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Abstract 

 
 

Our paper aims to scrutinize the issue of salvation in some of the works of youth of Emil 

Cioran. We find, first, that, for Cioran, salvation is an imperative beyond morals, nourished on 

despair. It is not a solution because a solution is a response to a set of identical or even similar 

conditions for many individuals – it is a rationalization of life. „On the heights of despair” there 

are no solutions. So, at the individual level, the project of young Cioran will be a project lacking 

of project, which will turn therefore into a thinking of instant or, rather, since all conceptual 

thinking is by its very essence deforming, into an invocation, an incantation of a permanent living 

in instant. It is the ultimate answer, the only one that man can offer to God, Lord of Eternity. 

Keywords: young Cioran; salvation; solution; project; instant; despair. 

 

 

2

                                                      
1   
2  Toate citatele vor fi din volumele  Humanitas, 
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promisiune

 

Unele din primele rânduri din  

Sunt 

 

moarte, ai salvat ceva din tine, dar î

(subl. ns.)” (CD, 6-

– 

spus ceva mai complicat: când te salvezi, ceva din  moare. Ceea ce ar 

ceva mai filosofic (i.e. ceva mai obiectivat…), nu cumva deschidem aici drumul 

 

uale 

 

 

când nu cunosc nici o primejdie?” (CD, 13). 

une de fapt 

acea salvare la care se gândesc 

pentru 

termenului – de a recupera ceva din trecut, de a construi ceva în viitor, de 

face – –  

(„Reflexiuni asupra mizeriei”, respectiv „Sensul culturii contemporane”, ambele 

-

în prezent. Viitorul este un element de incertitudine, 

 (subl. ns.)” (SD, – care 

devine un tragic al culturii contemporane – 
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 pentru momentul 

 (subl. ns.)” (SD, 70).  

ambelor articole: cel al analizei culturii contemporane („culturii de azi”), al 

analizei „o

pe cititor – iar aici cei care 

cunosc paginile scrise de Ci

privind destinul istorico-organicist al culturilor
3

-

 

– ionalizare a 

 

(SD, Acesta este 
 

vorbi despre o salvare sau despre mai multe – altminteri semantica ne 

. , 

, istoric vorbind, paradoxal aceasta 

problemele mici ale zilei, dar când e vorba de sensul imanent al unui fond de 

, 77). De fapt, pentru Cioran, în 

pentru 

, 

, 78). 

                                                      
3   pentru a ilustra cele spuse: 

-

t istoric, 

cele mai caracteristice ale culturii contemporane, 

 

care le-

decât cu  (subl. ns.)” (SD, 79). 
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(sau,  

sine

-

pe – autoanalizându-se, 

–  de 

 a 

- , 20). Iar 

personalitate, ideal sau progres, care sunt elementele constitutive ale unei 

-

Lucrurile acestea nu trebuie constatate cu un sentiment paseist de regret. 

pticismul puternic al timpului 

nostru. (subl. ns.)” (SD, 71). 

la „cultura de azi”, pare a ne exclude oarecum, pare a nu vorbi despre noi 

(despre 

 nu o au).  

Mai clar – ea spectatori

(care, de fapt, este o „intrare” – 

. 

Peste un deceniu, plimbându-se prin Cartierul Latin, Cioran îi refuza din 

-i capabil decât de extazul 

, 

ci prin vrere deasupra ei. . 

-

, 72). Sin – 

– va veni din partea muzicii, 

largo- – 

mie  

prezent -o viza obsesia omului 

contemporan de a s
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a . Altfel spus, clipa este 

 

o 

ceva asiguratoriu, un element de stabilitate, o promisiune pentru un viitor „mai 

un 

proiect al lipsei de proiect, care se va întoarce prin urmare, definitiv, spre o 

gândire a clipei 

a uita -l 

 

orilor europeni.  

 se va deschide, de la bun început, ca un elogiu adus 

clipei

de iluzi delimitare de Dumnezeu

(Facerea -

- -

, 10).  

-vom atunci alt pom, pe aici, pe unde el n-

– 

blând ne-o  

(subl. ns.). El , 

-

– 

heruvimii ostili se vor topi de para sufletului nostru” (IP, 10).  

 la 

Ca într-un anacronic gest prometeic, omul va fura focul de la Dumnezeu pentru 

a-l aduce în s

– 
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sc. Vom da buzna 

neavenite” (IP, 10-11). 

à rebours, focul va evoca acum tumultul, adâncimile 

– -l asume, 

personal. Omul este abandonat 

 

-am întâlnit în mersul lor muritor oprirea 

 (subl. ns.)” (IP, 11). 

, abandonarea în 

Prima ar fi ceea ce este vizat, scopul, ceea ce ne-ar putea salva – a doua chiar 

cauza 

 

eternitate a clipei, o 

 

cum vedeam timpul 

-

, es de 

– 

orizont sui generis Sui generis

-l fi urât din a nu-l putea 

scuti prin zarva de foc a sufletului legii lui de nimicire” (IP, 33-34). 

putut salva: „Am vrut ca toate 

friguri” (IP, 34).  



 39

(ceea ce este vizat nu sunt lucrurile într-

actul 

toate 

care am pornit ar putea fi toate 

axim sau sacrificiul necesar, depinde poate de 

 

– o blasfemie ar 

spune unii – folosim pentru a-

frigurile mele sunt „vremelnice”, doar acolo se poate salva ceva din intensitatea 

cu care sunt 

„lumea-

mine nu s- , 

– pomeneam anterior ceva despre datorie

- -

-

- rborii nu mai înfrunzesc. Sufletul 

- -i modificarea – în 

– ,  

– dar risipa  din noi. Dar -

cheltui 

neautenticitatea lumii – – ci, paradoxal, singura 

. Nu este o retragere – spunem 

noi – datorie.  

Eu devin astfel înlocuitorul creatorului absent, pe care nu-

– deoarece lucrurile nu sunt – nu 

l-

Dumnezeu” (IP, raporturi, 

ci  – ea re-

-prinde 

adora, de a le în-  

 

– elogiul 

ionând împotriva poruncii biblice: „Am 
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- . De-ar 

-

din ale lumii n-  

trudnic pe nimicul ei (subl. ns.)” (IP, 

-

sub care se ascund toate numele, desemnând creatorul proteic

a fi

– un elogiu 

 

fiind dincolo de lume – 

-blasfematoare”, tot „cortegiul” biblic – în dublu registru cromatic-

– 

-

-am închinat 

devenirea- -mi 

– , 35). 

început, în elegie: „De ce nu-i inima î

- , 35). Elogiul-elegie se 

-moartea eului 

-moartea lucrurilor -

, 

 

când vorbesc esc”, 

lucrurile nu mai sunt deja le-am pierdut. 

-

de des- – dureri sclipitoare – sunt încrustate perpetuu 

în carnea vie a destinului. 

. 

 

fragmente – 

estetice – 
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urilor, a unei . 

Ea ar deveni astfel marca unei imperioase , a unei puteri de a 

uita –  

chiar la antipodul perfect al acestora. Sau, poate, îns

-  

 

 – nici nu vom putea 

 – 

poate fi expresia, – un gest, deci, nu 

suplimentar

?), ci de asigurare ?... 


