
Amurgul
gândurilor



OPERA LUI CIORAN

SCRIERI ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

Pe culmile disperării
ediţia întâi – 1934 / prima ediţie postbelică, Humanitas – 1990

Cartea amă gi rilor – 1936 / 1991

Schimbarea la faţă a României
1936 / ediţie revăzută de autor – 1990

Lacrimi şi sfinţi – 1937 / 1991

Amurgul gândurilor – 1940 / 1991

Îndreptar pătimaş (1–70) [Paris, 1940], Humanitas – 1991

Îndreptar pătimaş II (70–140) [Paris, 1941–1944], Humanitas – 2011 

Despre Franţa [Paris, 1941], Humanitas – 2011

Razne [Paris, 1945–1946], Humanitas – 2011

SCRIERI ÎN LIMBA FRANCEZĂ

Précis de dé com position Tratat de des compunere
Gallimard – 1949 Humanitas – 1992

Syllogismes de l’amertume – 1952 Si lo gismele amărăciunii – 1992

La Tenta  tion d’exister – 1956 Ispita de a exista – 1992

Histoire et uto  pie – 1960 Istorie şi utopie – 1992

La Chute dans le temps – 1964 Căderea în timp – 1994 

Le Mauvais  démiurge – 1969 Demiurgul cel rău – 1995

De l’inconvénient Despre neajunsul 

d’être né – 1973 de a te fi născut – 1995

Écartèlement – 1979 Sfârtecare – 1995

Exercices d’admiration – 1986 Exerciţii de admiraţie – 1993

Aveux et anathèmes – 1987 Mărturisiri şi anateme – 1994

Mon Pays / Ţara mea
Humanitas – 1996

Cahiers – 1997 Caiete (3 vol.) – 1999–2000

PUBLICISTICĂ, CORESPONDENŢĂ, CONVORBIRI 

Singurătate şi destin, Humanitas – 1992

Convorbiri, Humanitas – 1993

Scrisori către cei de-acasă, Humanitas – 1995



CIORAN
Amurgul

gândurilor



Redactor: Vlad Russo
Coperta: Angela Rotaru
Tehnoredactor: Doina Elena Podaru
Corector: Cristina Jelescu

Tipãrit la Real

© HUMANITAS, 1991, 2017

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României
Cioran, Emil
Amurgul gândurilor / Cioran. – Bucureºti: Humanitas, 2017
ISBN 978-973-50-5574-5
821.135.1

EDITURA HUMANITAS
Piaţa Presei Libere 1, 013701 Bucureşti, România 
tel. 021/408 83 50, fax 021/408 83 51 
www.humanitas.ro 

Comenzi online: www.libhumanitas.ro
Comenzi prin e-mail: vanzari@libhumanitas.ro
Comenzi telefonice: 0372 743 382 / 0723 684 194



„… hrãniþi-l cu pâinea ºi 
cu apa întristãrii.“

Cronici 2, 18



I

Poþi spune uºor cã universul n-are nici un rost.
Nimeni nu se va supãra. — Dar afirmã acelaºi lucru
despre un individ oarecare; el va protesta ºi va lua
chiar mãsuri spre a te sancþiona.

Aºa suntem cu toþii: ne scoatem din cauzã când e
vorba de un principiu general ºi nu ne e ruºine sã ne
izolãm într-o excepþie. Dacã universul n-are nici un
rost, scãpat-am careva din blestemul acestei osânde?

Tot secretul vieþii se reduce la atât: ea n-are nici un
rost; fiecare din noi gãseºte însã unul.

Singurãtatea nu te-nvaþã cã eºti singur, ci singurul.

Dumnezeu are tot interesul sã-ºi vegheze adevãru-
rile. Uneori, o simplã smuciturã din umeri i le dãrâmã
pe toate, cãci gândurile i le-au surpat de mult. Dacã
un vierme e capabil de neliniºte metafizicã, ºi el îi tul-
burã somnul.

Gândul la Dumnezeu este un obstacol sinuciderii,
dar nu morþii. El nu îmblânzeºte deloc întunericul de
care se va fi speriat Dumnezeu pe vremea când îºi
cãuta pulsul prin teroarea nimicului…

Se spune cã Diogene s-ar fi ocupat cu falsificarea de
bani. — Orice om care nu crede în adevãrul absolut
are drept sã falsifice totul. 7
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Diogene, dacã se nãºtea dupã Christos, ar fi fost un
sfânt. — Admiraþia pentru cinici ºi douã mii de ani de
creºtinism la ce ne poate duce? Un Diogene duios…

Platon a numit pe Diogene un Socrate nebun. Greu
mai poate fi salvat Socrate…

Dacã ar prinde glas agitaþia surdã din mine, fiecare
gest ar fi o îngenunchere la un zid al plângerii. Port
un doliu din naºtere — doliul acestei lumi.

Tot ce nu-i uitare ne uzeazã substanþa; remuºcarea
este la antipodul uitãrii. De aceea se ridicã ea ame-
ninþãtoare ca un monstru strãvechi ce te rãpune din
privire sau îþi umple clipele cu senzaþii de plumb topit
în sânge.

Oamenii simpli simt remuºcãri în urma unui act
oarecare; ei ºtiu de ce le au, fiindcã motivele le sunt sub
ochi. În zadar le-am vorbi de „accese“, ei n-ar putea
înþelege tãria unui chin inutil.

Remuºcarea metafizicã este o tulburare fãrã cauzã,
o neliniºte eticã pe marginea vieþii. N-ai nici o vinã pe
care s-o regreþi, ºi totuºi simþi remuºcãri. Nu-þi aduci
aminte de nimic, dar te nãpãdeºte un infinit dureros
al trecutului. N-ai fãcut nici o faptã rea, dar te simþi
responsabil de rãul universului. Senzaþii de Satanã în
delir de scrupul. Principiul Rãului în mrejele proble-
melor etice ºi-n teroarea imediatã a soluþiilor.

Cu cât eºti mai puþin indiferent în faþa rãului, cu atât
eºti mai aproape de remuºcarea esenþialã. Aceasta-i
uneori tulbure ºi echivocã: atunci porþi povara absen-
þei Binelui.

Violetul e culoarea remuºcãrii. (Ceea ce e straniu în
el pleacã din lupta dintre frivolitate ºi melancolie, cu
triumful ultimei.)8
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Remuºcarea este forma eticã a regretului. (Pãrerile de
rãu devin probleme, iar nu tristeþi.) Un regret ridicat
la rangul de suferinþã.

Ea nu rezolvã nimic, dar începe totul. Apariþia mo-
ralei este identicã întâiului freamãt de remuºcare.

Un dinamism dureros face din ea o risipã somptuoa-
sã ºi zadarnicã a sufletului. — Numai marea — ºi fu-
mul de þigarã — ne dau imaginea ei.

Pãcatul este expresia religioasã a remuºcãrii, precum
regretul expresia ei poeticã. Primul este o limitã su-
perioarã; ultimul, una inferioarã.

Te cãieºti de ceva ce s-a întâmplat sub tine… Erai
liber sã dispui alt curs lucrurilor, dar atracþia rãului
sau a vulgaritãþii a învins reflecþia eticã. Ambiguitatea
pleacã din amestecul de teologie ºi vulgaritate din orice
remuºcare.

În nimic nu simþi mai dureros ireversibilitatea tim-
pului ca în ea. Ireparabilul nu-i decât interpretarea mo-
ralã a acestei ireversibilitãþi.

Rãul ne dezvãluie substanþa demonicã a timpului;
binele, potenþialul de veºnicie al devenirii. Rãul este
abandonare; binele, un calcul inspirat. Nimeni nu ºtie
diferenþia raþional unul de celãlalt. Dar simþim cu toþii
cãldura dureroasã a rãului ºi rãceala extaticã a binelui.

Dualismul lor transpune în lumea valorilor un altul
mai adânc: nevinovãþie ºi cunoaºtere.

Ceea ce deosebeºte remuºcarea de deznãdejde, de
urã sau de groazã este o înduioºare, un patetic al incura-
bilului.

Sunt atâþi oameni pe care îi separã de moarte doar
nostalgia ei! În aceasta, moartea îºi creeazã din viaþã 9
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o oglindã pentru a se putea admira. Poezia nu-i decât
instrumentul unui funebru narcisism.

Atât animalele, cât ºi plantele sunt triste, dar ele n-au
descoperit tristeþea ca un procedeu de cunoaºtere.
Numai în mãsura în care omul îl foloseºte înceteazã
a fi naturã. Privind în jurul nostru, cine nu observã
c-am acordat prietenia la plante, animale ºi la câte mi-
nerale! — dar nici unui om.

Lumea nu-i decât un Nicãieri universal. De aceea,
n-ai unde sã te duci niciodatã…

Toate momentele acelea când viaþa tace, ca sã-þi auzi
singurãtatea… În Paris, ca ºi într-un cãtun îndepãr-
tat, timpul se retrage, se înghemuieºte într-un colþ al
conºtiinþei ºi rãmâi cu tine însuþi, cu umbrele ºi lu-
minile tale. Sufletul s-a izolat ºi în zvârcoliri nedefinite
se ridicã la suprafaþa ta, ca un cadavru pescuit în adân-
cimi. ªi atunci îþi dai seama cã mai existã ºi alt sens
al pierderii sufletului decât cel biblic.

Toate gândurile par gemetele unei râme cãlcate de
îngeri.

Nu poþi pricepe ce înseamnã „meditaþia“ dacã nu
eºti obiºnuit sã asculþi tãcerea. Vocea ei este un îndemn
la renunþare. Toate iniþierile religioase sunt cufundãri
în adâncimile ei. Din misterul lui Buddha am început
sã bãnuiesc în clipa în care m-a apucat frica de tãcere.
Muþenia cosmicã îþi spune atâtea lucruri, cã laºitatea
te împinge în braþele acestei lumi.

Religia-i o revelaþie atenuatã a tãcerii, o îndulcire a
lecþiei de nihilism ce ne-o inspirã ºoaptele ei, filtrate
de teama ºi prudenþa noastrã… Astfel se aºazã tãcerea
la antipodul vieþii.10
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De câte ori îmi vine-n minte cuvântul: rãtãcire, de
atâtea ori am revelaþia omului. ªi tot de atâtea ori,
parcã au aþipit munþii pe fruntea mea…

Suso ne spune, în autobiografia sa, cã ºi-a gravat nu-
mele lui Isus, cu un stil metalic, în dreptul inimii. Sân-
gele n-a curs în zadar, cãci dupã o vreme descoperã o
luminã în acele litere, pe care le acoperã ca sã nu le zã-
reascã nimeni. — Ce mi-aº scrie în dreptul inimii? —
Se prea poate cã: nefericire. ªi surpriza lui Suso s-ar
repeta la interval de secole, dacã diavolul ar avea lu-
minã mãcar pentru emblema lui… În felul acesta, inima
omeneascã ar ajunge reclama luminoasã a Satanei.

Sunt poieni în care îngerii îºi fac vilegiatura. În ele
aº semãna flori din marginea deºerturilor, ca sã mã
odihnesc în umbra propriului simbol.

Trebuie sã ai spiritul unui sceptic grec ºi o inimã de
Iov ca sã încerci sentimentele în ele însele: un pãcat fãrã
vinã, o tristeþe fãrã motiv, o remuºcare fãrã cauzã, o
urã fãrã obiect…

Sentimente pure — care îºi au echivalentul în a filo-
zofa fãrã probleme. Nici viaþa ºi nici gândirea nu mai
au — în felul acesta — vreo legãturã cu timpul, iar
existenþa se defineºte ca o suspendare. Tot ce se petrece
în tine nu se mai poate raporta la nimic, fiindcã nu se
îndreaptã nicãieri, ci se epuizeazã în finalitatea inter-
nã a actului. Devii cu atât mai esenþial, cu cât rãpeºti
„istoriei“ tale caracterul de temporalitate. Privirile spre
cer n-au datã, iar viaþa în ea însãºi e mai puþin locali-
zabilã decât neantul.

În dorul dupã absolut existã puritatea unui vag, care
trebuie sã ne lecuiascã de infecþiile temporale ºi sã ne
serveascã de prototip al neîncetatei suspendãri. Cãci 11
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aceasta nu-i, în fond, decât deparazitarea conºtiinþei
de timp.

De câte ori mã gândesc la om, mila îmi îneacã gân-
durile. ªi astfel nu-i pot da de urmã în nici un chip. O
frânturã în naturã te obligã la meditaþii frânte.

Pasiunea pentru sfinþenie înlocuieºte alcoolul în
aceeaºi mãsurã ca muzica. Tot aºa, erotica ºi poezia.
Forme diferite ale uitãrii, perfect substituibile. Beþivii,
sfinþii, îndrãgostiþii ºi poeþii se aflã iniþial la aceeaºi dis-
tanþã de cer sau, mai bine zis, de pãmânt. Numai cãile
diferã, deºi toþi sunt pe cale sã nu mai fie oameni. — Aºa
se explicã de ce o voluptate a imanenþei îi condamnã
în mod egal.

Timiditatea este un dispreþ instinctiv al vieþii; cinis-
mul, unul raþional. Înduioºarea? Un amurg delicat al
luciditãþii, o „degradare“ a spiritului la rangul inimii.

În orice timiditate se aflã o nuanþã religioasã. Teama
cã nu suntem ai nimãnui, cã Dumnezeu este un nimeni,
iar lumea opera lui… Neîncrederea metafizicã ne cre-
eazã o neprielnicie în fire ºi o jenã în societate. Lipsa
de îndrãznealã între oameni — decantarea forþei în dis-
preþ — pleacã dintr-o vitalitate nesigurã, agravatã de
bãnuieli la ce e mai esenþial în lume. Un instinct sigur
ºi o credinþã hotãrâtã îþi dau dreptul sã fii obraznic;
te silesc chiar. — Timiditatea-i modul de a-þi învãlui
un regret. Cãci orice îndrãznealã nu e decât forma pe
care o ia lipsa de regrete.

De câte ori nu mai ai iluzii, este ca ºi cum ai fi servit
de oglindã toaletei intime a vieþii. — Mister mai în-
duioºãtor ca în dragostea de viaþã nu existã; ea sin-
gurã calcã peste toate evidenþele. Trebuie sã nu mai12
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aparþii deloc lumii ca viaþa sã-þi parã un absolut. O per-
spectivã din cer aºa o proiecteazã.

Unde apare paradoxul moare sistemul ºi triumfã
viaþa. Prin el îºi salveazã onoarea raþiunea în faþa
iraþionalului. Ce e tulbure în viaþã nu poate fi expri-
mat decât în blestem sau imn. Cine nu le poate mânui
mai are la îndemânã o singurã scãpare: paradoxul —
surâs formal al iraþionalului.

Ce-i el din perspectiva logicii dacã nu un joc ires-
ponsabil, iar din a bunului-simþ o imoralitate teore-
ticã? Dar nu ard în el toate irezolvabilele, nonsensurile
ºi conflictele ce frãmântã subteran viaþa? De câte ori
umbrele ei neliniºtite se mãrturisesc raþiunii, aceasta
le îmbracã ºoaptele în eleganþa paradoxului, spre a le
masca originea. Însuºi cel de salon, este el altceva decât
expresia cea mai profundã pe care o poate afecta
superficialitatea?

Paradoxul nu-i o soluþie ; cãci nu rezolvã nimic. Poate
fi folosit doar ca împodobire a ireparabilului. A voi
sã îndrepþi ceva cu el este cel mai mare paradox. Fãrã
dezabuzarea raþiunii nu mi-l pot închipui. Lipsa ei de
patos o obligã sã tragã cu urechea la murmurul vieþii
ºi sã-ºi desfiinþeze autonomia în tãlmãcirea acesteia.
În paradox, raþiunea se anuleazã pe ea însãºi; ºi-a
deschis graniþele ºi nu mai poate opri nãvala erorilor
palpitante, a erorilor care zvâcnesc.

Teologii sunt paraziþi ai paradoxului. Fãrã între-
buinþarea lui inconºtientã, ei trebuiau sã depunã de
mult armele. Scepticismul religios nu e decât practi-
ca lui conºtientã.

Tot ce nu încape în raþiune este motiv de îndoialã;
dar în ea nu este nimic. De aici avântul rodnic al gândirii
paradoxale, care a introdus conþinut în forme ºi a dat
curs oficial absurditãþii. 13
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