
Scriitor, moralist, filosof

(8 aprilie 1911 – 20 iunie 1995) 

EMIL
CIORAN

105 ani de la naştere



„Dacă aş putea, aş aduce întreaga lume în agonie, pentru a realiza o purificare 

din rădăcini, a vieţii; aş pune flăcări arzătoare şi insinuante la aceste 

rădăcini, nu pentru a le distruge, ci pentru a le da altă sevă şi altă căldură. 

Focul pe care l-aş pune eu acestei lumi n-ar aduce ruine, ci o transfigurare 

cosmică, esenţială.”

E.M. CIORAN



DATE BIOGRAFICE

• 1911 – se naşte în ziua de 8 aprilie la Răşinari, judeţul Sibiu. Tatăl, Emilian Cioran, a fost protopop ortodox şi

consilier al Mitropoliei din Sibiu. Mama, Elvira Cioran (n. Comaniciu), era originară din Veneţia de Jos, comună

situată în apropiere de Făgăraş;

• 1917-1921 – urmează cursurile şcolii primare în satul Răşinari;

• 1921-1928 – elev la Liceul „Gheorghe Lazăr” din Sibiu;

• 1928-1932 – studiază filosofia şi estetica la Universitatea din Bucureşti. A fost coleg cu Constantin Noica şi elev al

lui Tudor Vianu şi Nae Ionescu. Bun cunoscător al limbii germane, a studiat în original pe Immanuel Kant, Arthur

Schopenhauer, Friedrich Nietzsche;

• 1933-1935 – continuă studiile filosofice la Berlin ca bursier al Fundaţiei Alexander von Humboldt, unde îi cunoaşte

pe Nicolai Hartmann şi Ludwig Klages;

• 1934 – apare prima carte în România - „Pe culmile disperării”, distinsă cu Premiul Comisiei pentru premierea

scriitorilor tineri needitaţi şi premiul Tinerilor Scriitori Români;

• 1935 – revine de la studiile din Germania. Colaborează la „Vremea”, „Viaţa ilustrată”, „Gândirea”, „Pagini literare”,

„Acţiunea”;

• 1936 – ocupă postul de profesor de filozofie la Liceul „Andrei Şaguna” din Braşov;



• 1937 -1944 – pleacă la Paris (Franţa) ca bursier a Institutului Francez din Bucureşti;

• 1938 – este înmatriculat la Facultatea pentru literatură de la Sorbona. Proiectul unei disertaţii

despre „Etica lui Nietzsche”;

• 1940 – după o scurtă întoarcere în ţară (două luni), părăseşte pentru totdeauna România şi se

stabileşte la Paris;

• 1940 – începe să scrie „Îndreptar pătimaş”, ultima sa carte în limba română, a cărei variantă

definitivă (rămasă inedită pînă în 1991) va fi încheiată în 1945, cînd se stabileşte definitiv în

Franţa;

• 1949 – apare la editura Gallimard - prima lucrare scrisă în limba franceză, „Précis de

décomposition”, distinsă în 1950 cu Premiul Rivarol pentru debutul francez;

• 1995 – se stinge din viaţă, este îngropat în celebrul cimitir Montparnasse din Paris.



• 1934 – Premiul Comisiei pentru premierea scriitorilor tineri needitaţi şi premiul Tinerilor

Scriitori Români pentru prima carte în România - „Pe culmile disperării”;

• 1950 – Premiul Rivarol pentru debutul francez;

• 2009 – a fost declarat membru post-mortem al Academiei Române

• Centre National du Livre din Paris acordă o bursă pe an numită în cinstea lui Emil Cioran;

• La Paris, Bucureşti, Sibiu, Cluj, Răşinari există cîte o stradă numită în cinstea lui Emil Cioran.

PREMII ŞI DINSTINCŢII



„A trăi înseamnă a fi supus magiei posibilului; dar cînd percepi pînă şi în 

posibil un timp trecut ce va să vină, totul devine trecut virtual şi nu mai 

există nici prezent şi nici viitor. În fiecare clipă eu desluşesc nu trecerea 

către o altă clipă, ci o respiraţie obosită şi un horcăit. Zămislesc timp 

mort, mă lăfăiesc în asfixia devenirii.”

E.M.CIORAN



„N-am inventat nimic, am fost doar secretarul senzaţiilor mele”
E.M. CIORAN

OPERA FILOSOFICĂ





„Nimic din personalitatea lui Cioran 

nu poate fi mai esenţial etalat în afara 

scrisorilor către fratele său, Aurel, ori 

sensibil modificat faţă de 

mărturisirile făcute aici lui Jeni şi 

Arşavir Acterian, lui Mircea Eliade, 

N.Tatu sau Constantin Noica. Dacă 

se poate imagina un Cioran mai 

transparent decît cel din propria-i 

operă, acela se află integral şi pe 

deplin elocvent în acest volum.”

Dan C. MIHĂILESCU



„Datoria celui ce scrie ar 

fi să-şi taie venele pe alba 

hîrtie din faţă. 

Să curme astfel chinul 

lumilor nespuse.”

E.M.CIORAN



OPERA LITERARĂ

„Nu preţuiesc o carte decît prin 

tulburarea, prin otrava pe care-o toarnă 

în mine.”
Emil CIORAN în Caiete I. 1957-1965

„Scrisorile lui Cioran dau o idee şi 

despre felul în care trăieşte un român 

la Paris, şi, în genere, despre destinul 

unui intelectual român într-o cultură 

care primeşte relativ uşor valorile din 

afară, dar le uită repede.”

Eugen SIMION



„Niciodată n-am avut încredere în cei care-

mi seamănă. Iubesc naivitatea, forţa, 

nerozia, amabilitatea; şi detest 

înfrigurarea, duplicitatea, versatilitatea 

etc., defecte pe care le înţeleg dinlăuntru.”

CIORAN, Emil. Caietul de la Talamanca, 2000



OPERA ISTORICĂ

„Am scris aceste divagaţii în 1935-36, la 24 de ani, 

cu pasiune şi orgoliu. Din tot ce-am publicat în 

româneşte şi franţuzeşte, acest text este poate cel 

mai pasionat şi în acelaşi timp îmi este cel mai 

străin. Nu mă regăsesc în el, deşi îmi pare evidentă 

prezenţa isteriei mele de atunci. Am crezut de 

datoria mea să suprim cîteva pagini pretenţioase şi 

stupide. Această ediţie este definitivă. Nimeni nu 

are dreptul s-o modifice.”   

E.M. CIORAN



REFERINŢE CRITICE



„Muzica e refugiul sufletelor

pe care le-a rănit fericirea.”
E. M. CIORAN





„...Din specia acelui „strigăt în 

pustiu” propriu marilor iliminaţi –

şi, oricât de diferite ar fi 

aparenţele, referinţele la aceştia 

nu sunt întâmplătoare -, opera lui 

Cioran „irită” şi contrariază, dar 

nedumeririle sunt stimulatoare, 

„neînţelegerile” ele însele fertile.”

Valentin DUMITRESCU„Creaţia este o salvare 

temporară din 

ghearele morţii.”

E.M. CIORAN



PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE





ÎN LIMBA FRANCEZĂ

„...Înainte de a fi un gânditor şi un moralist 

în senul francez al temperamentului, 

Cioran este şi va rămâne un mare poet. 

Sfidând orice previziune, sfâşiat de 

simţământul tragic al singurătăţii, 

obsedat de nebunie şi de moarte, el 

închide o orbită pe care gravitează liric şi 

imperturbabil la fel ca la început.” 

Nicolae FLORESCU





ÎN LIMBA ENGLEZĂ

„Tot ce am scris reprezintă 

„izbucniri” determinate de 

stări de spirit.(...) Am scris 

pentru a mă elibera de o 

povară sufletească sau 

pentru a o face mai uşor de 

suportat.”

E. M. CIORAN



ÎN LIMBA GERMANĂ ÎN LIMBA RUSĂ



PREZENŢE ÎN SURSE DE REFERINŢĂ





„...Cioran este un european întru totul 

reprezentativ, tocmai pentru că reuneşte 

într-însul atâtea atitudini contrastante, care 

numai în cultura occidentală sunt la ele 

acasa, în singura cultură care este o patrie 

şi pentru naturile problematice, ea însăşi 

fiind supusă la tensiuni extreme, care însă 

nu o dislocă, dimpotrivă o fac viabilă.(...)”.

Mariana ŞORA



ÎN CALENDAR NAŢIONAL

„Nimic nu e mai jalnic decît 

cuvîntul, şi totuşi doar prin el 

ajungi la acele senzaţii de fericire, 

la jubilaţia ultimă în care eşti cu 

desăvîrşire singur, eliberat de orice 

sentiment de apăsare. Absolutul 

atins prin cuvînt, prin însuşi 

simbolul fragilităţii!”

E.M.CIORAN

ÎN BIBLIOGRAFII



EMIL CIORAN ÎN SCULPTURĂ

Monumentul lui Emil Cioran, București,

autor - artistul plastic Valentin Duicui
http://www.agerpres.ro/media/images/2015-

12/120917022138479507.jpg

Bustul lui Emil Cioran din faţa

Căminului Cultural din Răşinari.
https://verdedefractal.wordpress.com

/category/jurnal/

Bustul lui Emil Cioran, oraşul lui Bucur, 

Grădina valorilor românești II
http://orasulluibucur.blogspot.md/2014/06/

gradina-valorilor-romanesti-iii.html



EMIL CIORAN ÎN PICTURĂ

Emil Cioran, 

autor artistul plastic Eugen Dornescu
http://www.mesageruldesibiu.ro/wp-

content/uploads/2015/11/887435_720793731

384975_2597795707058371935_o.jpg

Emil Cioran,autor Rodica  Anca Marinescu, pastel pe pînză 
https://galeriadeartaeliteprofart2012.files.wordpress.com/2012/08/

20-rodica-anca-marinescu-emil-cioran-2012-pastel-pe-panza-70-

x-70-550-e.jpg?w=917

Emil Cioran, 

autor Emanuela Lucaci, ulei pe pînză
http://www.emanuelalucaci.com/art/intimate

_faces/emil_cioran



Emil Cioran,
http://madalin-

ciortea.blogspot.md/2011/03/i

nterviu-cu-emil-cioran.html

Emil Cioran,

desen, cărbune, realizat de Romulus Harda
http://desenez.net/2013/05/22/emil-cioran-

jpg1369247710.jpg

Emil Cioran,

Desen de Dan Cioca 
http://static.ziarelive.ro/images/s

tories/2015-11/365/premiera-

pentru-cultura-romana-trei-

scrisori-in-original-adresate-de-

noica-lui-cioran.jpg

Emil Cioran,

desen, cărbune, realizat de

Romulus Harda
http://desenez.net/2014/01/04/emil-

cioran-2-jpg1388869541.jpg



Casa natală a lui Emil Cioran, Răşinari, România

Mormîntul lui Emil Cioran,

cimitirul Montparnasse din Paris



https://en.wikipedia.org/wiki/Emil_Cioran
http://www.rodoni.ch/busoni/cioran/cioran.html http://www.lintellettualedissidente.it/homines/emil-cioran/

http://biografieonline.it/biografia.htm?BioI

D=844&biografia=Emil+Cioran http://www.orizonturiculturale.ro/it_spaziocioran.html

http://adevarul.ro/locale/sibiu/romani-geniu-emil-cioran-

eternul-student-viata-nevazuta-filosofului-indragostit-

romania-1_54784665a0eb96501e2a0a5e/index.html

PREZENŢE ÎN INTERNET

https://en.wikipedia.org/wiki/Emil_Cioran
http://www.rodoni.ch/busoni/cioran/cioran.html
http://www.lintellettualedissidente.it/homines/emil-cioran/
http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=844&biografia=Emil+Cioran
http://adevarul.ro/locale/sibiu/romani-geniu-emil-cioran-eternul-student-viata-nevazuta-filosofului-indragostit-romania-1_54784665a0eb96501e2a0a5e/index.html


http://www.istoria.md/articol/611/Emil_Cioran,

_biografie http://www.mediafax.ro/cultura-media/emil-cioran-

supranumit-filosoful-disperarii-ar-fi-implinit-varsta-

de-100-de-ani-pe-8-aprilie-8133876

http://www.descopera.ro/cultura/14714596-portretele-

lui-emil-cioran-expuse-in-premiera-mondiala-in-

romania-foto

http://www.evz.ro/amintiri-pretioase-cu-

emil-cioran.html

http://www.radioromaniacultural.ro/portret_emil_ciora

n_sau_arta_seductiei_si_a_paradoxului-33757

https://www.youtube.com/watch?v=ixyVNxUwoxw

http://www.istoria.md/articol/611/Emil_Cioran,_biografie
http://www.mediafax.ro/cultura-media/emil-cioran-supranumit-filosoful-disperarii-ar-fi-implinit-varsta-de-100-de-ani-pe-8-aprilie-8133876
http://www.evz.ro/amintiri-pretioase-cu-emil-cioran.html
http://www.radioromaniacultural.ro/portret_emil_cioran_sau_arta_seductiei_si_a_paradoxului-33757


http://radiocluj.ro/2015/11/12/documentar-despre-viata-lui-

emil-cioran-proiectat-la-sibiu/

http://www.activenews.ro/externe/Citate-din-Emil-Cioran-

folosite-intr-o-revista-americana-pentru-a-ironiza-

traseismul-politic-din-SUA-130759

http://www.informatia-zilei.ro/sm/se-implinesc-doua-

decenii-de-la-moartea-lui-emil-cioran/

http://www.sibiul.ro/personalitati-sibiene/emil-cioran.html

http://www.rfi.ro/articol/stiri/cultura/cioran-

expus-internet
http://www.poezie.ro/index.php/author/0002138

/Emil_Cioran

http://radiocluj.ro/2015/11/12/documentar-despre-viata-lui-emil-cioran-proiectat-la-sibiu/
http://www.activenews.ro/externe/Citate-din-Emil-Cioran-folosite-intr-o-revista-americana-pentru-a-ironiza-traseismul-politic-din-SUA-130759
http://www.informatia-zilei.ro/sm/se-implinesc-doua-decenii-de-la-moartea-lui-emil-cioran/
http://www.sibiul.ro/personalitati-sibiene/emil-cioran.html
http://www.rfi.ro/articol/stiri/cultura/cioran-expus-internet
http://www.poezie.ro/index.php/author/0002138/Emil_Cioran


SUPORT ELECTRONIC

Emil Cioran. Viaţa şi opera 

„Viaţa, în sensul ei pozitiv, este o ordine a 

posibilului, o cădere în viitor. Cîte ferestre îi

deschizi spre acesta, atîta cantitate de posibil

realizezi.”

„Timpul e un anotimp al veşniciei; o primăvară

funebră a eternităţii.”

„Despre viaţă nu se poate scrie decît cu un toc

înmuiat în lacrimi.”

E. M.CIORAN „Amurgul gândurilor”
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