


1. Răşinari



8 de abril de 1911: “Do inconveniente de ter 
nascido”

Emil Cioran nasceu em 1911 no 
pequeno vilarejo de Răşinari, 
aos pés dos montes Cárpatos, na 
Transilvânia, à época ainda sob 
domínio do império austro-
húngaro.*



8 de abril de 1911: “Do inconveniente de ter 
nascido”

O segundo (filho do meio) de três filhos, 
tendo uma irmã mais velha, Virginia, e 
um irmão caçula, Aurel.

Seu pai, Emilian Cioran, era um 
respeitado pope (sacerdote) cristão 
ortodoxo. Elvira Comaniciu, sua mãe 
vinha de uma nobre família.



O mito da infância perfeita no “Paraíso
terrestre” de Răşinari

“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.” (Cahiers)



Identidade romena, Império Austro-Húngaro

Tecnicamente, Cioran não nasceu na 
Romênia. Oficialmente, ele é transilvano, 
antes de ser oficialmente romeno. A 
Transilvânia (Ardeal em romeno; Erdely
em húngaro) pertencia, à época, ao 
Império Austro-húngaro, separada do 
reino da Grande Romênia (România 
Mare), cuja reunificação começaria em 
1918 e se consolidaria em 1920, com o 
Tratado de Trianon.



Hibridismo, Divisão, Atopia

• Cioran é um “filho” do império  bicéfalo. 
“Híbrido” de romenidade latina e 
ortodoxia cristã (bizantina), por um 
lado, e cultura europeia ocidental via o 
Império Austro-húngaro, por outro.

• A-topia: nem aqui nem lá, nem isso nem 
aquilo. “Interidade”, “Ser-entre”,

• Seu pai e sua mãe eram fluentes em 
húngaro e falavam o idioma estrangeiro 
em casa. 



Hibridismo, Divisão, Atopia: “Ser-entre”
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 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.



Hibridismo, Divisão, Atopia: “Ser-entre”
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 Bachelard – (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. ~ Vasilica Cotofleac, “Dimensiones espirituales”



Tragicidade e mistério da “presença divina”
“Ignorada ou incomprendida 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.” ~ Mircea ELIADE



Setembro de 1916 (Cioran com 5 anos de 
idade) – Emilian Cioran é levado pelas 
autoridades húngaras.

No início do ano seguinte, 1917, Elvira 
Cioran também é presa e levada para uma 
prisão diferente, onde ficará apenas três 
meses.

O mito da infância perfeita no “Paraíso
terrestre” de infância



A Romênia entra em guerra ao lado da 
Entente contra o Império Austro-húngaro. 
O pai de Cioran, como muitos outros 
padres e intelectuais romenos da 
Transilvânia, será acusado de conspiração 
e separatismo. Durante o tempo em que 
seus pais estão ausentes, em prisões de 
trabalho forçado, as três crianças ficam 
sob os cuidados da avó.

O mito da infância perfeita no “Paraíso
terrestre” de infância



Ennui precoce; melancolia, fastio, lassidão, percepção do vazio universal, horror 
vacui. Vertigem monótona numa tarde de verão, quando algo se perde, e um amargo 
saber se ganha. Primeira Queda: consciência do tempo (finitude, morte).

“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?” (Breviário de decomposição)

O mito da infância perfeita no “Paraíso
terrestre” de infância



• Potência transformadora do Ennui em termos de perda / ganho, 
desilusão / 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 e a falência da Teodiceia



“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.”

NIETZSCHE, Genealogia da moral, Prólogo

Ateísmo precoce e a falência da Teodiceia



“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...” (Entretiens)

Ateísmo precoce e a falência da Teodiceia



“Kant teve que 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.” (Aveux et 
anathèmes, 1987)

Ateísmo precoce e a falência da Teodiceia

“O teísmo como solução do 
problema teológico” (1930):
Conclusão filosófica formal do seu 
ateísmo precoce e pueril , da sua 
negação de todo teísmo que pretenda  
explicar e dar uma justificação moral 
ao mal (sofrimento universal e 
inocente). Citação de Schopenhauer.

https://portalcioranbr.wordpress.com/2017/12/27/teismo-problema-cosmologico-cioran/



Em 1918, a Transilvânia declara 
independência do Império Austro-
húngaro, e o Tratato de Trianon 
formaliza, em 1920, sua 
reintegração ao reino da Grande 
Romênia (România Mare).

1918-20: Reunificação da Grande Romênia

Celebrou-se em 2018 o centenário 
da reunião da România Mare.

“Cien años de la gran unión de 
Rumania – 1918-2018: diálogo 
exclusivo entre Lucian Boia y Cristian 
Pătrăşconiu”, Portal E.M. Cioran, 
02/12/2018

https://portalcioranbr.wordpress.com/2018/12/02/cien-anos-gran-union-rumania/



2. Sibiu
1921-1928



• Aos 10 anos, a mudança traumática para Sibiu, 
cidade vizinha e capital do judet de mesmo nome, 
bem mais populosa e cosmopolita. Sentimento de 
que o seu “Paraíso original” havia terminado.

• É matriculado no Liceu Gheorghe Lazar, de 
língua e identidade romenas (batizado em 
homenagem a um herói da independência 
romena). Passa a viver numa pensão alemã, com 
outras crianças, para aprender o segundo idioma 
mais importante.

1921: “Queda do Paraíso”, no tempo e no mundo



• Início da mundanização e da socialização de Cioran, aos 10 anos, 
num ambiente cosmopolita, urbano e relativamente moderno.

• Primeiras amizades. Entre as bibliotecas e o bordel. Bebedeiras 
com amigos no parque Sub Arini. Adolescência dividida entre o 
excesso de livros e o excesso de vinho. 

• Primeira desilusão amorosa: a colega de liceu, no parque, de 
mãos dadas com “o Pulga”.

1921: “Queda do Paraíso”, no tempo e no mundo





• Ambivalência das memórias de Sibiu: Sede de descobertas, 
conhecimentos, vivências e experiências enriquecedoras, longe da 
autoridade dos pais. Os Fracassados de Sibiu. Começa uma vida de leitor 
insaciável (Bildungstrieb do pensador e escritor). Sede de desilusões, 
mais tomada de consciência, mais sofrimento. 

• Aos 17 anos, o desespero da insônia. De onde a anedota envolvendo sua 
mãe: “Se eu soubesse, teria abortado”, comentou ela, ao ver o sofrimento 
do filho.

Sibiu: uma das grandes paixões de Cioran



• Em 1924, Emilian Cioran é nomeado protopope de Sibiu, mudando-se 
com toda a família para a cidade vizinha, onde Cioran estudava e vivia 
desde 1921.

• Aos quatorze anos, Cioran, que praticava o violão diariamente, abandona 
subitamente o instrumento e passa a devorar livros. Seus cadernos têm 
anotações de leitura de Diderot, Balzac, Tagore, Soloviev, Lichtenberg, 
Dostoiévski, Flaubert, Schopenhauer e Nietzsche. No liceu é um excelente 
aluno.

1924-25: Entre o violão e os livros 



No liceu, era um aluno estudioso, com notas 
muito boas. Interessado por metafísica 
desde os primeiros anos, Cioran, que se 
tornaria um crítico ferrenho da religião, 
estudou a disciplina de Religião no colégio 
e ia muito bem nela. Teve uma média de 8,66 
na disciplina.

Provas escritas: Língua romena (10), Língua
francesa (6,0), Latim (6,0).
Provas orais: Língua romena (10 ), História
e Geografia (8,0) , Educação Cívica (8,0), 
Língua francesa (9,0), Ciências Naturais
(6,0), Física e Química (7,0).

1924-25: Entre o violão e os livros 

adev.ro/qq5sqs



Por volta dos 16/17 anos, o desespero da 
insônia. Anedota envolvendo o comentário 
feito por sua mãe ao ver o sofrimento do 
filho: “Se eu soubesse, teria abortado”.

“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.”

Sibiu: “Sofrimento, Êxtase e Alta Loucura”



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

Os Fracassados de Sibiu (Ion Vartic)



Os Fracassados
de Sibiu (Ion Vartic)



3. Bucareste
1928-1932



• Pelas circunstâncias incertas e a instabilidade  
geopolítica que marcaram sua infância na 
Transilvânia, Cioran precisará providenciar 
novos documentos de identidade para poder ir a 
Bucareste. Status jurídico paradoxal: romeno sem 
cidadania.

• Em 1928, matricula-se no curso de Filosofia e 
Letras na Universidade Nacional de Bucareste.

1928-1932: Bucareste e os anos universitários



• Pelas circunstâncias incertas e a instabilidade  
geopolítica da Transilvânia até 1920, Cioran 
precisará providenciar novos documentos de 
identidade para poder mudar-se para Bucareste. 
Status jurídico paradoxal: Cioran é romeno sem 
cidadania  romena formalizada.

• Em 1928, matricula-se no curso de Filosofia e 
Letras na Universidade Nacional de Bucareste.

1928-1932: Bucareste e os anos universitários



• Cioran aluga um quarto de estudante (uma 
espelunca). Persistência da insônia. Mal-estar 
permanente.

• Desinteresse crescente pelas atividades 
universitárias, absenteísmo. Só se dá o 
trabalho de ir à faculdade para assistir às 
aulas de 1 ou 2 professores que o cativam, 
entre eles Nae Ionescu.

1928-1932: Bucareste e os anos universitários



1928-1932: Bucareste e os anos universitários

• Leituras e estudos acadêmicos: Schopenhauer, 
Nietzsche, Simmel, Wölfflin, Kant, Fichte, Hegel, 
Husserl, Bergson, Chestov. Os registros de seus 
trabalhos universitários incluem autores e temas 
como: “Considerações sobre o problema do 
conhecimento em Kant”, Max Stirner, “Bergson e o 
sentimento da vida”, o Protestantismo, “o teísmo 
como solução do problema cosmológico”.



1928-1932: Bucareste e os anos universitários

• Tanăra generație de 1927: “Jovem geração” (de 
intelectuais romenos), liderada por Eliade. Outros 
contemporâneos: Constantin Noica, Mihail
Sebastian, Mircea Vulcănescu, Petre Tuțea, Eugène
Ionesco, entre  outros.

• Grupo Criterion (reunido em torno a Eliade): 
movimento intelectual e cultural que realizava 
palestras, publicações e outras produções 
culturais. 



• Produção intelectual  prolífica. A partir de 1932, 
Cioran começa a escrever para jornais e revistas 
sobre temas como: o intelectual romeno, indivíduo e 
cultura, a perspectiva pessimista da história, tempo e 
relativismo, vida e cultura, a Romênia diante do 
estrangeiro, o culto à força; e sobre figuras como Karl 
Jaspers, Oskar Kokoschka, Hokusai, Rodin, Greta 
Garbo, Dürer e Hegel. 

• Janeiro de 1932: licencia-se em Filosofia com uma 
tese sobre Bergson e o intuicionismo contemporâneo.

1928-1932: Bucareste e os anos universitários



Do inconveniente de ter nascido numa “tribo 
de vencidos”

A partir de 1933, a Jovem Geração de 27, 
encabeçada por Eliade, passa por um 
rápido e radical processo de politização, 
uns à esquerda, outros à direita. Segundo 
Ilinca Zarifopol-Johnston, “esse processo 
de intensa politização da vida cultural da 
Romênia, de que Schimbarea la faţă a 
României (1936) é tanto um sintoma quanto 
um símbolo, reflete o clima político cada 
vez mais radical do país na década de 30”. 



“ ”

• Guarda de Ferro & Trăirism (Nae 
Ionescu)

• Trăirism: Filosofia vitalista e 
existencialista romena, de fortes tons 
místicos e antirracionalistas (anti-
cartesiana), inspirada nas filosofias
alemãs, contra o racionalismo francês.

• Guarda de Ferro: Movimento / partido
político-religioso, cristão ortodoxo (tendo
como heterônimo Legião do Arcanjo Miguel), 
ultranacionalista e xenofóbico
(antissemítico).



“ ”

“Mucho más interesante [que Eliade] es 
Cioran, y lo es porque, lejos de ser una unidad, 
es una fracción. Hay dos Cioran, el rumano y 
el francés. El oculto, el rumano, es de una 
vitalidad exuberante. Un insomne maníaco
que su libro La transfiguración de Rumania, de 
1936, fuera de circulación más de medio siglo, 
autorizado en 1990 por el autor si se 
eliminaba el capítulo cuatro referido a los 
judíos, es, desde mi punto de vista, uno de los 
mejores análisis de la entreguerra de un joven
filósofo de los Balcanes.”

Thomás Abraham, “Cómo se fabrica un nazi”



“Pero más allá de su contenido, en el que 
analiza con agudeza los falsos remedios que el 
fascismo rumano propone para su país, 
Cioran resalta la vivacidad de su estilo 
panfletario, pariente del mejor Nietzsche y 
del joven Marx.  Admira a Lenin y a Hitler, es 
un nazi de izquierda, calificación más precisa 
en su caso que comunista de derecha, para 
quien no hay posibilidad de una nueva 
sociedad sin un cambio social radical, una 
justa distribución de la riqueza sin la cual la 
indispensable eliminación de los judíos es 
inútil.”

Thomás Abraham, “Cómo se fabrica un nazi”

“ ”



“Como se pode ser Romeno ?”

“Transfiguração da Romênia é, 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 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 formularia posteriormente em A tentação de 
existir, aludindo à pergunta de Montesquieu, ‘como 
se pode ser persa?’

Ilinca ZARIFOPOL-JOHNSTON, Searching for Cioran



“Paixão negativa,
identidade negativa”

Posição heterodoxa, híbrida, de Cioran: 
ateísta e niilista, crítico da religião, a
exemplo do criticismo filosófico alemão (na
linha de Feuerbach, Marx, Schopenhauer, 
Nietzsche, Mainländer). “Ponto fora da 
curva” entre os Legionários (Legião do 
Arcanjo Miguel): para Cioran, o 
Cristianismo não é um instrumento de 
“salvação” ou emancipação dos Romenos, 
mas antes um fator de estagnação, letargia, 
fracasso na História...
Criticismo, Cosmopolitismo, Sincronismo
(anti-arcaísmo, anti-provincianismo).

Cioran: “Se nós eliminássemos todos os
estrangeiros, o problema da Romênia não
seria menos grave. Só estaria começando...” 

Transfiguração da Romênia, 1936



Transfiguração da 
Romênia. Nos cumes do 
desespero.

“Um apaixonado pela Romênia não pode aceitar
que ela esteja perpetuamente condenada ao
destino medíocre que teve até aqui. Espíritos de 
uma lucidez criminosa veem nela um 
microcosmo fadado a desaparecer, ao contrário
dos apaixonados,  que a situam no âmago do seu
coração e, portanto, no ritmo do mundo. Não é 
por um certo conjunto de valores nem por sua
realização menor que o problema das pequenas
culturas é interessante, mas pelo homem que nela
se atormenta, que não aceita o seu destino e quer
salvá-la salvando se a si mesmo.”

Transfiguração da Romênia, 1936

Dualidade (homo duplex):
2 aspectos / expressões

opostas e complementares

de um único e mesmo

drama: ser Cioran, ser romeno...



Seus primeiros livros são escritos em meio a uma atmosfera de solidão e fuga mundi , 
isolado nas montanhas, no chalé de um tio, para pôr no papel um “acúmulo de 
experiências interiores que precisam ser explicadas”, conforme escreve a Bucur Ţincu em 
5 abril de 1932.

“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)



1933-1935: Tentação Política dos Extremos;
Atração e Repulsa pelo Fanatismo hitlerista.
• Mesma ambivalência, estando na Alemanha, 

que a manifestada entre Nos cumes do 
desespero e Transfiguração da Romênia.

• Solidão, Recolhimento introspectivo, 
Negação, Dúvida, Desespero, Lucidez como 
des-fascinação (mística interior, solidão) X 
Entusiasmo, Ufanismo, Nacionalismo, 
Fanatismo, Mística coletiva.

• Leitura de textos budistas 
(desfascinação, desilusão, 
desprendimento)

X
• Produção jornalística 

panfletária e frenética 
(representante cultural na 
Alemanha)



“Esta tarde me lembrei da experiência, da sensação mais extraordinária da 

minha vida. Foi em Berlim (em 1934?), numa manhã, quase 11 horas, eu

estava indo para o trem elevado em direção à estação Bellevue, quando

subitamente senti um frisson ‘sobrenatural’, a certeza de que todo o tempo, 

desde sempre, se tivesse concentrado em mim, culminado em mim, e que era 

eu a fazê-lo avançar, que eu era ao mesmo tempo o criador e o portador do 

tempo. Aquela sensação não durou muito: foi como um relâmpago, mas de 

um fulgor e de uma intensidade dificilmente toleráveis, embora estivessem

ligados a uma impressão de felicidade inaudita. (Esse gênero de experiência é 

muito raro conforme se envelhece. É que os estados extáticos - ou quase - que 

experimentei na minha vida estiveram ligados às minhas insônias, à 

intoxicação das vigílias, à loucura e ao delírio das noites em branco, que me 

deixavam, durante o dia, num estado febril, mais exaustivo impossível. Se eu

continuasse a experimentar semelhantes extremos, não teria vivido muito

mais tempo. Certamente não teria passado dos trinta.

Só vivemos porque nos tornamos indignos de certas febres.)”

1933-1935:
Solidão, Desespero, Êxtase,
entre Lucidez e Fanatismo



Entrevista com Sylvie 
Jaudeau

“Durante aquele período de tensão interior, 
experimentei várias vezes o êxtase. Vivi instantes em 
que se é transportado para fora das aparências. Um 
pasmo toma conta da gente sem nenhum anúncio. O 
ser acha-se mergulhado numa extraordinária plenitude 
ou, antes, num vazio triunfal. Foi uma experiência 
capital, a revelação direta da inanidade de tudo. Essas 
poucas iluminações abriram-me para o conhecimento 
da felicidade suprema de que falam os místicos. Fora 
dessa felicidade, à qual somos convidados excepcional e 
brevemente, nada tem verdadeira existência; vivemos 
no reino das sombras. Seja como for, não se volta o 
mesmo do paraíso ou do inferno.”



História e Utopia (1960)

“O remédio para nossos males é em nós mesmos que devemos 
buscá-lo, no princípio intemporal de nossa natureza. Se a 
irrealidade de tal princípio fosse demonstrada, provada, 
estaríamos irremediavelmente perdidos. Que demonstração, 
que prova contudo poderiam prevalecer contra a convicção 
íntima, apaixonada, de que uma parte de nós escapa à duração, 
contra a irrupção desses instantes em que Deus é supérfluo 
ante uma claridade surgida subitamente de nossos confins, 
beatitude que nos projeta para longe de nós mesmos, comoção 
exterior ao universo? Não há mais passado, nem futuro; os 
séculos se desvanecem, a matéria abdica, as trevas se esgotam; a 
morte parece ridícula, e também a própria vida. E essa 
comoção, mesmo que só a tivéssemos sentido uma vez, 
bastaria para nos reconciliar com nossas vergonhas e com 
nossas misérias, das quais ela é sem dúvida a recompensa. É 
como se o tempo em sua totalidade tivesse vindo nos visitar, 
uma última vez, antes de desaparecer...”



1933-1935: estudos universitários na Alemanha
Ludwig Klages (1872-1956)
Filósofo e psicólogo alemão, um
importante proponente do 
vitalismo filosófico alemão (“A visão 
de mundo biocêntrica”) e dos 
patronos da caracterologia, e mais 
especificamente da grafologia: o 
estudo da personalidade mediante 
a análise caligráfica  (letra de mão, 
assinatura) de cada pessoa. A 
natureza da consciência, O Eros 
cosmogônico, Reflexões 
cosmogônicas.

Nicolai Hartmann (1882-
1950). Filósofo alemão 
nascido na Letônia, 
considero um dos grandes 
metafísicos do século XX, e 
um dos representantes da 
escola do assim-chamado 
realismo crítico.  Entre suas 
obras principais: Metafísica 
do conhecimento, O 
problema do ser espiritual, A 
filosofia do idealismo 
alemão, Ontologia. 



1936-37: Bucareste, Braşov, Paris
• Antes de retornar da Alemanha para a Romênia, em 1935, Cioran 

visita Paris pela primeira vez, encontrando-se lá com seu grande 
amigo de infância, Bucur Ţincu. O jovem transilvano fica 
fascinado com a Cidade das Luzes, onde permanece por pouco 
mais de um mês. Lá 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 terminar o serviço militar, é 
destinado à artilharia de Sibiu. A função lhe parece impraticável, 
e Cioran pede transferência para a administração.



1936-37: Bucareste, Braşov, Paris

• Após o serviço militar, entre 1936 e 1937, terá sua única 
experiência como professor, e ademais sua única 
ocupação assalariada: 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.



1936-37: Bucareste, Braşov, Paris
• Em 1936, de licença do serviço militar, Cioran se encontra em Bucareste com seus dois amigos armênios, os 

irmãos Arşavir e Jenny Acterian, com quem visitará um hospitais psiquiátricos. Intenção de sair novamente da 
Romênia.

• Após desistir da Espanha por causa da guerra civil, pensa em ir a Paris com uma nova bolsa de estudos. 
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”. Destaca o  interesse de seguir os cursos de Édouard Le Roy, Henri Delacroix e Jean Baruzi.

• Em novembro de 1936, obtém uma 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. Matricula-se na Sorbonne e, em dezembro de 1937, 
assiste à aula inaugural de Paul Valéry no Collège de France.
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