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Uma biografia de Emil Cioran: os anos romenos (1911-1937) 

 

Rodrigo Inácio R. Sá Menezes  

 

mil Cioran nasce em 8 de abril de 1911, no vilarejo (sat em romeno) 

de Răşinari, cravado aos pés dos Cárpatos: uma região montanhosa da 

Transilvânia, à época sob domínio austro-húngaro. É o segundo de três 

filhos, tendo uma irmã mais velha, Virginia, e um irmão caçula, Aurel, com quem Cioran 

sempre teve uma forte ligação afetiva. Seu pai, Emilian Cioran, é pope (sacerdote 

cristão) ortodoxo. Sua mãe, Elvira Comaniciu, é descendente de uma nobre família 

transilvana que havia ascendido socialmente, naquela região do império, graças a títulos 

nobiliários conquistados por antepassados. 

 

Tecnicamente, Cioran não nasceu na Romênia. Oficialmente, antes de ser romeno 

ele é transilvano. A Transilvânia (Ardeal em romeno; Erdely em húngaro) pertencia, à 

época do seu nascimento, ao Império Austro-húngaro, não fazendo parte do reino da 

Grande Romênia (Regatului României Mare). A Transilvânia voltaria a integrar o grande 

reino da Romênia entre 1918 e 1920, graças à declaração de independência pelos próprios 

romenos transilvanos, num primeiro momento, e finalmente ao Tratado de Trianon. 

Cioran é um “filho do império” (e um “híbrido”), nascido numa 

região periférica da Europa que estava dividida entre duas, três 

identidades/ culturais e étnicas distintas, romenos, húngaros e alemães, 

e cujas fronteiras instáveis, contornos de uma identidade incerta, 

estavam frequentemente mudando. A família Comaniciu, da parte de 
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sua mãe, havia ascendido ao título de nobreza transilvana graças ao avô de Cioran, 

Gheorghe Comaniciu, que havia sido notário público sob o império austro-húngaro. 

Seus pais, que estudaram em escolas magiares (húngaras), amiúde falavam entre eles, em 

casa, o húngaro. Culturalmente, o alemão – e não o francês – era o idioma mais valorizado 

na Transilvânia. 

O mito da infância perfeita no “Paraíso terrestre” 

Quando evoco meus primeiros anos nos Cárpatos, preciso fazer um esforço para não 

chorar. É muito simples: não posso imaginar que alguém tenha tido uma infância 

comparável à minha. O céu e a terra me pertenciam, literalmente. Até minhas 

preocupações eram alegres. Eu me levantava e ia dormir como Mestre da Criação. Eu 

conhecia minha felicidade, e pressentia que iria perdê-la. Um medo secreto corroía meus 

dias. Eu não era tão feliz assim como pretendo agora.1 

Identidade romena, estatuto jurídico incerto. A rigor, Cioran é transilvano, antes 

de ser juridicamente um cidadão romeno: um romeno nascido fora da Romênia, “no 

estrangeiro”. É um “filho” do império bicéfalo, dividido entre sua romenidade de herança 

latina (Emilian, Emil, Aurel, Virginia, são todos nomes latinos), e a esfera de influência 

cultural do Império Austro-húngaro (católico). Cioran é fruto do hibridismo entre a 

romenidade latina e cristã-ortodoxa, por um lado, e a cultura europeia ocidental 

transmitida via Império Austro-húngaro, por outro. 

Expressões e definições como “exilado 

metafísico”, “intelectual sem pátria”, “meteco”, 

“trânsfuga do ser”, “o homem-fora-de-tudo”, 

não são necessariamente posteriores à ida para 

a França e ao câmbio de idioma a que 

submeterá. Elas remontam ao seu nascimento, 

nas circunstâncias incertas e problemáticas 

daquela região dos Bálcãs, nas primeiras décadas do século XX. Elas refletem o que a sua 

natural romenidade, a sua identidade de ser-romeno (perpetuamente presente em sua obra, 

irredutível através dos anos e a despeito do câmbio de idioma), possui de conflituoso, 

dramático, trágico. Poder-se-ia falar, a seu respeito, de uma condição de atopia congênita: 

diferentemente de utopia, “a-topia” designa as noções de indeterminação, ausência de 

 
1 CIORAN, E.M., Cahiers : 1957-1972, p. 137. 
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uma posição determinada ou de um lugar fixo, espacial e/ou conceitualmente. A-topia 

quer dizer: nem aqui nem lá, nem isso nem aquilo... 

Essa atopia radical (que remonta à raíz) tem a ver  com a “interidade” de que fala 

Vasilica Cotofleac, a condição de “ser-entre” do Romeno, voltado ao mesmo tempo ao 

Ocidente (Europa) e ao Oriente (Ásia). Segundo Cotofleac: 

A condição histórica peculiar de estar entre os romenos revela um significado semelhante. 

Não apenas no sentido de um τόπος específico, mas também como uma circunstância 

etnocultural moldada, ao longo da história, no ponto de confluência das duas correntes 

políticas e cristãs resultantes da divisão do Império Romano: o mundo ocidental, cultura 

latina herdada, e o bloco bizantino que durará até o século XV. Conseqüentemente, os 

romenos recebem tanto o legado espiritual de Roma quanto o da Grécia, sendo que esta 

última de influência durou muito além do século XVIII. [...] Essa interidade não equivale 

a uma existência isolada de presenças contíguas, mas a um parceiro bidirecional que 

enfrenta contradições e busca reverter o risco da ambigüidade na vantagem da 

receptividade comparativa, que resolve o conflito da consciência cultural clivada na 

seleção sintética concreções. 

Viver entre séries culturais díspares, entre aferências cujas frequentes 

divergências podem dificultar a assimilação clara de ideias e formas, nem sempre é fácil. 

As fronteiras fixas representam, psicologicamente, a garantia de uma descontinuidade 

protetora, de segurança e de identidade. O espaço de elementos harmonizados entre si 

acolhe e define. Mas essas fronteiras, que são antes sugestões do incerto e do flutuante, 

essas fronteiras são e não são; o cerrado se funde no horizonte do aberto, o aberto se 

infiltra no cerrado, permeando-o. Sem “pátria geométrica” – para usar a expressão de 

Bachelard (uma pátria com contornos e conteúdos bem delimitados) –, o homem precisa 

manter sua “verticalidade” como se estivesse em areia movediça; manter a estabilidade 

no... instável. Fazer filosofia nessas condições é problemático; pode até parecer 

impossível.2 

Vasilica Cotofleac cita uma passagem de Mircea Eliade bastante emblemática no 

sentido de descrever essa condição problemática e paradoxal, porque ao mesmo tempo 

trágica e mística, dilacerada entre o sentimento do nada e o sentimento de uma misteriosa 

presença divina: 

Ignorada ou incompreendida pelas 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 a 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.3 

 
2 COTOFLEAC, Vasilica, “Dimensiones espirituales”, A Parte Rei – Revista de Filosofía, no 40, Espanha, 
julho de 2005. Disponível em: http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/vasilica40.pdf  
3 ELIADE, Mircea, Los rumanos. Bucarest: Meridiane, 1992, p. 27.  

http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/vasilica40.pdf
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Cioran costuma exaltar, cheio de nostalgia e saudosismo, uma infância 

incomparavelmente feliz, dir-se-ia “perfeita”, no seu Paraíso privado de infância, que ele 

logo viria a “perder”. Sem questionar a veracidade dos relatos, a natureza genuinamente 

feliz, em grande medida, que o pequeno Emil tivera no seu “Paraíso terrestre” de Răşinari, 

é preciso certo distanciamento crítico para colocar em tela de juízo essas memórias 

bastante idealizadas: a infância de Cioran não foi lá tão perfeita, nem o “Paraíso terrestre” 

tão paradisíaco assim. 

Em 1916, a Romênia entra em guerra ao lado da Entente contra o Império Austro-

húngaro. Em setembro daquele ano (Cioran tinha 5 anos de idade), seu pai, Emilian, é 

levado pelas autoridades húngaras, acusado de separatismo e conspiração contra o 

império. No início do ano seguinte, 1917, sua mãe, Elvira, também será levada, neste 

caso, para outra prisão de trabalhos forçados, onde ficará apenas três meses. É durante 

esse período que o pequeno Emil goza da maior liberdade, passando os dias fora de casa, 

aprontando das suas, enquanto a avó estava em casa, cuidando dos irmãos e vendendo 

doces para sustentar a família na ausência dos progenitores. 

Entediar-se no Paraíso... 

Cioran relata, em muitas entrevistas, quase todas as 

vezes que evoca seus anos paradisíacos de infância, sua 

primeira experiência (precoce) de ennui: melancolia, tédio, 

fastio, lassidão, vertigem monótona, vazio infinito que se 

dilata no interior do indivíduo, despertando negativamente sua 

consciência. É esta, propriamente, a primeira das grandes 

“Quedas” que constituem o itinerário existencial do pensador 

romeno. Percepção do vazio universal e horror vacui.  

Os instantes sucedem-se uns aos outros: nada lhes empresta a ilusão de um conteúdo ou 

a aparência de uma significação; desenvolvem-se; seu curso não é o nosso; contemplamos 

seu fluir, prisioneiros de uma percepção estúpida. O vazio do coração ante o vazio do 

tempo: dois espelhos refletindo cara a cara sua ausência, uma mesma imagem de 

nulidade... Como sob o efeito de uma idiotia pensativa, tudo se nivela: nenhum cume 

mais, nenhum abismo... Onde descobrir a poesia das mentiras, o aguilhão de um enigma?4 

 
4 CIORAN, E.M., “Desarticulação do tempo”, Breviário de decomposição. Trad. de José Thomaz Brum. Rio 
de Janeiro: Rocco, 2011, p. 26. 
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No Breviário de decomposição, há passagens alusivas a esta experiência original, 

ao ennui que Cioran afirma ter experimentado pela primeira/ vez por volta dos 5 anos de 

idade. É uma potência transformadora e transfiguradora não apenas da subjetividade, 

como do ser objetivamente considerado: reduz-se a nada. Uma experiência ambivalente, 

que se traduz em termos de perda e de ganho, desilusão e tomada de consciência. “Não 

está em nosso poder fazer voltar os arrebatamentos que nos faziam coincidir com o 

começo do movimento, tornando-nos donos do primeiro momento do tempo e artesãos 

instantâneos da Criação.” (Breviário de decomposição) 

Ateísmo precoce: falência da Teodiceia 

Kant teve de esperar até a extrema velhice para perceber os aspectos sombrios da 

existência e assinalar “o fracasso de toda teodiceia racional”. 

... Outros, mais afortunados, se dão conta disso antes mesmo de começar  a filosofar.5 

Muitos são os paralelismos entre Cioran e Nietzsche. Um deles, essencial dentre 

todos, é a relação entre criação e educação familiar religiosa, cristã, e a tendência 

filosófica ao ceticismo, ao ateísmo e ao niilismo. No prólogo da Genealogia da moral, 

Nietzsche escreve: 

De fato, já quando era um garoto de treze anos me perseguia o problema da origem do 

bem e do mal: a ele dediquei, numa idade em que se tem “o coração dividido entre 

brinquedos e Deus”, minha primeira brincadeira literária, meu primeiro exercício 

filosófico - quanto à ‘solução’ que encontrei então, bem, rendi homenagem a Deus, como 

é justo, fazendo-o Pai do mal.6 

Cioran tem uma história familiar muitíssimo parecida, como se verifica por suas 

entrevistas, nas quais invariavelmente evoca seus anos de infância e a vida como um 

filho de pope ortodoxo  cristão: 

Lembro de estar, aos quinze, dezesseis anos, com o meu pai 

enquanto ele fazia sua oração antes da refeição, e tinha vergonha 

de não orar com ele. Sou incapaz de ter fé, mas não sou 

indiferente aos problemas que a religião nos coloca. A fé vai 

mais fundo nas coisas do que a reflexão. Sempre faltará algo a 

quem nunca foi tentado pela religião. Saber o que é o bem e o 

mal. Às vezes, imagino a história universal como um grande 

fluxo do pecado original...7 

 
5 CIORAN, E.M., Aveux et anathèmes (1987), Œuvres. Paris : Gallimard, 1995, p. 1645. 
6 NIETZSCHE, Friedrich, Genealogia da moral (prólogo). Trad. de Paulo César de Souza. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1998, p. 9.  
7 CIORAN, E.M., Entrevista com François Fejtö, Entretiens. Paris: Gallimard, 1995, p. 204. 
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Toda a ruminação sobre Deus (ou o absoluto), a eternidade, o nada e – sobretudo 

– o mal, enquanto problema por excelência (de onde a questão que não quer calar, unde 

malum?, na linha do pessimismo metafísico de Schopenhauer, ou das doutrinas gnósticas 

da Antiguidade), tudo isso tem raizes na vivência pessoal de uma criança, em face das 

atividades e rotinas religiosas de um pai sacerdote, com uma tendência precoce à dúvida 

e ao questionamento. Não obstante, e esta é uma divergência crucial entre ele e Nietzsche, 

Cioran nunca pretendeu superar a obsessão divina em nome de uma transvaloração ateísta 

de todos os valores e, entre eles, isso que se designa filosoficamente por “absoluto”. A 

posição de Cioran é a de um ateu que não pode deixar de pensar em Deus, reconhecendo-

o não como Ser e fundamento do Bem, mas como Nada, fundo sem fundo (abismo) de 

onde surge essa simulação aparentemente organizada do Caos original. Um ateísmo 

místico, poder-se-ia dizer, ou, inversamente, uma mística ateia e niilista. 

A perda do “Paraíso” de infância: Sibiu (1921-1928) 

Aos 10 anos, Cioran é desenraizado do seu “Paraíso” natal. É a primeira grande 

“Queda no tempo”, em alusão ao título de um de seus mais importantes livros franceses: 

La chute dans le temps (1964) A primeira, não tão dramática, havia sido o ennui precoce. 

Ele é levado de charrete pelo seu pai à vizinha Sibiu, capital do judet de mesmo nome 

(onde está localizada Răşinari), uma cidade bem mais populosa, antiquíssima e bastante 

cosmopolita. A mudança é traumática. O pequeno Emil sente que como se sua infância 

paradisíaca houvesse terminado ali. 

De todas as cidades romenas que habitaria (incluindo-se também a capital 

Bucareste e Braşov), as únicas que permanecerão vivas na memória de Cioran, como a 

paixão ambivalente e inextinguível do paraíso e do inferno, são Răşinari e Sibiu. É nesta 

importante e antiquíssima cidade, rodeada de fortificações medievais em ruínas, nas 

periferias do Império, que se dará inicialmente, entre os 10 e os 17 anos de idade, o seu 

processo de mundanização, socialização e aculturação numa atmosfera cosmopolita. 

Em Sibiu, é matriculado pelo seu pai no 

Liceu Gheorghe Lazar, um dos primeiros a 

adotar oficialmente a língua romena, e batizado 

em homenagem a uma importante figura 

histórica no processo de independência da 

Romênia. Longe da família, passa a viver junto 
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com outras crianças numa pensão alemã, para que se familiarize com o idioma e se torne 

fluente nele desde cedo (uma vez mais, era o alemão, e não o francês, a língua mais 

valorizada culturalmente na Transilvânia). Suas notas escolares são em média muito boas. 

Entre as bibliotecas e o bordel. Comparada ao sat onde Cioran nascera, Sibiu é 

uma cidade moderna e cosmopolita (é a capital do judet de mesmo nome). Lá convivem 

pacificamente três etnias, em harmonia entre si, apesar da condição segregada dos 

autóctones, os romenos. É em Sibiu que começa a sua carreira parasitária de livros, germe 

do futuro pensador e escritor, com sua monstruosa erudição (que ele, ironicamente, 

despreza por lhe ter sido inútil!). 

Um dado importante, relatado por seu 

irmão, Aurel, é que até os 14 anos Cioran 

praticava o violão com afinco, diariamente, até 

um belo dia, sem nenhuma razão aparente, 

abandonar o instrumento e passa a dedicar-se 

exclusivamente aos livros. Seus cadernos de 

estudos a partir de então revelam, por citações 

no original ou em romeno, uma leitura atenta 

de Diderot, Balzac, Tagore, Soloviev, 

Lichtenberg, Dostoiévski, Flaubert, 

Schopenhauer e Nietzsche. Excelente aluno, matricula-se na seção de Humanidades, 

aprendendo o latim, o alemão e o francês. Em Sibiu, é um frequentador assíduo da 

biblioteca Astra e da biblioteca do palácio Brukenthal (onde conhecerá o filósofo 

Erwin Reisner). Em 1924, Emilian é nomeado protopope e conselheiro metropolitano da 

catedral de Sibiu, e muda-se com toda a família para lá. Emil torna a viver junto à família, 

até mudar-se para Bucareste.  

É lá também que fará suas primeiras grandes amizades e, com elas, suas primeiras 

experiências em matéria de excesso: trate-se da leitura, nas bibliotecas, ou da bebedeira 

com amigos, nas tavernas, nos bordeis ou através dos parques da cidade (principalmente 

o parque Sub Arini). Por fim, um dado biográfico não menos digno de nota: é em Sibiu 

que Cioran terá sua primeira desilusão amorosa, como recordará no Caderno de 

Talamanca, escrito durante uma temporada de férias de verão no litoral espanhol: 

Tudo que é verdadeiro em mim vem de minha timidez da juventude. A ela devo ser quem 

sou, no bom sentido da palavra. Sem ela, eu não seria rigorosamente nada e não poderia 
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ter nenhuma trégua na vergonha que sinto de mim mesmo. Jovem, sofri muito por causa 

dela. E, agora, são esses sofrimentos que me aparecem diante dos olhos. 

(Lembrei-me outro dia de um momento particular e essencialmente doloroso de minha 

adolescência; eu amava em segredo uma garota de Sibiu, Cela Schian, que devia ter uns 

quinze anos; eu tinha dezesseis. Eu não tinha coragem, por nada no mundo, de lhe dirigir 

a palavra; minha família conhecia a família dela; eu poderia ter oportunidade de me 

aproximar se quisesse. Mas isso estava além de minhas forças. Durante dois anos, vivi 

momentos infernais. Um dia, nas cercanias de Sibiu, em plena floresta onde estava com 

meu irmão, vi essa garota com um colega da escola, o mais antipático de todos. Foi um 

golpe insuportável para mim. Mesmo hoje ainda me machuca. A partir desse momento, 

decidi que era hora de acabar com aquilo, que não era digno para mim aceitar a «traição». 

Comecei a me distanciar da garota, desprezá-la até finalmente odiá-la. Lembro-me de 

estar lendo Shakespeare quando o jovem «casal» passou em minha frente. Daria tudo para 

saber qual era a peça. Impossível me lembrar. Mas nesse instante eu decidi minha carreira, 

todo o meu futuro. Seguiram-se anos de completa solidão. E tornei-me aquilo que deveria 

me tornar.)8 

Cioran foi muito marcado pela convivência de artistas e filósofos de rua, os 

grandes Fracassados, com o seu passado dionisíaco repleto de “recordações dos bêbados 

da Transilvânia” e dos episódios orgiásticos de uma "vulgaridade de partir o coração", de 

canções ciganas daqueles tempos em que ele mesmo era “uma espécie de homem dos 

cafés”, e “o tédio infinito me levava a beber com qualquer um”. Um deles, Ghita Vacaru, 

“o príncipe cansado”, “o prefeito dos bêbados”, “havia bebido duas casas, como se dizia 

quando alguém gastava uma fortuna.  Todo ano se matriculava numa faculdade diferente, 

e não concluía nenhuma delas. “Era um homem extraordinariamente simpático”, exclama 

Cioran, “com um destino atroz!”, típico do fracassado de classe alta. Simion Timariu 

conta uma anedota envolvendo o jovem Cioran em Sibiu: 

“Eu, Ghita Vacaru e Ion da Múmia queríamos ir al parque Sub Arini, à cervejaria Schinzel 

para beliscar algo e tomar cerveja. Na esquina do hotel Boulevard, vemos, para nossa 

surpresa, Cioran de pé, olhando absorto para longe, onde, a uma grande distância, se podia 

ver a coroa de neve das montanhas. Deixamo-lo em paz por alguns instantes, então nos 

aproximamos e coloquei a mãos no seu ombro. Ele se virou, estupefato, e, quando nos 

reconheceu, exclamou: “Amo tanto esta cidade... Mas com uma condição: que mude de 

transeuntes, pois são os mesmos todo dia ...”9 

É em Sibiu que, por volta dos 16 ou 17 anos, começa o drama da insônia, “o 

fenômeno capital, o desastre por excelência” que está na origem de todos os seus escritos, 

a começar por Nos cumes do desespero (1934), o livro de estreia de Cioran em língua 

romena, que ganharia o prêmio da Fundação Real para Jovens Escritores. É nesta época 

 
8 CIORAN, E.M., Caderno de Talamanca. Trad. de Flávio Quintale. Belo Horizonte/Veneza: Âyiné, 2019, p. 
41-42. 
9 VARTIC, Ion, Cioran, ingenuo y sentimental. Trad. de Francisco Javier Marina. Zaragoza: Mira Editores, 
2009, p. 44. 
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que sua mãe, afligida pelo sofrimento do filho, teria exclamado: “Se eu soubesse, teria 

abortado!” – uma frase que, apesar de certa insensibilidade, teria surtido sobre o jovem 

insone um efeito salutar, permitindo-o tomar consciência de que não passava de um 

acidente no processo de evolução, e que o “inconveniente de ter nascido” poderia não ter 

sido. “Eu vagava à noite, por horas a fio, pelas ruas vazias ou, às vezes, nas que eram 

assombradas pelas solitárias profissionais, companhias ideais nos momentos de suprema 

desordem. A caminhada impede de ficar voltando a interrogações sem resposta, ao passo 

que na cama você remói o insolúvel até a vertigem.” 

Bucareste: os anos universitários (1928-1932) 

Pelas circunstâncias politicamente instáveis dos anos que marcaram sua infância, 

Cioran terá seus documentos de identidade desatualizados até 1928, quando precisará 

regularizá-los para formalizar sua cidadania romena e ir estudar na universidade da capital 

do país. Em 1928, Cioran matricula-se no curso de Letras na Universidade Nacional de 

Bucareste, com especialização em Filosofia. No período entreguerras, como resultado da 

grande reunificação, a Romênia passará por uma série de reformas políticas, tanto para 

nacionalizar a educação (vide o ensino fundamental e médio de Cioran, no Liceu 

Gheorghe Lazar) quanto para aumentar a taxa de alfabetização e de educação superior da 

população. Segundo Mirko Integlia, o número de novos estudantes matriculados na 

Universidade Nacional de Bucareste pulou de 3.500, entre 1913 e 1914, para 20.000 em 

1923.10 

Costuma-se referir à Tânăra Generaţie (“Jovem 

geração”) de 1927, grupo de estudantes romenos 

promissores da Universidade de Bucareste: Mircea 

Eliade, Constantin Noica, Mihail Sebastian, Mircea 

Vulcănescu, Petre Tuţea, entre outros. Cioran participa 

do grupo Criterion, reunido em torno de Eliade, que é o 

líder da geração. Familiariza-se com a efervescência cultural da capital, estando sempre 

presente nos cafés onde conhecerá Eugène Ionesco e Benjamin Fondane. Grande parte 

dessa jovem geração de intelectuais será seduzida e cooptada à causa política e religiosa 

da Guarda de Ferro (ou Legião do Arcanjo Miguel, seu heterônimo) 

 
10 INTEGLIA, Mirko, “The historical and cultural context of interwar Romania”, Tormented by God: The 
Mystical Nihilism of Emil Cioran. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2019, p. 40. 
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A essa época, Cioran dorme muito poucas horas a cada 

noite, vivendo com os nervos à flor da pele, num mal-estar 

permanente. Aos poucos, passará a se desinteressar pela 

vida universitária, pelos cursos e atividades acadêmicas, 

tanto por conta de sua condição fragilizada quanto por 

certo desdém em relação ao intelectualismo predominante 

no meio universitário, que ele considerava pedante. Seus 

estudos se concentram predominantemente na filosofia e 

na história da arte alemãs: Schopenhauer, Nietzsche, 

Simmel, Wölfflin, Kant, Fichte, Hegel, Husserl, além de 

Bergson e Chestov. Os registros de seus trabalhos universitários a que temos acesso, 

direta e indiretamente, apresentam autores e temas como: Kant (“Considerações sobre o 

problema do conhecimento em Kant”), Max Stirner, Bergson (“Bergson e o sentimento 

da vida”), o protestantismo, “o teísmo como solução do problema cosmológico”. Obtém 

seu diploma de licenciatura em Filosofia, com uma tese sobre Bergson e o “intuicionismo 

contemporâneo”, em janeiro de 1932. 

A partir de 1932, ano em que conclui seus estudos 

superiores, Cioran começa a escrever massivamente para 

diversos jornais e revistas romenos, sobre temas como “o 

intelectual romeno”, “indivíduo e cultura”, “a perspectiva 

pessimista da história”, “o sentido da cultura 

contemporânea”, “o tempo e o relativismo”, “a cultura e a 

vida”, “a Romênia diante do estrangeiro”, “o culto à força”, 

além de figuras como Jaspers, Kokoschka, Hokusai, Rodin, 

Greta Garbo, Dürer e Hegel. A partir de 1933, Cioran e 

muitos de sua geração, até então apolíticos, passariam por 

um rápido processo de politização, uns à extrema-direita, 

outros à extrema-esquerda. “Esse processo de intensa politização da vida cultural da 

Romênia, de que Schimbarea la faţă a României [Transfiguração da Romênia] é tanto um 

sintoma quanto um símbolo, reflete o clima político cada vez mais radical do país na 

década de 30”. Segundo sua biógrafa, Ilinca Zarifopol-Johnston, 

Transfiguração da Romênia é, assim como o primeiro livro de Cioran, Nos cumes do 

desespero, o resultado de muitas noites de insônia. Cioran fala com a autoridade pessoal de quem 

https://emcioranbr.org/2017/04/25/oskar-kokoschka/
https://emcioranbr.wordpress.com/2015/07/31/melancolia-de-durer-cioran/
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passou “muitas noites em claro meditando sobre o destino da Romênia”. […] As questões que 

impediam Cioran de dormir eram perguntas que continuariam atormentando-o pelo resto de sua 

vida: Quem sou eu? O que significa ser romeno? Ou, “como se pode ser romeno?”, conforme ele 

a formula posteriormente em La tentation d’exister, aludindo à pergunta de Montesquieu, “como 

se pode ser persa?” 

Os primeiros livros de Cioran são escritos em um ambiente de solidão, em um 

clima de fuga mundi em meio às montanhas, onde ele se isolará, no chalé de um tio, para 

pôr no papel todo um “acúmulo de experiências interiores que precisam ser explicadas”, 

conforme atesta sua carta de 5 abril de 1932 ao amigo Bucur Ţincu. Em 8 de abril de 

1933, quando completa vinte e dois anos, escreve, isolado nessa cabana de montanha, a 

seguinte frase, ao final de um dos textos de Nos cumes do desespero: “(Escrito hoje, 8 de 

abril de 1933, dia em que completo 22 anos. Sou invadido por uma estranha sensação ao 

imaginar que me tornei, nessa idade, especialista na questão da morte)”. 

Nos cumes do desespero, seu primeiro livro, será 

agraciado, em 1934, na ausência de Cioran (então na 

Alemanha), pela Fundação para Literatura e Artes do Rei 

Carol II, com o prêmio do Jovem Escritor (entre os 

jurados, Eliade, Ionesco e Noica). A mesma fundação 

publicará o livro. 

Em Bucareste, cidade que não lhe agrada muito, 

Cioran não cessa de cogitar diferentes maneira de sair não 

apenas da capital, mas do país. Inicialmente, pleiteará uma 

bolsa de estudos para ir à Espanha, com a intenção de 

estudar com José Ortega y Gasset, mas seus planos serão 

frustrados por conta do prenúncio de eclosão da guerra civil espanhola (que seria 

efetivamente deflagrada em 1936). Desistindo da Espanha, conseguirá, então, uma bolsa 

de estudos, junto à fundação Humboldt, para ir à Alemanha. Partirá de trem para Berlim 

na manhã de 24 de outubro de 1933. 

Cioran escreverá mais dois livros enquanto ainda vive na Romênia: Cartea 

amărgirilor (O livro das ilusões) e Lacrimi şi sfinţi (“Lágrimas e santos”), intercalados 

por “Transfiguração da Romênia”, publicados em 1936 e 1937 (ano de sua partida para a 

França), respectivamente. 
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Antes de retornar à Romênia da Alemanha, no início de 1935, visitará Paris pela 

primeira vez, encontrando-se lá com seu amigo de infância, Bucur Ţincu. O jovem 

filósofo fica encantado com a Cidade das Luzes. Lá, onde fica por pouco mais de um mês, 

frequenta a biblioteca Sainte-Geneviève e redige um texto intitulado Mozart sau 

melancolia îngerilor: “Mozart e a melancolia dos anjos”. De volta à Romênia, onde deve 

cumprir o serviço militar, é destinado à artilharia de Sibiu. A experiência lhe é tão 

desagradável que Cioran logo pede transferência para a administração. 

Em 1936, estando de licença do serviço militar, encontra-se em Bucareste com 

seus amigos armênios, Arşavir Acterian e Jenny Acterian, com quem visitará um hospital 

psiquiátrico. Enquanto isso, começa a providenciar outra bolsa de estudos, pois pretende 

sair novamente da Romênia. Após o serviço militar, entre 1936 e 1937, terá sua única 

experiência como professor: lecionará filosofia no liceu Andrei-Şaguna, na cidade de 

Braşov. Consumido pela insônia, não poderá dedicar-se ao ensino, chegando ao extremo 

de provocar os alunos dizendo coisas como “a moral não existe”, “o princípio de 

identidade é uma doença”, “a vida sobrevive aos cancros”, entre outros absurdos.  

 

1937 – Publicação, em Vremea, de um artigo intitulado Crima bătrânilor [O crime 

dos velhacos”], em que Cioran sai em defesa de Eliade, que fora acusado de pornografia 

por causa do seu romance Senhorita Christina, e por isso ameaçado de ser expulso da 

universidade. 
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Após a desistência de ir para a Espanha por causa da guerra civil espanhola, Cioran 

começa a planejar a obtenção de uma bolsa de estudos tendo Paris como destino. Elabora 

então um projeto de pesquisa de doutorado – que nunca concluirá – sobre “as condições 

e os limites da intuição”, mais precisamente, sobre “a função gnosiológica do êxtase” e 

“o sentido da filiação Plotino-Eckhart-Bergson”. No projeto, destaca o interesse em 

seguir os cursos de Édouard Le Roy, Henri Delacroix e Jean Baruzi. 

Em novembro deste ano, obtém a bolsa, concedida pelo Ministério de Assuntos 

estrangeiros da França, por intermédio do Institut français des hautes études de 

Bucareste. No mesmo mês, parte de Bucareste com destino a Paris, com uma parada em 

Florença, na Itália. Em Paris, hospeda-se no hotel Marignan, no Quartier latin, e se 

matricula na faculdade de Letras da Universidade de Paris-Sorbonne. Em dezembro, 

assiste à aula inaugural de Paul Valéry no Collège de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 


