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Palavras-chave /buscas:

“Para que serve Cioran?”

Portal E.M. CIORAN





• Documentários
• Vídeo-Resenhas de livros
• Inéditos de Cioran
• História da recepção brasileira (1949-2020)
• Videos temáticos
• Portal E.M.Cioran Brasil responde
• Entrevistas
• Aforismos & textos comentados



• Salvador (BA), 10/09/1979

• Comunicação Social (1998-2003)

• Bacharel em Filosofia (2003-2009)

• Mestre em Ciências da Religião (2004-2007)

• Doutor em Filosofia (2012-2016)

• Tradutor, professor de idiomas, 

blogueiro, estudioso de Cioran et al.

• “Outsider” (Academia)



• Breviário de decomposição

• “Paixão-Cioran” (2003-)
• Portal E.M.Cioran Brasil (2010-2020)

“Um livro deve mexer nas feridas, 

produzi-las inclusive. Um livro deve 

ser um perigo.” – Écartèlement (1979)



“Se eu leio um livro e ele deixa meu 

corpo todo gelado que nenhuma chama 

poderia aquecer-me, eu sei que isso é 

poesia. Se eu sinto fisicamente como se o 

topo da minha cabeça fosse arrancado, eu 

sei que isso é poesia. Essas são as únicas 

formas que eu conheço.” (Emily 

Dickinson)



“A meditação musical deveria ser o protótipo 

do pensamento em geral. Por acaso algum 

filósofo seguiu um motivo até o fundo, até tocar 

seu limite e esgotá-lo, como um Bach ou um 

Beethoven? O pensamento exaustivo só existe 

na música. Depois de ler os filósofos mais 

profundos [Nietzsche], sente-se a necessidade de 

recomeçar do zero. Só a música dá respostas 

definitivas.” (Lacrimi şi Sfinţi, 1937)



“Dois tipos de filósofos: os que refletem sobre ideias e os que 

refletem sobre eles mesmos. A diferença entre o silogismo e a 

infelicidade… Para o filósofo objetivo, apenas as ideias têm 

biografia; para o subjetivo, apenas a autobiografia tem ideias; 

está-se predestinado a viver junto às categorias ou junto a si 

mesmo. Em última instância, a filosofia é a meditação poética da 

infelicidade.” – Crepúsculo do pensamento

“Não existe filosofia criadora. A filosofia não cria nada. É 

doloroso, mas é assim: podeis ler todos os filósofos que 

quereis, nunca sentireis que vos tornastes um outro homem. 

Naturalmente, dentre os filósofos excluo Nietzsche, que é 

muito mais que um filósofo. – O Livro das ilusões, 1936
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Ch. Baudelaire (1821-1867) Emil Cioran (1911-1995)

“Ser um homem útil sempre me pareceu 

algo de muito hediondo.”

“Ser mais inutilizável

do que um santo.”

Poética da 

Decepção & 

Inutilidade
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Só o poeta assume a responsabilidade do “eu”, só ele fala em seu próprio nome, só ele 

tem o direito de fazê-lo. A poesia se degrada quando torna-se permeável à profecia ou 

à doutrina: a “missão” sufoca o canto, a ideia entrava o voo. O lado “generoso” de 

Shelley torna caduca a maior parte de sua obra: Shakespeare, felizmente, nunca 

“serviu” para nada.

O triunfo da não autenticidade tem seu acabamento na atividade filosófica, esta 

complacência no “se” [on], e na atividade profética [religiosa, moral ou política], esta 

apoteose do “nós” [nous]. A definição é a mentira do espírito abstrato; a fórmula 

inspirada, a mentira do espírito militante: uma definição encontra-se sempre na origem 

de um templo; uma fórmula reúne inelutavelmente os fiéis. Assim começam todos os 

ensinamentos. Como não se voltar então para a poesia? Ela tem – como a vida – a 

desculpa de não provar nada.
“Exegese da decadência”, Breviário de decomposição (1949)

https://portalcioranbr.wordpress.com/


https://portalcioranbr.wordpress.com/

Quem é esse tal de Cioran?
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Romenidade & Estrangeirismo 

• Identidade em Crise, Instável (“Decomposição”)

• “Exilado metafísico”

• Indeterminação, Incógnita, Atopia.

• Presença insólita

• Unheimlich!
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Perfeitamente inclassificável (désoeuvrement), a 

“obra” cioraniana dá a conhecer a –

fascinante, inquietante – expressão lírico-

filosófica que resulta da combinação 

heteróclita entre um espírito balcânico 

(romeno, transilvano) e os rigores formais da 

língua francesa.
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Răşinari Paris

8 abril 1911

20 junho

1995





• Padre (pope) ortodoxo (cristianismo 

oriental, grego-bizantino)

• Nacionalista (identidade & cultura  

romena em território austro-húngaro)

• Emilian (pai) & Elvira (mãe): Prisão, 

deportação e trabalhos forçados...

• “Virginia”, “Emil”, “Aurel” (nomes 

latinos, statement identitário de 

“romenidade” transilvana).

• Romanitate: identidade romena (idioma 

latino, religião cristã grega-bizantina)



Anatomia & Cartografia 

da Alma Romena 
Apontamentos sobre a romenidade

“Ignorada ou mal compreendida pelos demais, a vida destas 

nações é ainda mais intensa. Sua história, além de trágica, está 

como que transfigurada, por assim dizer, por uma 

permanente presença divina. Estes povos não conhecem o 

repouso, a serenidade, a alegria de criar no tempo. 

Constantemente atacados, só podem pensar em defender-se. 

Sua história é mais do que uma série de lutas pela 

independência ou pela honra: é uma guerra contínua, que 

dura séculos, pela própria existência. Em cada uma de suas 

batalhas arriscam tudo: o direito à vida, sua religião, sua 

língua, sua cultura.” (ELIADE, Los rumanos)



Anatomia & Cartografia 

da Alma Romena 
Apontamentos sobre a romenidade

“La sola ira de la historia, devastadora sobre esta población – de aquellas 

de papel ‘inmanifiesto’, como dice Eliade (no obstante su papel de escudo 

de la cristiandad en la frontera europea, ante la agresión otomana, largo 

tiempo) -, bastó para provocar sobradamente un sentimiento del desastre, 

la conmoción generadora de una meditación4. El fatalismo señalado por 

Cioran como idea posesiva surge sobre este yacimiento de secuelas 

morales. Y la protofilosofía de las leyendas, que llenó durante siglos el 

lugar vacío de unas preocupaciones de escuela, evidencia inquietudes 

cognitivas que sólo pudieron brotar en las fisuras del monolito de la 

armonía originaria.”



Anatomia & Cartografia 

da Alma Romena 
Apontamentos sobre a romenidade

“La peculiar condición histórica de ser entre del rumano revela un sentido 

parecido. No sólo en la acepción de un τόπος concreto, sino también 

como circunstancia etnocultural moldeada, a lo largo de la historia, en el 

punto de confluencia de las dos corrientes políticas y cristianas resultadas 

de la división del Imperio Romano: el mundo occidental, de herencia 

cultural latina, y el bloque bizantino que durará hasta el siglo XV. Los 

rumanos reciben, en consecuencia, tanto el legado espiritual de Roma 

como el de Grecia, este último de influencia prolongada hasta más allá 

del siglo XVIII. […] Esta interidad no equivale, luego, a una existencia 

aislada de las presencias contiguas, sino a una de copartícipe bidireccional 

que enfrenta las contradicciones y busca revertir el riesgo de la 

ambigüedad en la ventaja de la receptividad comparativa, que resuelve el 

conflicto de la consciencia cultural escindida en concreciones sintéticas 

de selección. […]”



Anatomia & Cartografia 

da Alma Romena 
Apontamentos sobre a romenidade

“Vivir entre series culturales dispares, entre aferencias cuya frecuente 

discordancia puede dificultar la filiación clara de ideas y formas, no es siempre 

sencillo. Las fronteras fijas representan, psicológicamente, la garantía de una 

discontinuidad protectora, de seguridad e identidad. El espacio de elementos 

armonizados entre ellas acoge y define. Pero estas fronteras, más bien sugerencias 

de lo incierto y de lo fluctuante, son y no son; lo cerrado se desdibuja en el 

horizonte de lo abierto, lo abierto se infiltra en lo cerrado y lo impregna. Sin 

“patria geométrica” – con una expresión de Bachelard11 – (una patria de 

contornos y contenidos claramente delimitados), el hombre debe conservar su 

“verticalidad” como entre unas arenas movedizas; lograr la estabilidad en… lo 

inestable. Hacer filosofía en estas condiciones resulta problemático; hasta puede 

parecer imposible. Pero precisamente en la reversión de este desajuste desde el 

cual se pretende encarar la realidad, en este balance intercultural aprovechado 

como apertura pespectivística, hincó el pensamiento de aquí su voluntad ante la 

urgencia de realizarse.

https://portalcioranbr.wordpress.com/2012/05/24/dimensiones-espirituales/#_bookmark10


Anatomia & Cartografia 

da Alma Romena 
Apontamentos sobre a romenidade

Plai – espaço morfologicamente 

heterogêneo, combinando colinas e 

vales; “espaço miorítico” (lenda da 

Mioriţa, “Ovelhinha”) que marca a 

relação orgânica do romeno com sua 

paisagem natural. (STĂNIŞOR)

Aberto X Fechado | Infinito X Finito



Insônia, “Horror & Êxtase”…
Nos Cumes do Desespero & A 
Experiência interior (Bataille): 
experiência-limite

• “Perda do paraíso”

• Răşinari→ Sibiu

• Pensamento Noturno & Insone



Romenia Interbelica
Pensamento &e Cultura

• Grupo Criterion (Eliade)

• Trăirism: Existencialismo, Vitalismo 

& Niilismo tipicamente romenos
• Germanofilia (Culto trágico da força/ 

vitalidade) X Francofobia (Décadence)

• “Passado infame” (Petreu)



Une seconde naissance (P. Bollon)

O “velho”, ou antes o “jovem” homem, com seus 

pesares, preconceitos e pontos cegos, tarda a morrer nele, 

só em 1956, aos quarenta e cinco anos! Meio consciente, 

ele ainda busca, nesse momento bastante avançado de sua 

vida, progredir por essa via da lucidez traçada para ele em 

1947 pela adoção do francês; mas ele só está no meio do 

caminho. É certo que deslocamentos consideráveis já se 

tenham produzido nele. Pelo recurso ao aforismo, ao 

modo aforístico de pensar, ele rompe então com certo 

exercício ideológico do pensamento.

BOLLON, Cioran, l’hérétique



“O Sofista errante” (M. Petreu)

O Breviário é uma espécie de despedida e um papel de 

divórcio. O livro de um autor forçado a tornar-se mais 

maduro, a não mais gritar com o leitor e a escrever sob 

controle, cultivando um desprendimento triste. O leitor 

familiarizado com sua vida e texto romenos encontra no 

Breviário um autor disposto a contradizer suas antigas 

crenças e ideias, a abjurar seus antigos ideais. Ele rejeitou suas 

convicções de outrora, admitindo que as nutrira e alegando 

que elas não mais refletiam seu pensamento. O mais 

inquietante sobre o Breviário é o fato de que Cioran condena 

e refuta suas antigas crenças não em nome de novas ideias e 

convicções – pois ele já não dispõe de nenhuma – mas pela 

ausência de todo ideal. O Breviário é o livro de um autor que 

passou do total engajamento ao niilismo dos grandes sofistas.

(PETREU, An Infamous Past)



Um renascimento em vias de decomposição

Reescrita ou Autotradução: Romeno → Francês

Desespero → Decomposição

Ilusão → Desilusão

Utopia → Atopia

Fanatismo → Anti-fanatismo

Apologia da barbárie → Apologia da 

frivolidade, culto à forma/medida

Embriaguez do Irracional → Lucidez apolínea

Paixão da Ilusão → “Obsessão do Essencial”



Um renascimento em vias de decomposição

• Genealogia do Fanatismo

• O Antiprofeta

• Exegese da Decadência

• A consciência da infelicidade

• Adeus à Filosofia*

• Evasivas

• Virando as costas ao tempo*

• O Traidor Modelo

• O Renegado

• O “Cão Celestial”

• A vida sem objeto

• Desembriaguez

• “La perduta gente”

• Nós, os Trogloditas

• Filosofia e Prostituição

• Efígie do Fracassado

• Defesa da Corrupção

• O Homem Carcomido

• Pensador de Ocasião

• Vantagens da Debilidade

• Parasita dos Poetas

• Tribulações de um Meteco

• O Autômato

• Esteta Hagiógrafo

• Gênese da Tristeza

• O Corruptor

• Nos Funerais do Desejo

• Contra si mesmo

Poéticas: Decomposição, Corrupção, Inutilidade



Cumplicidades, afinidades eletivas &

influências filosóficas

→ →



Cumplicidades, afinidades eletivas &

influências filosóficas

→ → →

Pascal Kierkegaard

Chestov



Nietzsche: “último filósofo”
Cioran: “último homem”

BLANCHOT: “De onde vem essa espécie 

de trapaça que permitiu, não sem boa fé, 

impor uma compilação de editores como a 

obra essencial? De preconceitos, e 

sobretudo daquele grande preconceito que 

afirma não haver grande filósofo sem uma 

grande obra sistemática. [...] Nietzsche 

cedeu por vezes ao preconceito comum e, 

como se tivesse sofrido devido a essa 

exigência fragmentária [...]”



Nietzsche: “último filósofo”
Cioran: “último homem”

“Sua obra é grande, é excepcional, mas não porque se situaria à distância 

daquilo que se exprime na história ocidental depois de Descartes, Leibniz, 

Kant, Schelling, Hegel, e sim porque o consuma. ‘Aproximar Nietzsche de 

Kierkegaard é desconhecê-lo essencialmente... Nietzsche jamais pensou 

existencialmente, mas sim metafisicamente’, e a força única de seu 

pensamento não é de ser uma doutrina metafísica entre outras, mas sim o 

cumprimento da metafísica, essa região em que há muito se anuncia o 

acontecimento central que ele próprio denominou niilismo.”



Nietzsche: “último filósofo”
Cioran: “último homem”

“[...] Nietzsche intitulou-se o último filósofo. Isso quer também dizer que a 

seus olhos ele ainda é filósofo. [...] É relativamente fácil ordenar os 

pensamentos de Nietzsche segundo uma coerência em que as suas 

contradições se justificam, seja hierarquizando-se, seja dialetizando-se. Há 

um sistema possível – virtual – em que a obra, abandonando a forma 

dispersa, dá lugar a uma leitura contínua. Discurso útil, necessário. 

Compreendemos então tudo, sem tropeço nem fadiga. Tranquiliza-nos o 

gato de que um tal pensamento, ligado ao movimento de uma busca que é 

também a busca do devenir, possa prestar-se a uma exposição de conjunto. 

Além do mais, é uma necessidade. [...]”



Nietzsche: “último filósofo”
Cioran: “último homem”

“[...] Mesmo em sua oposição à dialética, é preciso que ele dependa da 

dialética. Mesmo desvinculado de um sistema unitário e vinculado a uma 

pluralidade essencial, ele ainda deve designar um centro a partir do qual 

Vontade de Potência, Super-homem, Eterno Retorno, niilismo, 

perspectivismo, pensamento trágico e tantos outros temas separados 

convergem uns para os outros e se entendem segundo uma interpretação 

única: mesmo que seja precisamente como os diversos momentos de uma 

filosofia da interpretação. [...]”



Nietzsche: “último filósofo”
Cioran: “último homem”

“[...] Há duas falas em Nietzsche. Uma pertence ao discurso filosófico, o 

discurso coerente que ele às vezes desejou levar a bom termo compondo 

uma obra de envergadura, análoga às grandes obras da tradição. Os 

comentadores à reconstituem. Podemos considerar seus textos 

fragmentados elementos desse conjunto. [...] É essa grande filosofia em 

que se acham, levados a um alto grau de incandescência, as afirmações de 

um pensamento terminal. É possível então perguntar se ela melhora Kant, 

se o refuta, o que deve a Hegel, o que lhe toma, se é dialética, se põe um 

ponto final na metafísica, se a substitui, se prolonga um modo de pensar 

existencial ou se é essencialmente uma Crítica.” (BLANCHOT)



Nietzsche: “último filósofo”
Cioran: “último homem”

MEDIMOS a fecundidade de Nietzsche pelas possibilidades que nos oferece 

de renegá-lo continuamente sem esgotá-lo. Espírito nômade, é um 

especialista em variar seus desequilíbrios. Sustentou sempre o pró e o contra de 

tudo: é o procedimento dos que se dedicam à especulação por não haver 

podido escrever tragédias ou dispersar-se em múltiplos destinos. O certo é que 

Nietzsche, expondo suas histerias, nos desembaraçou do pudor das nossas; 

suas misérias nos foram salutares. Ele inaugurou a era dos “complexos”.

Silogismos da amargura (1952)



Nietzsche: “último filósofo”
Cioran: “último homem”

“NADA mais irritante do que essas obras que apresentam bem ordenadas as ideias 

densasde um espírito que se preocupou com tudo excepto com o sistema. De que serve 

dar uma aparência de coerência às de Nietzsche, a pretexto de que se movem em torno 

de um motivo central? Nietzsche é uma soma de atitudes, e é rebaixá-lo procurar nele 

uma vontade de ordem, uma preocupação de unidade. Cativo dos seus humores, 

registou-lhes as variações. A sua filosofia, meditação acerca dos seus caprichos, é 

erradamente considerada pelos eruditos como portadora de constantes, que se trataria de 

evidenciar, quando tudo nela as recusa.”

“O comércio dos místicos”, in:

A tentação de existir (1957)



Nietzsche: “último filósofo”
Cioran: “último homem”

“BUSQUEI em mim mesmo meu próprio modelo. Para imitá-lo, dediquei-me à dialética 

da indolência. É tão mais agradável fracassar na vida...”

Silogismos da amargura (1952)

“Não importa o que eu tente, será sempre apenas a manifestação de um declínio, patente 

ou camuflado. Durante muito tempo fiz a teoria do homem-fora-de-tudo. Este homem 

é o que me tornei, o que agora encarno. Minhas dúvidas deram em algo, minhas 

negações tomaram corpo. Vivo o que antes acreditava viver. Encontrei-me, enfim, um 

discípulo.”

Le mauvais démiurge (1969)




