
Mer utenkelig enn tanken 

 

Emil Cioran var en rumensk filosof og forfatter, men først og fremst en taper. 

Han satt i matsalen på universitetet i București, 40 år gammel og totalt malplassert i en 

maurtue av ungdom. Svermende studenter, skjelvende av koffein, med nedbitte negler, 

bærende på nok et skuffende prøveresultat. Fra nå av måtte de rasjonere kaffebønnene, for 

det kom tvilsomt mer penger hjemmefra, da far fikk høre om årets tredje stryk. Foreldre 

hjemme, som i illsinte brev uttrykte frykten for at sønnene deres skulle ende opp som 

arbeidsløse tiggere. Cioran, derimot, levde mesteparten av sitt liv uten å arbeide. Han 

skammet seg ikke. Slett ikke, han skrøt av det til alle han møtte. 

 

For Cioran var pessimisme en naturlig følge av den eksistensielle angsten han alltid hadde 

følt på. Moren hans sa en gang: «om jeg hadde visst at du skulle bli så ulykkelig, hadde jeg 

gitt deg opp ved fødselen». Dette skuffet ham ikke, tvert i mot, han sa seg enig. Mange 

husket ham som en bitter, gammel skalk, en syrlig einstøing som hyttet neven mot verden 

og universet, hvis meningsløse absurditet hadde skuffet ham, gang på gang. Livet var så 

meningsløst at det ble det samme om ting var godt eller ondt, om man var en taper eller 

vinner, levende eller død. Det var samme valuta, og alt gikk i null. 

 

Du, jeg og Emil Cioran ble slengt ned på jorden av en gud som ikke bryr seg, på en 

forsvinnende liten grusbit i et ellers kaldt og dødt univers. Født under en sol som til slutt vil 

sluke oss, med en ryggrad laget for å legge nerver i klem. Er det rart folk blir sure, gamle 

gubber? Ingenting i livet er valgfritt, fra det å bli født til det å dø. Det finnes ingen 

kur mot denne meningsløse absurditeten. Og er det en ting mennesker ikke liker, en ting 

mennesker ikke kan forstå, så er det meningsløs absurditet. 

 

Hva gjør vi med dette? Ufrivillig eksistens? Jo, noen setter ut på en livslang reise for å finne 

svar. Noen får midtlivskriser og kjøper svindyre gitarer som de selger på Finn to måneder 

senere. Andre melder seg på reality-programmer, og selv om de reiser til Bali, sover i 

hengekøyer og menger seg med unggutter oppdratt på turiststrender, finner de ikke noe 

mer visdom eller forståelse enn de som fortsatt lusker langs sørpebelagte norske veier. Livet 

er så ufattelig mangfoldig og stort, så langt, og likevel så kort. Vi blir truffet av så mange 

inntrykk i løpet av vår tid på jorden, likevel går vi ut av den like forvirret som da vi kom inn i 



den. Vi kan forstå matematikk, solens bevegelser, hvorfor et eple faller mot jorden – men 

livet? Ingen sjans. 

 

 «Choose a life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a big fucking television». 

 

Et av Ewan MacGregors mer kjente sitater fra Trainspotting. Når man er rusavhengig blir det 

kjedelig å kjøpe TV og kjøre ungene på fotballtrening. De fleste har riktignok ikke Mark 

Rentons heroinsprengte synapser, ei heller hans dystre syn på verden. De fleste slipper også 

å bli hobbyrørlegger for å finne den siste pilla som forsvant ned i Skottlands verste dass. Om 

livet hadde vært så kjedelig for alle at det kunne summeres i en rekke gjøremål, og om vi 

hadde visst akkurat hvor veien bar hen – da ville det kanskje vært bedre å ligge siklende og 

uvitende på skitten linoleum enn å kjøre ungene på fotballtrening, og vite at du har nøyaktig 

58 kjøreturer til fotballbana igjen. Meningen med livet er kanskje å ikke vite. De fleste vil 

ikke vite hvor og når de skal dø, og de fleste vil ikke vite hvor mange fredager de har igjen 

før de fyller 70. 

 

Evnen til å telle er det kraftigste verktøyet menneskeheten til nå har oppfunnet. 

Matematikk. Ukomplett, uforståelig for mange; likevel en forlengelse av tanken. Uhorvelig 

komplisert og omhyggelig, og likevel kan vi ikke måle livet. Fordi matematikken er en 

forlengelse av mennesket, er det noe iboende menneskelig i å ikke forstå? Da vi ikke greier å 

forstå noe, ikke greier å gripe det med tanken – da legger vi det i skuffen til vi greier å løse 

det. Nederst i denne bunken ble meningen med livet lagt av de gamle grekerne. Man kan si 

det slik: det mest utenkelige er livet selv! 
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