leder till en slags transcenderad självbild som går mot egoism. Men det är snarare det 

som Cioran vill ställa sig emot när han talar om ensamheten. Först när subjektet är friställt från yttre 

påverkan kan det tillåtas att de-subjektifieras. Detta är syftet med att använda sig av ensamheten 

som en väg bort från kulturens ständiga påverkan på individen.   

     En del i Dienstags tes om de teman som gör att pessimismen går att sammanfatta som en grupp 

genom historian är den om oförenligheten mellan frihet och lycka. Förrädaren står enligt Cioran för 

den främsta ensamheten. I den ensamhetens hierarki som han uppställer, befinner sig förrädaren – 

specifikt den målinriktade dito – högst upp eftersom denne aktivt offrar gemenskapen. Förräderiet 

betraktas således inte som något omoraliskt av Cioran. Man kan tänka sig att detta bör förstås som 

ett tankeexperiment, eller ett uttryck för hans prövande fiktionsjag. Det finns också en typ av 

förräderi som riktar sig mot själva varat. Förräderiet har därigenom en inneboende frihetsaspekt.
55

 

                                                 
53 Cioran, s. 105 f. 

54 Cioran, s. 13. Se även s. 11: ”Om han [profeten] höjer sin stämma, vare sig det är i himlens, samhällets eller någon 

annan förevändnings namn, fjärma dig från honom: han är en satyr som inkräktar på din ensamhet och kommer 

aldrig att förlåta den som lever på denne sidan om hans sanningar och känslosvallningar; han vill dela med sig av sin 

hysteri, sitt goda, tvinga på dig det, och vanställa dig.” Cioran har för egen del därför gjort upp med sin inneboende 

profet: ”(En gång i tiden var jag i besittning av ett 'jag': nu är jag bara ett föremål... Jag proppade mig full med 

ensamhetens alla droger; de droger som hörde världen till var inte tillräckligt starka för att få mig att glömma 

världen. Jag har dödat profeten i mig, hur skulle jag fortfarande kunna ha en plats bland människorna?)”, s. 14f. 

55 Cioran, s. 106. ”Förrädaren mot existensen har ingen annan att avlägga räkenskap inför än sig själv.” 
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När man förråder sig själv gör man på samma gång sig fri från sig själv som subjekt. Att 

ensamheten korresponderar med friheten är ett vanligt förekommande tankesätt, och i det här fallet 

skulle det lika gärna kunna översättas till förräderi med frihet. Det väsentliga är isoleringen av 

subjektet, oavsett om det handlar om alienation eller förräderi. Jämför vi detta med Dienstags tes 

om att det genomgående hos pessimismen finns en konflikt mellan friheten och lyckan eftersom 

dessa är oförenliga, kan man konstatera att Ciorans utsagor stämmer väl överens med 

karaktäristiken. För att nå frihet måste subjektet isolera sig genom ensamheten, eller i sin extrem 

förräderiet. Men detta är inget sätt att uppnå lycka på, utan istället ett sätt med hjälp av vilket man 

kan minimera lidandet. 

     ”När ensamheten fördjupas så till den grad att den inte utgör vår förutsättning, utan vår enda tro, 

så upphör vi vara solidariska med alltet: vi är såsom tillvarons kättare bannlysta från de levandes 

gemenskap, där den enda dygden är att flämtande vänta på något som inte är döden.”
56

 Ensamheten 

uttrycks alltså här som ömsom förutsättning, ömsom tro. Det förra kan vi se att det uppenbart 

korresponderar mot den tidigare frihetsaspekten, alltså ensamheten som en förutsättning för frihet; 

medan det senare utgör en premiss för att förlika sig med intet. När subjektet gjort ensamheten till 

tro, således detsamma som att det de-subjektifierat sig självt, upphör döden att vara en problematisk 

fråga. Detta eftersom den fullständiga ensamheten innebär frihet, autonomi, men också: ett 

avskiljande från varat eftersom endast det objektifierade icke-varat kvarstår. Således är alltså den 

fullständiga ensamheten en väg bort från ångesten över livets tidsbundenhet. Detta återkommer på 

ett antal ställen. De ensamma: ”strävar inte heller efter att vara för alltid” vilket innebär att döden 

”inte längre [är] vårt slut”
57

; de blir genom lidandet ”befriade [...] från allt, utom besattheten av oss 

själva och förnimmelsen av att oåterkalleligt vara individer”, vilket kallas ”den hypostaserade 

ensamheten i dess väsen”
58

; de blir odödliga genom ”vissa ensamheter” eller annorlunda uttryckt 

”odödlighetens oundviklighet”
59

; de är ”ödmjuk[a]” genom att ur den befintliga ensamheten, i viljan 

att gå längre i sitt isolerande, skapa ”en annan ensamhet som överskrider den”, i strävan efter ”en 

väsentlig ensamhet in i evigheten...”
60

. Det är bevisligen ett återkommande tema som motiverar 

varför ensamheten snarast är att betrakta som ett tillvägagångssätt för att undvika problematiken 

med döden.  
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2.2.3 Vägar till intet 

En uppenbar möjlighet för att de-subjektifiera sig är att dö. Självmordet är ett återkommande 

spörsmål i Ciorans texter, med många delaspekter. Det är till sin grund en fråga om makt. Att 

upphöra att vara står för den ultimata makten över ens jag, en möjlighet att ställa sig över 

samhällets förfogenheter att situera och kontrollera människan. Frågan om varför man inte skall 

ägna sig åt denna ultimata makthandling är för Cioran klart problematiskt. Det finns ett dilemma 

som anknyter till det tidigare diskuterade i att detta måste utgå från en handling. Men även 

instinkterna motsäger detta. Friheten står som mål för instinkterna, men dessa söker bedra oss från 

att frigöra oss i större utsträckning. Även i frågan om självmordet är subjektets frigörelse 

ambitionen. Exempelvis har den ensamma, som endast har sig själv som referensram, inget 

egentligt behov av att ta sitt liv, eftersom denne givet de strategier som diskuterades ovan, lyckas 

de-subjektifiera sig själv så att döden slutar vara en källa till ångest. Men även vetskapen om 

möjligheten att ta sitt liv innebär en möjlighet att uthärda: ”Åtminstone kommer han 

[självmördaren] att ha uppnått ett överflöd av frihet som är ouppnåeligt för den som obestämt söker 

efter den i framtiden...”
61 

Makten att ta sitt liv innebär alltså även makten att bestämma över sin 

frihet. Det gör att Cioran som är medveten om denna makt, och på samma gång medveten om sin 

frihet, innehar en överordnad ställning i förhållande till de som inte insett detta.  

      Dahlkvist lägger i sin avhandling fram en katalogisering av användandet av pessimismbegreppet 

som det tar sig uttryck i mitten av 1800-talet. Han presenterar där den fjärde begreppsanvändningen 

som säger att icke-existens är att föredra framför existens. Om man bortser ifrån vilka konsekvenser 

den här ståndpunkten har – alltså om det är frågan om en strävan efter att undvika det existerande 

eller mer handfast att uppmana till privat eller kollektivt självmord – går Cioran till mycket i linje 

med detta. Han gör det, skulle jag vilja säga, på två sätt: för det första genom att krasst konstatera 

att varat är intet; och för det andra genom att hävda att ”[e]n existens autenticitet består i dess egen 

undergång”, alltså att självförintandet är enda vägen till autenticitet. Således finns det en 

samhörighet mellan undergång (eller intet) och autenticitet. För att till viss del föregå den senare 

analysdelen om Ciorans strategiska användning av pessimism, går det att se tydliga likheter mellan 

Ciorans syn på icke-existensen och det av Dahlkvist anförda schopenhauerska pessimismbegreppet. 

Det är detta begrepp som menar att icke-existensen är att föredra framför existensen. Det finns 

mycket som talat för att Cioran skriver under på att icke-existensen är att föredra framför 

existensen. Paradoxen i att Cioran kritiserar pessimismen explicit och på samma gång implicit 

använder sig av begreppet kan på sätt och vis förklaras genom en samhörighet med Schopenhauers 
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begreppsanvänding. Pessimismen som tanketradition är som tidigare sagts en splittrad rörelse. 

Begreppet som sådant betyder för Cioran främst en uppgörelse med den etablerade 

tidsuppfattningen och en strävan efter de-subjektifiering. Det är att betrakta som Ciorans egen 

begreppsdefinition. Dock använder han sig av makten att ta sitt liv på ett sätt som gör att han visar 

på att han är förtrogen med pessimismens rötter hos Schopenhauer. På det sättet använder sig 

Cioran av en etablerad tanketradition för att ge tyngd åt det egna stoffet, och skulle jag vilja trycka 

på: använder detta som ett slags strategi i form av symboliskt kapital för att hävda sin förträfflighet. 

Då är det plötsligt inte längre frågan om att endast utröna på vilket sätt Cioran förhåller sig till den 

pessimistiska traditionen, utan även om hur pessimismen används som just symboliskt kapital. 

     För att kort sammanfatta analysen av Ciorans förhållande till pessimismen, kan vi först 

konstatera att dennes explicita kritik riktar sig mot den systematiska pessimismen. Detta för att den 

skapar förväntningar hos dess förespråkare, och enligt Cioran kan pessimisten inte ha förväntningar 

eftersom det ligger i pessimismens logik att världen till sin natur är ond. I den implicita 

användningen av pessimismen framgår det att Cioran vill dra ensamhetstanken till sin extrem. 

Genom att subjektet de-subjektifierar sig, varken inverkar denne på någon annan eller låter sig 

påverkas. Frågorna Cioran egentligen rör sig kring är de om hur människan ska bete sig för att 

undvika lidandet. Genom det felaktiga uppvärderandet av historiens betydelse, har människan gett 

tiden en för stor betydelse. Men genom att hänge sig åt ensamheten kan subjektet ta makten över sig 

själv. Självmordet blir denna maktsträvans yttersta uttryck, och Cioran anknyter därigenom till den 

schopenhauerska begreppstraditionen. Detta ska inte förstås som att varken Schopenhauer eller 

Cioran pläderar för att självmordet skulle vara den riktiga handlingen, eller livets ändamål. Det är 

just som makthandling detta bör uppfattas. 

 

 

3. Pessimism som strategi 

Jag har i föregående kapitel analyserat hur Cioran kritiserat pessimismen och på samma gång 

använt sig av pessimistiska element för att skapa en egen tolkning i förhållande till föregångare. 

Med hjälp av Tobias Dahlkvists och Joshua Foa Dienstags olika definitioner av pessimism, har det 

visat sig att Cioran förhåller sig till en filosofisk tradition av pessimism. Cioran ligger delvis i linje 

med den klassiska systematiska pessimismen som Dahlkvist huvudsakligen skildrar, medan han på 

inget sätt vill erkänna en samhörighet med dessa. Med utgångspunkt i Dienstags karaktäristik kan 

man ändå se att Cioran tydligt använder sig av ett pessimistiskt uttryck. Vidare, att han använder sig 

av samma samtida tema, det som Dienstag kallar för den existentiella pessimismen. Att Cioran på 
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samma gång som han kritiserar den systematiska pessimismen, dessutom återanvänder liknande 

tankesätt kan tolkas som att hans utgångspunkt i valet av pessimism, varit att strategiskt använda 

detta som symboliskt kapital.  

     För att kunna analysera Ciorans användande av pessimistiska element som symboliskt kapital 

behövs en bakgrund av det franska fältet under 1940- och 50-talet skisseras. Som nämndes i 

teorikapitlet är det inte frågan om att försöka sig på en fältstudie av bourdieuska mått. Däremot är 

denna framställning tänkt att tjäna till att skapa en förståelse om varför just pessimismen kan anses 

fungera som symboliskt kapital givet den specifika kontexten.  

 

3.1 Förutsättningar för etablering på det franska litterära fältet 

Förutom den i inledningen nämnda vinsten av Prix Rivarol 1950 för Sammanfattning av 

sönderfallet, tilldelades sju år senare boken Frestelsen att finnas till priset Prix Sainte-Beuve och 

några år senare Prix Combat för Historia och utopi. Men Cioran mottog endast det första av dessa 

priser och valde därefter att ställa sig vid sidan om detta etablissemang.  

     Att välja att avstå från en utmärkelse utgör en klassisk strategi hos författare. Man måste förstås 

skilja mellan de mer kommersiellt inriktade författarna, de som företräder den populärt så kallade 

låga litteraturen, från den författartyp som här diskuteras. Det antagligen mest välkända exemplet på 

denna strategi är Jean-Paul Sartres symboliska avstående från Nobelpriset i litteratur 1964. Det 

finns två tydliga funktioner med avståendet. Dels innebär det att man avsäger sig den ekonomiska 

avhängigheten, något som enligt Bourdieu utgör en viktig del i den intellektuelles avhängighet som 

fri tänkare.
62

 Men det innebär även att man visar att en utmärkelse och ett erkännande inte är det 

primära framför själva texten. Strävan efter att vara autonom från högre instanser som 

priskommittéer, innebär dock alltid en paradox för författaren. Eftersom denne i viss mån är tvunget 

bunden till att t. ex. få sina verk utgivna och framförallt att trygga den ekonomiska försörjningen, 

måste alla aktörer i någon mening söka utbyte med de ekonomiskt starka grupperna.
63

 Samtidigt får 

det inte visas utåt, då författarens utgivning riskerar att bli förknippad på det viset att denne framstår 

som girig. Detta innebär som sagt att det finns en strategisk fördel att vinna av att det görs i det 

tysta. För även om det säger sig självt att inget författarskap kan överleva utan ekonomisk trygghet, 

innebär det faktum att Cioran väljer att försörja sig åtminstone 40 år på studentförmåner såsom 

                                                 
62 Pierre Bourdieu, Texter om de intellektuella (1992), s. 194. ”Kampen för autonomi är först och främst en kamp mot 

de institutioner och agenter som inför ett beroende av yttre ekonomiska, politiska eller religiösa makter i själva 

fältet. Detta oavsett ifall det rör sig om institutioner eller agenter som låter kommersiella mål styra sin produktion, 

om den som mer subtilt offrar åt framgångens lag (som essäisten) eller om alla dem som använder sig av de 

förmånliga kontakter de har med yttre makter, för att erövra dominans inom fältet.” 

63 Bourdieu, (1992), s. 180. Bourdieu talar om den intellektuella som en tvådimensionell varelse, som är beroende av 

högre instanser (politiska, ekonomiska etc.) men samtidigt behöver visa sig autonom i förhållande till dessa. 
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bespisningkantiner och andra subventionerade bidrag, att denne inte behöver binda sig till en 

ekonomisk mecenat. Samtidigt behöver han etablera en stabil relation till ett förlag för att vinnlägga 

sig om att produktionen inte är förgäves. Att trots sin korta tid i Frankrike redan ha etablerat sig hos 

Gallimard får betecknas som en förutsättning för den fortsatta etableringen på fältet. På sätt och vis 

hade det kanske varit mer fördelaktigt att etablera sig hos ett mindre, avantgardistiskt förlag, men 

även om detta kanske inneburit att hans persona laddats med en större autenticitet så hade det 

troligtvis gjort vägen till uppmärksammande längre. Det blir alltså ett slags balansgång mellan en 

snabb och en långsam etableringsväg. 

     Cioran såg även till att göra sig otillgänglig i det offentliga. Han gav mycket sparsamt med 

intervjuer, inga inomnationella utan i de fall han förekom var det endast via utländska erbjudanden. 

En god möjlighet att verkligen göra sig ett kommersiellt namn genom att medverka i det kända TV-

programmet Apostrophes avböjde han också.
64

 Detta är förstås även ett led i mystifieringen av sig 

som författare. Emellertid nås aldrig den vanliga läsaren av denna information, men det hade 

däremot direkt skadat Ciorans karriär att böja sig för ett sådant erbjudande. Att framstå som 

uppmärksamhetssökande är i likhet med att acceptera ekonomiska erbjudanden eller överhuvud 

framstå som en författare som håller publiciteten i första rummet, något som går dåligt ihop med 

den svartsyn som omger personen Cioran och hans böcker. Däremot så finns det undantag som ifall 

ett mindre forum för litterära diskussion påbjudes där författaren kan delta i ett debattklimat som 

mer präglas av avantgard än masskultur. 

     Enligt Zarifopol-Johnston är Ciorans avstående från utmärkelser en del i hans skapande av 

autenticitet. Med flytten från Rumänien till Frankrike och därmed bytet av språk, menar Zarifopol-

Johnston att Cioran vill göra upp med sitt förflutna och börja om i Paris som en helt okänd 

författare. Till detta hör även namnbytet, från Emil Cioran till förkortningen E M Cioran.
65

 

Sammantaget kan man enligt Zarifopol-Johnstons teckning över Cioran säga att det snarare är ett 

försök att lämna det förflutna okommenterat som Cioran försöker sig på, än att förändra sig i 

relation till det föregångna. Även Dahlkvist konstaterar att Cioran har en autenticitetsskapande 

avsikt när han väljer att avstå från priser och intervjuer. Övergången till det franska språket, ser 

Dahlkvist även som en strävan hos Cioran att bräcka de franska författarna stilistiskt, något som 

man i viss mening bör påpeka att han lyckades med i sammanhanget av utmärkelsen av just 

Sammanfattning av sönderfallet.
66

 Det är således tydligt att både Zarifopol-Johnston och Dahlkvist 

uppmärksammar Ciorans avstående strategi som medvetna val i strävan efter att skapa autenticitet. I 
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relation till detta blir då frågan i vilken utsträckning dessa strategier går att fastställa och ifall det i 

dennes texter går att utläsa samma tendens av autenticitetssträvan. Det är den frågan som denna 

uppsats i mycket kretsar kring. Det finns i sekundärlitteraturen en brist på problematisering av detta 

autenticitetsskapande. Man kan lätt konstatera att Cioran avstår att mottaga priser efter den första 

utmärkelsen, men man lämnar det där och undviker att analysera varför dessa och inte andra 

strategiska val styr Ciorans etablering som författare.  

     Hur en oetablerad författare väljer att framställa sig på ett nytt litterärt fält är direkt avgörande 

för dennes möjlighet att accepteras och sedermera för fortlevnaden. En bra start innebär en avsevärt 

förkortat inkörsperiod till etablering. Man kan med gott fog påstå att det franska litterära fältet 

under första halvan av 1900-talet var mer komplext än det rumänska. Detta hör förstås ihop med en 

långlivad fransk kulturtradition, där man även genom språket ständigt utövat ett inflytande på och 

utbyte med andra stora kulturmakter. Det gör introduktionen till en mycket mer trögflytande 

manöver; det ställs större krav på att den oetablerade författaren skall uppvisa förtrogenhet med 

sådant som tillhör det kulturella fältet, såsom stilistik, kulturarv och riktningar i kulturlivet. Mer 

abstrakt blir det när man inom ett fält förväntar sig att aktörer även ska ha förtrogenhet med andra 

fälts uppbyggnad och historia, via kapitaltransfereringar. Så är fallet vad det gäller det kulturella 

fältets korrespondens med det politiska. Cioran utgav på rumänska den kontroversiella boken 

Rumäniens transfiguration (1936), starkt politiskt präglad av sin vistelse i Nazi-Tysklands Berlin.
67

 

Boken som till stor del ska behandla tanken om ett nytt Rumänien, med stormaktstyskland som 

ideal, innehåller dessutom kraftigt antisemitiska utspel. Med detta snedsteg, som han själv i 

efterhand har kallat det, blir Cioran medveten om hur fel riktning ett beslut kan ta i denna kontext. 

Han väljer således en mycket låg profil och upphör att delta i någon samhällsdebatt offentligt. I 

mångt och mycket tycks inte hans franska läsare eller vänner ens medvetna om Ciorans tidigare 

rumänska produktion. Detta vittnar till exempel Susan Sontags artikel ”Thinking Against Oneself: 

Reflections on Cioran” om.
68

 Man kan endast spekulera i vad det hade inneburit ifall Ciorans 

nationalsocialistiska verk kommit till kännedom vid hans inträde på den franska scenen. Det är svårt 

att föreställa sig att ens Ciorans lågmält reaktionära åsikter gick att förena med ett sammanhang av 

t. ex. algerietfrågan eller kvarliggande anspelningar på Dreyfusaffären. Hade en bok som 

Rumäniens transfiguration kommit till kännedom hade Cioran nödgas fortsätta i ett 

nationalsocialistiskt forum och hade garanterat aldrig upptagits på fältet. Det är således att betrakta 

som en förutsättning för etableringen. Poeten Paul Celan, som översatte Sammanfattning av 

                                                 
67 E M Cioran, Schimbarea la fata a Romaniei (1936). Boken finns inte översatt till svenska, men refereras till med 

titeln direktöversatt i uppsatsen likt t. ex. Dahlkvist gör. 

68 Susan Sontag, ”Thinking Against Oneself: Reflections on Cioran”, Styles of Radical Will (1969). Se även Dahlkvist 
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sönderfallet till tyska, övergav relationen efter att ha fått kännedom om den kontroversiella boken.
69

 

Även i det kulturella sammanhanget väljer Cioran en defensiv strategi. Detta är självfallet inte något 

som ska tillskrivas uteslutande författaren själv; eftersom Frankrikes litterära fält är tämligen 

prestigefyllt och befolkat med en mångfald författare i olika riktningar, finns det ingen anledning att 

söka sig på offensiven i någon extrem riktning. Då faller man utanför själva sammanhanget och 

löper stor risk att aldrig upptäckas. Om man däremot placerar sig inom den outtalade gränsen 

riskerar man att aldrig skilja ut sig från mängden. En sådan position kräver istället stora 

investeringar på andra fronter, bl. a. att vara aktiv i att marknadsföra sig själv för de andra aktörerna 

på fältet, vilket Cioran inte kan tillmätas. Istället baserar denne sitt inträde på litterära och 

filosofiska fältet i Frankrike, medelst att anknyta till en välkänd tanketradition, pessimismen. Han 

gjorde det, som vi såg i kapitel 2, inte genom att explicit hänge sig åt pessimismen, utan snarare 

genom att kritisera denna. Istället var det implicit, genom antydningar och genom att han använde 

sig av pessimistiska element, som man kunde härleda att Cioran har en samhörighet med 

tanketraditionen.  

 

3.2 Cioran och skepticismen 

Som inledning till analysen av Ciorans subjektskapande kommer detta kapitel beröra en aspekt av 

Ciorans syn på skepticismen. Detta eftersom det motiverar varför det går att tala om att de 

pessimistiska elementen är ett strategiskt val från Cioran. Dahlkvist hävdar att det är Ciorans tidiga 

snarare än sena produktion som präglas av skepticism. Det är ett problematiskt påstående. Eftersom 

debutverket På förtvivlans krön (1934) i stor utsträckning behandlar samma teman som den senare 

produktionen kan man inte göra en sådan generalisering.
70

 Intressant är däremot att Dahlkvist 

framhåller att Cioran övertagit Nietzsches uppfattning om att skepticism skulle vara ett tecken på 

svaghet hos en kultur: ”Skepticismen är för Cioran – liksom för Nietzsche före honom – ett 

dekadenssymptom. Den hör hemma i 'kulturens nedgång, mättnad eller trötthet', och det är därför 

förvånande att den kunnat ta form hos ett 'efterblivet folk' som rumänerna.”
71

 Cioran menar att 

Frankrike, till skillnad från Rumänien, utmärker sig genom att skepticism där snarare betraktas som 

en styrka och som ett tecken på intelligens. Frankrike är mottagligt för att kunna använda 

skepticismen på ett lekfullt sätt. Det finns dock risk att man gör en generalisering. Skepticism är 

inte samma sak som pessimism, och i det sammanhanget gör Dahlkvist ingen tydligt distinktion. 

Däremot är det förra en inställning som hör ihop med det senare; pessimismen är alltid skeptisk 
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70 Se t. ex. min b-uppsats Historiens största demon: en idéhistorisk analys av E M Ciorans På förtvivlans krön samt 

något om pessimism som strategi för självtransformation. 
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medan skepticismen inte nödvändigtvis behöver vara pessimistisk. Det innebär emellertid inte att 

det skulle vara problematiskt att tala om ett samband mellan detta och de pessimistiska elementen 

hos Cioran. Man kan, för att tala med Bourdieu, säga att Cioran betraktar det Dahlkvist kallar för 

skepticismen som något värdefullt när det brukas i ett franskt sammanhang, till skillnad från i ett 

rumänskt. Detta menar jag, hör ihop med skillnaderna mellan de olika nationernas fält för 

kulturproduktion. Enligt Cioran är det rumänska fältet helt enkelt inte lika utvecklat som det 

franska. Dennes värdering av var skepticismen lämpar sig, vittnar nämligen om att valet av att 

anknyta till den pessimistiska traditionen grundas på att det filosofiska och litterära fältet i 

Frankrike är mottagligt för denna tradition som symboliskt kapital. Det är följaktligen ingen 

tillfällighet som gjort att han väljer att använda sig av just pessimistiska element för att driva sitt 

filosofiska projekt. Pessimism tillerkänns ett värde av aktörer på det franska fältet, således finns 

dem som förenklat uttryckt sympatiserar med en pessimistisk åskådning. Det är därför en väsentlig 

strategi från Ciorans sida att välja just denna utgångspunkt för att introducera sig på det franska 

fältet, och valet av strategi är antagligen en avgörande anledning till att verket röner de framgångar 

det gör. 

 

3.3 Autonomi och autenticitet 

Ingen skulle genomföra den minsta handling utan känslan av att denna handling är den enda och unika 

verkligheten. Denna förbindelse är den absoluta grundvalen, den ovedersägliga principen i allt som finns 

till. Den som ifrågasätter detta visar endast att han är mindre, att tvivlet har undergrävt hans kraft... Men 

till och med mitt i sina tvivel måste han känna betydelsen av att han slagit in på negationens väg. Att veta 

att inget är mödan värt innebär underförstått en trosövertygelse, alltså en möjlighet till handling; för även 

en gnutta existens förutsätter en icke erkänd tro; ett enda steg – om det så vore i riktning mot en 

skenverklighet – är en apostasi i relation till intet; själva andningen härrör från en groende fanatism, liksom 

varje delaktighet i en rörelse...
72

 

I detta citat hävdar Cioran att varje människa handlar utifrån sin övertygelse om att just denne är 

världens mitt. Det är ett talande citat, som utmärker sig eftersom det till stor del sammanfattar 

Ciorans strategiska användning av pessimism för att göra sig autonom. Han gör på samma gång en 

generalisering av alla människor samt utmärker sig själv i relation till dessa andra. Det är också lätt 

att se att Cioran, när han talar om en grupp som ”slagit in på negationens väg”, således pessimister 

som generell gruppering, vill visa på att dessa inte ska blandas ihop med hans eget tänkande. På 

detta sätt blir citatet ett exempel på hur Cioran skriver strategiskt, eftersom det finns en narrativ 

ambition hos jaget i texten som gör att detta framstår som en genomskådare, eller helt enkelt som en 

autonom tänkare. Citatet motiverar varför man kan analysera hur Cioran använder sig av sitt 

skrivande för att lyfta fram sig själv som unik eller autonom. Hur gör då Cioran för att textens jag 

skall manifestera sin upphöjda position och samtidigt göra sig autonom? 
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     För att på det filosofiska fältet kunna utstaka ett autonomt tänkande måste aktören ta ställning till 

ett antal premisser, varav ett väsentligt är kravet på autenticitet. Detta för att kunna etablera och 

skilja ut sig på fältet. För att tala med Bourdieu så kräver fältet (marknaden) att aktören ska kunna 

påvisa en autonom position, för att dennes produktion ska kunna accepteras. Autenticitetskravet går 

att förhålla sig till genom att antingen visa på det egna tänkandets förträfflighet eller genom att 

försöka påvisa annat tänkandes brister. Cioran ägnar sig – som det visat sig ovan och kommer visa 

sig ännu tydligare i den fortsatta analysen – påtagligt mycket åt det senare i sin kritik av 

föregångare och av pessimismen som system. Analysen av den strategiska användningen av 

pessimistiska element för att skapa ett autonomt tänkande kommer här inrikta sig på vad Cioran 

säger om subjektsskapande.  

     Cioran går till väga på det sättet att han strävar efter att frigöra jaget i texten från andra individer; 

vi kan för enkelhetens skull kalla dem för de andra. Detta innebär att jaget laddas med en stark 

medvetenhet, vilket åtskiljer det från de andra. Precis som i citatet som inledde detta kapitel 

upplyser Cioran läsaren om att han ställer sig vid sidan om en gruppering eller ett etablissemang. 

Ett ytterligare exempel på detta är att när ett ord som ”omedvetenhet” avser andra än jaget i texten, 

upplyser det läsaren om att Cioran har en insikt som är unik. Ett tidigt exempel i Sammanfattning av 

sönderfallet är: ”Ursprunget till våra handlingar ligger i den omedvetna benägenheten att betrakta 

oss själva som tidens mittpunkt, orsak och fullbordan.”
73

 Enkelt uttryckt har Cioran genomskådat en 

generell omedvetenhet som han förhåller sig utifrån. Här sägs inte bara det uppenbara – att Cioran 

genomskådat förutsättningarna i varat – utan även att vad som i den efterföljande texten kommer att 

stamma från dennes betraktelser, utgör en sanning, just eftersom läsaren möter en genomskådadare. 

Det beror på att de andra aldrig kan uppnå samma nivå av förfining och genomskådande som 

Cioran, eftersom han, i det samma som han introspektivt genomskådat sig själv, även genomskådat 

mänskligheten. Cioran ser alltså först igenom sitt eget beteende och överför sedan sin lärdom på 

den övriga mänskligheten. Detta medför även en berättarteknisk dimension. Läsaren är tydligt 

upplyst om att författaren har en ambition att berätta om hur människan har missförstått sitt eget 

vara och dess handlande. Således ligger det ett strategiskt val bakom uttalandet ovan. Med ”våra 

handlingar” åsyftas att alla människor står på samma nivå. Alla individer har samma förutsättningar, 

det är i någon mening en utgångspunkt. Men Cioran söker som tidigare visat, ställa sig vid sidan av 

eller över de andra. Precis som i citatet som inledde detta kapitel, har Cioran genomskådat 

förutsättningarna. Han menar vidare samma sak när han säger att alla människor inom sig bär på en 

potentiell profet. Men, som vi kunnat se i den tidigare analysen, är ambitionen att frigöra sig från 
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denna profet, alltså att de-subjektifiera sig: ”(En gång i tiden var jag i besittning av ett 'jag': nu är 

jag bara ett föremål... […] Jag har dödat profeten i mig, hur skulle jag fortfarande kunna ha en plats 

bland människorna?)”
74

 Det blir en slags paradox; att Cioran genomskådar människans inneboende 

tro på sig själva som ”profeter” eller utgångspunkter i sitt tänkande, söker upplysa läsaren om det 

men på samma gång själv gör sig skyldig till precis samma tankefel. Det motiveras dock av dennes 

strävan efter att frånträda sin roll som människa. Cioran anser sig alltså inte längre vara en del 

mänskligheten, vilket innebär att han har unik position till denna. Han står således över de andra 

och han gör det just eftersom han söker de-subjektifiera sig.  

     Mot detta kan man invända att Cioran ju ändå väljer ett i någon mån socialt liv. Han tar varken 

livet av sig eller isolerar sig fullständigt. Istället väljer han att skriva texter som sedan publiceras 

och når en publik, och blir något förenklat på det sättet en prisbelönt och omskriven författare. Men 

det är endast genom att publicera sig Cioran kan hävda sig på det filosofiska fältet; han måste delta i 

det offentliga i någon mån för att kunna skaffa sig kapital i bourdieusk mening. Skrifterna är den 

enda vägen för Cioran att skaffa sig symboliskt kapital och det är genom dessa som han samtidigt 

försöker visa att han inte är en del av mänskligheten. Påtalandet av att han skulle ha en unik 

position i förhållande till de andra fungerar således som ett sätt att framhålla att den egna 

produktionen har ett speciellt värde. Därigenom är Ciorans strategiska användande av pessimistiska 

element något utmärkande eftersom det utgör dennes unika symboliska kapital. Han använder sig 

alltså av dessa element i sina skrifter tillsammans med strategier för att visa sig som autonom och 

för att hävda sig på fältet. 

 

3.4 Kritik av föregångare som strategi 

En del i autenticitetskravet var som tidigare påpekat, att man utpekar föregångares brister. Det är 

dock väsentligt att påpeka att förkastandet av föregångare på samma gång innebär ett erkännande av 

deras storhet. Läsaren upplyses om att Cioran åtminstone tagit del av dessa, och därigenom 

erkänner deras inflytande. För att verkligen slå fast sin frihet från inflytande, konstaterar Cioran att 

filosofi är en icke-autentisk verksamhet: ”Icke-autenticitetens triumf fullbordas i den filosofiska 

verksamheten, denna självbelåtenhet i ett 'man', och i den profetiska (religiösa, moraliska eller 

politiska) verksamheten, detta förhärligande av ett 'vi'.”
75

 Med den potentiella profeten som 

människan bär inom sig menas förstås att det finns en sanningssägare, en strävan hos individen att 

berätta för omvärlden hur något egentligen ligger till. Det betyder också att i detsamma som 

profeten kommer till tals manifesteras subjektet. Vid upprättandet av system – filosofiska, religiösa, 
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teologiska – när profeten träder fram, gör människans subjekt sig allra tydligast. Ett led i att skriva 

fram sig som autonom tänkare gör även att Cioran framställer sig som en antifilosof: ”Jag är en 

antifilosof som avskyr varje likgiltig idé: jag är inte alltid sorgsen, alltså tänker jag inte alltid. När 

jag iakttar tankarna förefaller de mig ännu mer onyttiga än tingen: därför har jag inte älskat annat 

än de stora sjukas vilda fantasier, sömnlöshetens grubblerier, en obotlig fasas plötsliga ljusglimtar 

och tvivel, som genomströmmas av suckar.”
76

 Inställningen gör att eventuell kritik från vedersakare 

blir uddlös, eftersom Cioran inte kan anklagas för att försöka påbjuda några ”sanningar”. Tänkandet 

som sådant förefaller även meningslöst. Dessutom inbegriper rollen som antifilosof ett förkastande 

av filosofin i sin helhet, och således en avsikt att påvisa sin frihet i förhållande till filosofihistorian. 

Det vill säga ytterligare en paradox som utgör ett led i Ciorans strategi för att utmärka sig på fältet. 

     Att undertrycka sig som subjekt, i enlighet med den tidigare påtalade de-subjektifierande 

strategin, innebär även en kritik av ett antal stora namn inom filosofihistorien. Strävan efter att göra 

sig autentisk men på samma gång inte själv göra sig skyldig till profetisk verksamhet, gör att Cioran 

har ett behov av att frånsäga sig beroende till föregångare för det egna tänkandet utan att själv 

explicit presentera sitt eget tänkande. Kritiken inriktar sig främst på filosofiska föregångare, och det 

gör paradoxalt nog att Cioran måste ha en teoretisk angreppspunkt. Det är givet Ciorans adoption av 

pessimistiska element tydligt att tiden är utgångspunkten i kritiken. Som en konsekvens av 

tidsuppfattningen förkastar han Leibniz, Kant och Hegel. Eftersom ”filosofins portar […] har 

öppnats av sig själv...”
77

, alltså att filosofins frågor tappat sin funktion eftersom tiden inte längre 

existerar som premiss, menar Cioran att dessa centralgestalter i den västerländska filosofin inte 

längre är värda att ta del av. Vidare symboliserar dessa tre en systematisk filosofi, något som 

tidigare visats vara oförenligt med Ciorans tänkande eftersom denne tänker sig en ologisk och 

oförnuftig värld där endast döden som slutet på livet går att fastslå. Det är alltså åter frågan om den 

systematiska filosofins behov av att göra föresatser om varat. Istället vill han söka sig mot det 

privata, mot jagets begränsningar. Han meddelar att han via läsningen av Kant vänt ryggen åt 

filosofin, eftersom denne inte kunde påvisa någon emotionell aspekt: ”Jag vände mig från filosofin i 

det ögonblick när jag insåg omöjligheten att hos Kant upptäcka någon mänsklig svaghet, något 

verkligt tonfall av sorg; hos Kant och hos samtliga filosofer.”
78

 Först när man gjort sig fri från 

filosofins inflytande, tycks man kunna börja leva.
79

 Det är samma problem som Cioran ser hos de 

olika namngivna tänkarna, som endast ägnar sig åt att begreppsge samma problem och frågor, för 

att hävda sin egen förträfflighet. På ett annat ställe använder sig Cioran av ett mer lättsamt anslag i 
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sin kritik av, förutom som tidigare Kant och Hegel, även Platon: ”det som hos den förste stammaren 

inte var något annat än en åtbörd, en försvarsreaktion, blev hos Platon, Kant och Hegel teori.”
80

 Den 

här typen av angrepp är snarare ironiska än teoretiska. Det bör man förstå som att Cioran inte 

känner ett behov av att teoretiskt försvara sig gentemot dessa, utan snarare påpeka deras 

ovidkommande för hans egen verksamhet. Kritiken bygger i de fallen alltså inte på att visa 

föregångarnas brister, utan snarare att skämtsamt utpeka dessa som oviktiga. En intressant polemik i 

sammanhanget av Ciorans förhållande till den pessimistiska traditionen, är ett annat angrepp: 

”Hegel är den huvudansvarige för den moderna optimismen.”
81

 Hegel, har enligt Cioran, misstagit 

sig på att medvetandet aldrig utvecklas även om det ändras. Således har människans vetande aldrig 

gjort några framsteg utan stått still. Den dialektiska metoden som Hegel formulerat är därför 

felaktig. Det gör att alla tider haft samma nivå av utveckling, således att tiden som tidigare 

påpekats, för Cioran inte har en funktion. Han säger emellertid på samma gång att även 

negativiteten i världen alltid varit på samma nivå. På det sättet understryker han det som framgick i 

analysen av Ciorans pessimistiska element, att han är konsekvent i förhållande till den pessimistiska 

traditionen på det sättet att han menar att tiden är funktionslös. 

 

3.5 Ciorans kapital 

Det finns anledning att börja med att påminna om att Cioran vid tidpunkten för publiceringen av 

Sammanfattning av sönderfallet inte är en etablerad författare på det franska fältet. När Cioran 

utpekar sig som autonom i förhållande till filosofiska föregångare gör han två viktiga strategiska 

insatser i syfte att hävda sig på fältet: 1. han visar på ett kulturellt kapital, 2. han använder sig av 

pessimism såsom symboliskt kapital. Hans uppmärksammande av Platon, Kant, Hegel och Leibniz 

indikerar på att han har läst dessa och urvalet är ingen slump. Samtliga namn är av avgörande 

betydelse för filosofihistorian, och tidpunkten för bokens publicering sammanfaller någorlunda med 

framväxten av en revolutionerande fransk filosofigeneration, där uppgörelsen med Platon, Descartes 

och Kant, eller ”den 'kanoniska treenigheten'”, sker.
82

. Även om Cioran inte på ett teoretiskt plan 

polemiserar med dessa, utan snarare förkastar dem i förbigående, visar denna kritik att han är 

införstådd med spelets regler. Den inbegriper även en kunskap om de strider om fältets legitimitet, 

alltså om vad som är god filosofi i det här fallet, vilken han uppvisar. Alltså, för att kunna etablera 

sig på fältet måste Cioran erkänna fältets regler, vilket för det filosofiska fältet bl. a. innebär en 

förtrogenhet med dess historia. Hade Cioran istället kommenterat samtida filosofer, vilket ju 
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tidsmässigt hade varit fullt görligt, skulle han mött motstånd på ett teoretiskt plan, snarare än ett 

estetiskt. Betänker man att existentialismen under 1940-talet vinner stort antal anhängare, och att 

Jean-Paul Sartre utgör modellen för den intellektuelle i detta klimat, hade en kritik från Cioran mot 

denna idéströmning antagligen resulterat i att han tillintetgjordes.
83

 Det ska dock sägas att det går 

att urskilja vissa principiella ställningstagande från Ciorans sida, som åtminstone antyder en 

polemik med Sartres existentialism.
84

 Man kan tänka sig att det i kontexten av 40-talet är lämpligt 

att använda sig av pessimistiska element. Men man kan aldrig erkänna sig som pessimist eftersom 

det är lågstatus. De pessimistiska elementen är däremot högstatus; de utgör symboliskt kapital.
85

 

Detta för att de pessimistiska elementen alltid innehåller ett visst mått av genomskådande, alltså att 

det försöker slå hål på en etablerad uppfattning. När Cioran vidare kritiserar filosofin samt tidigare 

nämnda företrädare, påtalar han samtidigt sin egen ståndpunkt. Den viktigaste utgångspunkten i 

Ciorans pessimism är den att tiden inte har en funktion. Således använder han sig av sin adoption av 

pessimistiska element för att hävda sin relation till företrädarna. Det viktiga i förkastandet är alltså 

att visa på det symboliska kapital han använder sig av för att etablera sig. Anledningen att 

pessimism fungerar i samtiden hör antagligen samman med att existentialismen är så pass 

inflytelserik på det franska fältet. Fältet har en förståelse och det finns en efterfrågan på just 

pessimism. Ciorans framgång bygger alltså på att han använder sig av sitt symboliska kapital för att 

kunna tangera det samtida fältets intresseområde utan att erkänna sig till någon gruppering och 

därigenom göra sig autonom, och på samma gång befästa en position på fältet som pessimistisk 

filosof eller författare.  

 

3.6 En utvikning med anledning av Ciorans fascistiska förflutna 

För att kort återknyta till kapitel 3.1 om Ciorans etableringsväg på det franska fältet, vill jag belysa 

en aspekt av Ciorans tidigare produktion. 1936 publiceras Rumäniens transfiguration i det 

dåvarande hemlandet Rumänien. Boken är en vattendelare inom cioranforskningen eftersom det har 

ägnats mycket energi åt att försöka härleda de ideologiska förtecknen denna bok omsusas av.
86

 

Boken finns inte översatt till engelska, och så vitt jag kan förstå är den översättning till franska som 

föreligger, utgiven utan det kapitel som primärt ger uttryck för antisemitism. Oavsett den konkreta 
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ideologiska ståndpunkten boken påvisar finns det en intressant aspekt i hur Ciorans etablerande på 

det franska filosofiska fältet hade kunnat ta en avsevärt annorlunda väg om boken haft större 

uppmärksamhet i samtiden för Ciorans inträde. Dienstag placerar, som ovan visat, Cioran till 

gruppen existentiella pessimister, tillsammans med Camus och de Unamuno. Detta för att dessa 

övertagit den ”klassiska pessimismens” frågor för att sedan överföra de på samtiden. Det blir för 

dem mer av en personlig upplevelse av ett psykologiskt stadium än av ett historiskt skeende. Rent 

historiskt skulle man kunna hävda att Dienstags tolkning antagligen innehåller ett visst mått 

sanning. Betänker man att Sammanfattning av sönderfallet publicerades 1949 så är den antagligen 

skriven mer eller mindre i relation till andra världskriget. Det finns inga konkreta hänvisningar till 

att det skulle vara frågan om just de grymheter människan visat upp i samband med detta som gör 

texten pessimistisk, och det är förstås problematiskt att tänka sig detta i relation till Rumäniens 

transfiguration. Men även om Cioran direkt eller indirekt hade upplevelser av kriget som påverkade 

hans människosyn – jag avstår från en sådan värdering –, påverkades hela klimatet för 

kulturproduktion i Frankrike och hela Europa påtagligt av denna händelse. Jag vill därför hävda att 

pessimismen lämpade sig väl i samtiden som stilgrepp, eftersom det fanns en utbredd litterär 

pessimism efter kriget. För även om det ibland hävdats att krigets slutskede innebar ett besegrande 

av ondskan, eftersom Hitler störtades, påvisade kriget vilken potentialitet till ondska varje människa 

besatt och vad en stark ledare och en våldsam ideologi kunde förmå sin befolkning till. När det 

kulturella fältet som i det här fallet korresponderar med det politiska, finns alltid risken att aktören 

så att säga bekänner färg, och på det sättet riskerar att uteslutas ur fältets ramar. 

     Genom att Cioran använder sig av pessimismen som symboliskt kapital så lyckas han med 

åtminstone följande: 1. han frånsäger sig snedsteget genom ungdomsboken Rumäniens 

transfiguration, 2. han visar på en känslighet gentemot samtidens krigserfarenhet, 3. han gör det 

justnämnda i den utsträckningen att produktionen omsusas av en förtätad pessimism, eller han blir 

pessimisten, 4. han blir den arketypiske pessimisten utan att erkänna sig som pessimist. Därför 

skulle jag vilja påstå att pessimismen för Cioran är en strategi, med vilken han kan statuera ett 

tänkande som han baserar sin etablering på det franska kulturfältet medelst.  

 

 

4. Sammanfattning och resultat 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur E M Cioran använder sig av en pessimistisk 

filosofi som en strategi för att etablera sig som tänkare. Detta har formulerats utifrån hypotesen att 

Cioran använder pessimismen som en strategi för att etablera sig på det franska fältet. Boken 
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Sammanfattning av sönderfallet har utgjort materialet, eftersom denna innebar debuten på det 

franska fältet. Analysen har utifrån hypotesen sökt undersöka hur Cioran använder pessimistiska 

element för att positionera sig till den filosofiska tradition av pessimism som stammar från 1800-

talets mitt, eftersom dennes samtid, 1940-talet, rimligtvis bör betraktas som mottaglig för 

pessimismen som tankesätt. I uppsatsen har två frågeställningar behandlats: 1. går det att härleda att 

Cioran använder pessimistiska element som strategi för att etablera sig på det franska filosofiska 

fältet? och 2. vad innebär pessimismbegreppet som det brukas och talas om i Sammanfattning av 

sönderfallet? Den andra frågeställningen har inlett analysen eftersom den tjänar som utgångspunkt 

för den första frågeställningen.  

     Det andra kapitlet ägnades åt en utredning av Ciorans explicita och implicita användning av 

pessimismbegreppet. Kapitel 3.1 skisserade de förhållanden som rådde vid tiden för Ciorans inträde 

på det franska fältet för kulturproduktion. Detta tänkt som en bakgrund till den mer utförliga 

diskussionen av de strategiska aspekterna av dennes pessimistiska element, som avhandlades senare 

i kapitel 3.  

     En bakomliggande ambition med uppsatsen har varit att problematisera den biografiska 

tendensen inom sekundärlitteraturen om Ciorans bruk av pessimism. Med hjälp av Tobias 

Dahlkvists karakterisering av pessimismbegreppet som det formulerades och användes vid 1800-

talets mitt och senare hälft med utgångspunkt i Schopenhauer, har det visats att Cioran explicit 

ställer sig mot denna systematiska pessimism. Ingen av användningarna 1. den psykologiska, 2. den 

historie-psykologiska, 3. den etymologiska eller 4. den som menar att icke-existens är att föredra 

framför existens, stämmer överens med Ciorans pessimismbegrepp. Man kan till viss del se en 

samhörighet med den fjärde, men då snarast på en spekulativ nivå. Kritiken av den systematiska 

pessimismen hör ihop med Ciorans tydliga motvilja mot samtliga filosofiska system. Hans primära 

angreppspunkt har visats vara att systematiserandet gjorde att man skapade sig förväntningar inför 

en situation och detta förkastar Cioran. Han uttrycker följaktligen aldrig explicit någon samhörighet 

med pessimismen utan snarare ett avståndstagande. Ciorans problematiserande av förväntningarna 

baserades på uppfattningen att livets tidsbundenhet genom döden var det enda som människan 

egentligen kunde förhålla sig till. Istället för att skapa sig förväntningar, menade Cioran att man 

skulle sträva efter att frigöra sig som subjekt, det som i uppsatsen kallats för de-subjektifiering.   

     Ett annat resultat visade jämförelsen med Joshua Foa Dienstag. Ciorans implicita användande av 

pessimismbegreppet, som i uppsatsen kallats för dennes pessimistiska element, studerades givet tre 

teman: historiens funktion, ensamheten och vägar till intet. Dessa valdes givet den explicita 

användningen enligt följande princip: historiens funktion innebar ett ifrågasättande av tidens 

funktion; ensamheten var en möjlighet för människan som genomskådat en pessimistisk värld, att 



 

37. 

frigöra sig från denna och ta makten över sig själv genom att de-subjektifiera sig; vägar till intet 

blev den ultimata makthandlingen som människan kunde använda sig av för att göra upp med livets 

tidsbundenhet, samt de-subjektifieringens extrem. De av Dienstag så kallade existentiella 

pessimisterna, där han också placerar Cioran, stämmer väl överens med de pessimistiska element 

man kan se att Cioran implicit ger uttryck för. Dienstag utpekar uppfattningen om tiden som 

narrativ som orsak till varför denna grupp intresserar sig för de ontologiska problemen i så stor 

utsträckning. Här uppkommer den paradox som får ses som ett av huvudresultaten i uppsatsen: att 

Cioran explicit kritiserar pessimismen på samma gång som han implicit ger uttryck för 

pessimistiska element. Detta motiverade vidare den andra analysdelen.   

     I ”Pessimism som strategi” diskuterades uppsatsens första frågeställning, alltså den om Ciorans 

användning av pessimistiska element som strategi för att etablera sig på det franska filosofiska 

fältet. För det första kunde vi se att Cioran ansåg Frankrike som bättre lämpat än hemlandet 

Rumänien för skepticism. Även om skepticism inte kunde likställas med pessimism, vittnade detta 

om att Cioran värderade Frankrike som bättre lämpat för hans filosofi. Således att det litterära fältet 

i Frankrike var mottagligt för pessimism som symboliskt kapital. För det andra, att när Cioran själv 

talar om behovet av autenticitet i tänkande och därigenom kritiserar föregångare, söker han 

samtidigt positionera sig mot dessa. Kritiken var en medveten strategi för att framställa sig själv 

som autonom. Det var även ett sätt att uppvisa sitt kulturella kapital, alltså bl. a. sin beläsenhet i 

filosofins klassiker. Hans kritik av föregångare fördes dessutom på två nivåer. Dels den teoretiska 

nivån, där man kan se vad Cioran mer konkret vill gå i polemik med. Dels en ironisk nivå, där 

Cioran snarare vill förlöjliga en föregångare för att visa sitt oberoende av denne. När han talade om 

att alla människor inom sig bar en potentiell profet, sa han på samma gång att hans egna tankar var 

viktigare än föregångarnas. Denna kritik visade sig, för det tredje, grundad på Ciorans användning 

av pessimistiska element, där framförallt tiden var den primära angreppspunkten. Avslutningsvis 

gjordes en spekulativt hållen diskussion om vad Ciorans pro-fascistiska verk Rumäniens 

transfiguration innebar för dennes etablering på det franska fältet. Där framgick det att valet av 

pessimistiska element som symboliskt kapital även kunde förklaras som en vilja att göra upp med 

detta tidigare snedsteg, som Cioran själv kallade det. 
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