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« Prin orice lacrimă ne priveşte Dumnezeu ». Emil Cioran

Prin grija şi cu binecuvântarea părintelui nostru Mitropolitul IOSIF, sâmbătă 12 decembrie 2015 va avea 
loc IN MEMORIAM 1.

Programul întregii zile este consacrat memoriei scriitorului şi filosofului de origine română Emil Cioran, 
anul acesta împlinindu-se douăzeci de ani de la moartea sa.

Emil Cioran se naşte pe 8 aprilie 1911 la Răşinari (pe atunci în comitatul Sibiu) şi moare pe 20 iunie 1995 la Paris. Este fiul protopopului Emilian şi al Elvirei 
Cioran. La şaptesprezece ani începe să studieze filosofia la Universitatea din Bucureşti. Îi are ca profesori pe Nae Ionescu şi pe Tudor Vianu, unul dintre colegi 
fiindu-i filosoful Constantin Noica. Studiază în original pe Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer şi Fridrich Nietzsche. În 1933 o bursă îi permite să studieze 
filosofia la Berlin iar în 1937, cu o altă bursă, a Institutului Francez din Bucureşti, studiază filosofia în Franţa.

În 1934 apare prima sa carte: Pe culmile disperării. În 1941 părăseşte definitiv România şi se stabileşte la Paris. În 1949 editura Gallimard editează prima 
sa carte în limba franceză: Précis de décomposition. Din acest moment întreaga sa operă este scrisă doar în limba franceză. Moare pe 20 iunie 1995, fiind 
înmormântat în cimitirul Montparnasse (Avenue du Nord, diviziunea 13, numărul 21). În 2009 a fost declarat membru post-mortem al Academiei Române.

***

Ierarhul nostru, gazda evenimentului, va avea ca invitaţi pe academicianul Eugen Simion, pe scriitorul Nicolas Cavaillès (editor al operei în limba franceză 
a lui Emil Cioran) şi pe criticul de teatru George Banu. În cadrul aceleiaşi zile comemorative va fi vernisată şi o expoziţie de fotografii realizate de fotograful 
mexican Rogelio Cuéllar, prieten cu scriitorul, fotografii ce ne sunt puse la dispoziţie de către Ambasada Mexicului la Bucureşti şi expuse pentru prima dată 
anul acesta publicului la aniversarea a 80 de ani de relaţii diplomatice între Mexic şi România.

Ziua va fi întregită prin difuzarea filmelor In memoriam Emil Cioran (2015), realizat de Apostolia TV (televiziunea MOREOM) şi Apocalipsa după Cioran 
(1995), realizat de Gabriel Liiceanu şi Sorin Ilieşiu.

O agapă va fi oferită de către cei prezenţi.

Mediatorul evenimentului: Preot Emilian Marinescu, consilier cultural al MOREOM.
(cultural@mitropolia.eu; tel: 06 88 18 52 49).

***

Locul desfăşurării evenimentului: Biserica Saint-Sulpice, Cripta puţului, 35 rue Saint-Sulpice, 75006 Paris

***



Programul zilei :
10.00-10.15 – Deschiderea zilei comemorative IN MEMORIAM 1 – Emil Cioran. Cuvântul Arhiereului.
10.15-11.00 – Conferinţa – Cioran, un necredincios credincios, susţinută de către academicianul Eugen Simion.
11.00-11.15 – Întrebări şi răspunsuri.
11.15-12.00 – Dezbatere – Franţa, refugiu sau patrie a gândirii lui Cioran, susţinută de către academicianul Eugen Simion, jurnalistul Iulia
                        Badea-Gueritée şi editorul Nicolas Cavaillès.
12.00-12.15 – Întrebări şi răspunsuri.
12.15-12.40 – Film – In memoriam Emil Cioran (2015), realizat de Apostolia TV.
12.40-13.00 – Vernisaj expoziţie de fotografie – Emil Cioran văzut de Rogelio Cuéllar, în prezenţa ataşatului cultural al Ambasadei 
                        Mexicului în Franţa.
13.00-14.00 – Agapă.
14.00-14.40 – Happening – Cioran intim – lectură din textele cioraniene. Criticul de teatru George Banu şi academicianul Eugen Simion.
14.40-15.00 – Evocare – Un alt Cioran – Emil Cioran în amintirile lui George Banu.
15.00-16.00 – Film – Apocalipsa dupa Cioran (1995), realizat de Gabriel Liiceanu şi Sorin Ilieşiu.
16.00 – Închiderea zilei comemorative IN MEMORIAM 1.

Departamentul Cultural vă propune spre achiziţionare următoarele titluri:

- Fericiţi cei prigoniţi (alcătuită de maicile de la Diaconeşti), ed. Bonifaciu.
- Părintele Gheorghe Calciu, Cuvinte vii (alcătuită de maicile de la Diaconeşti), ed. Bonifaciu.
- Viaţa părintelui Gheorghe Calciu (alcătuită de maicile de la Diaconeşti), ed. Christiana, 2007.
- Introducere în omiletica părintelui Calciu, de Lucian D. Popescu, ed. Christiana (conţine şi cele şapte predici).
- Cărţile spiritului, de Constantin Oprişan, ed. Christiana.
- Crucile pustiei. Poeme neptice, de Răzvan Codrescu, ed. Christiana.
- Piteşti, de Dumitru Bacu, ed. Christiana, cu o prefaţă de pr. Gh. Calciu.
- Testamentul părintelui Calciu, de Răzvan Codrescu, Claudiu Târziu, Lucian D. Popescu, ed. Christiana.
- Quelque part à l’est, de Marcel Petrişor, ed. Opera Magna, 2011.
- Cumplite încercări, Doamne, de Marcel Petrişor, ed. Christiana, 2011.
- Psihologia în textele Sfintei Scripturi – ieromonah Teofan Munteanu.
- Jurnalul Fericirii, de Nicolae Steinhardt, ed. Polirom.
- Dăruind vei dobândi, de Nicolae Steinhardt, ed. Polirom,
- Părintele Paisie, duhovnicul, de Arhimandrit Ioanichie Bălan (editura “Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei”)
- Le Père Païsié Olaru, de Arhimandrit Ioanichie Bălan (editura “L’âge d’homme”).
- Le Père Cleopa Ilie, de Arhimandrit Ioanichie Bălan (editura “L’âge d’homme”).
- Ne vorbeşte Părintele Cleopa, colecţie îngrijită de Arhimandrit Ioanichie Bălan, vol. I-XII.


