
“Busco fazer uma exegese do pensamento 
de Cioran que evidencie como o tempo 
está na raiz de toda a sua reflexão. Para 
Cioran, Tempo é Destino. A maldição 
de nossa existência é a de sermos 
“encarcerados” na linearidade do tempo, 
que procede de um paradisíaco passado 
pré-temporal em direção a um destino de 
morte e decomposição. Trata-se de uma 
visão trágica, de matriz grega, inserida 
em uma concepção do tempo judaico-
cristã, privada de éscathon. Mas, estamos 
absolutamente certos de que Cioran exclui 
toda e qualquer forma de salvação?”

Renzo Rubinelli

Entrevista com Renzo Rubinelli: 
Sobre andanças, encontros e a 
recepção de Cioran na Itália
O filósofo italiano Renzo Rubinelli 
compartilha suas intuições e 
impressões sobre Cioran: vida 
e obra. Profundo e sensível 
conhecedor de Cioran (sobre o 
qual dedicou sua tese de graduação 
em Filosofia), tendo-o conhecido 
pessoalmente, Rubinelli discorre 
sobre temas tão essenciais quanto 
a concepção de Cioran a respeito 
do Tempo como Destino, suas 
paixões e obsessões filosóficas, a 
dimensão trágica e o niilismo que 

caracterizam o pensamento 
cioraniano, além de suas andanças 
e encontros com aquele que seria 
considerado, pela revista Time, 
como o “rei dos pessimistas”.

Rodrigo Menezes: Prezado 
Renzo Rubinelli, eu te agradeço, 
antes de tudo, por nos conceder 
esta importante entrevista. É um 
privilégio ouvi-lo falar um pouco 
sobre sua relação com Cioran – sua 
obra, seu pensamento, o próprio 
autor...

Portal E.M. Cioran Brasil

1



Como você descobriu Cioran?

Renzo Rubinelli: Caro Rodrigo, 
obrigado por esta entrevista. Não 
nos conhecemos pessoalmente, 
mas aprecio muito o trabalho que 
você faz por pura paixão, a favor 
do conhecimento do pensamento 
de Cioran no Brasil e no mundo. 
Não é importante, mas, já que 
você me pergunta, sou instado a 
descavar uma memória enterrada. 
A primeira vez que vi um livro de 
Cioran e soube de sua existência, 
foi na faculdade, em Veneza, em 
San Sebastiano, no grande salão do 
instituto de estudos filosóficos, era 
1986, creio eu. Descia pela escada 
interna um pesquisador, acho que 
se chamava Moro, ele nos dava 
um curso sobre McLuhan. Ele 
tinha debaixo do braço Il demiurgo 
cativo (Le mauvais démiurge, 1969), 
recém-publicado pela Adelphi. 
O título não me agradou e achei 
estranho que um especialista de 
McLuhan se interessasse por um 
livro com um título tão arcaico. 
Alguns meses depois eu preguntei 
ao professor Severino sobre a 
possibilidade de fazer, com ele, 
uma tese sobre o Destino. Ele 
aceitou e me apresentou uma lista 
de autores: Rensi, Untersteiner, 
Spengler, Nietzsche. Em seguida, 
numa revista da época, eu li 
uma resenha de Severino sobre 

Squartamento (Écartèlement, 1979) 
que continha esta citação de uma 
passagem do Mahabharata: “O nó 
do Destino não pode ser desfeito; 
nada neste mundo é o resultado 
de nossos atos”, retomava Cioran. 
“Eis o meu autor”, pensei. E propus 
a Severino que, entusiasmado, 
aprovou a escolha do autor, 
relacionada ao tema do Destino. 
Assim começou um percurso de 
estudo e de vida que me levou 
a conhecer o autor, sua família 
parisiense e romena, e sua terra de 
origem.

R.M.: Como se deu a recepção 
italiana de Cioran? Sabe-se 
que o nosso autor conta com 
muitos leitores na Itália, onde 
ele é editado, como você mesmo 
apontou, pela editora Adelphi de 
Roberto Calasso. Franco Volpi, por 
exemplo, era um leitor de Cioran; 
há um comentário em seu livro Il 
nichilismo (O niilismo, Loyola, 1999), 
em que Volpi considera Cioran 
como o representante de um 
“niilismo gnóstico”. Pode-se dizer 
que há, na Itália, uma tradição – 
ainda que jovem, dada a atualidade 
do nosso autor – de estudos sobre 
Cioran? Quem são os principais 
comentadores de Cioran na Itália, 
e os principais estudos dedicados à 
sua obra?
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O primeiro livro de Cioran 
publicado na Itália foi Écartèlement 
(Squartamento), lançado pela 
Adelphi em 1981, mas já na década 
anterior alguns títulos haviam 
sido publicados por editoras de 
direita, sem nenhuma ressonância. 
Foi precisamente pela Adelphi, 
e graças à bela introdução de 
Ceronetti, que o nome de Cioran 
se impôs à atenção dos leitores 
italianos. Roberto Calasso é um 
grandíssimo operador cultural, mas 
é uma pessoa arrogante, ouso dizer 
mal-educada. Minha frequentação 
de Cioran e Severino, dois gigantes 
do pensamento, me permitiu 
compreender como a verdadeira 
grandeza se faz acompanhar 
sempre de uma humildade e de uma 
gentileza autênticas, nos confrontos 
com quem quer que seja; virtudes 
das quais Calasso, na minha visão, 
carece, pela experiência direta 
que tive com ele em mais de uma 
ocasião.
Franco Volpi, infelizmente, nos 
deixou cedo demais, devido a 
um acidente banal de bicicleta 
nas colinas do Vêneto (região no 
nordeste da Itália), não muito longe 
de onde eu moro. Sua inteligência 
pôde nos iluminar por muito tempo. 
Em 2002, ele escreveu um artigo 
sobre o livro de Friedgard Thoma, 

Per nulla al mondo, libertando-se 
de uma vez por todas do coro 
dos censores, que não tardaram 
a aparecer.  Gosto de lembrar do 
final desta belíssima parte: “Cioran, 
sob a influência da paixão, se revela. 
Põe em jogo tudo de si mesmo 
para ganhar o jogo. Ele revela 
âmbitos recônditos de sua psique, 
aspectos surpreendentes do seu 
caráter... Atraído pelo desafio do 
eterno feminino, deixa que venham 
à torna as profundezas secretas do 
seu pensamento: um pensamento 
desnudo diante do olhar feminino 
que o penetra...”
Certamente, “niilismo gnóstico” 
é uma definição apropriada 
para Cioran. Mas que é, afinal, 
“niilismo”? A palavra se encaixa 
com Cioran sobretudo do ponto 
de vista teórico, como eu explicarei 
em seguida. A ênfase, ao meu ver, 
deve cair sobretudo sobre o adjetivo 
“gnóstico”. A ideia gnóstica de 
Caduta nel tempo (La chute dans le 
temps, 1964) informa toda a obra de 
Cioran, sem exceção.
Na Itália, há muitos jovens corajosos 
que se ocupam de Cioran: Rotiroti, 
Carloni, Pozzi, Bulboaca, Vanini, 
Di Gennaro, Cicortas, Scapolo, 
Chelariu. Seus estudos são todos 
muito válidos, mas, se você quer 
saber minha preferência, direi os 
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estudos de Carloni, Rotiroti e 
Bulboaca.

R.M.: Você escreveu um livro sobre 
Cioran: Tempo e destino nel pensiero 
di E. M. Cioran (Aracne Editrice, 
2004). Segundo Mihaela-Genţiana 
Stănişor, o seu livro transita entre 
a eternidade de Emanuele Severino 
e o niilismo de Cioran. É um 
belo título que, ademais, parece 
sintetizar a essência do pensamento 
cioraniano, além de ecoar o título 
de um de seus livros, a coletânea 
de artigos de juventude publicada 
postumamente sob o título de 
Solitude et destin. Que significa a 
existência para Cioran? Que é o 
homem, segundo ele, e sua relação 
com o tempo? Pensamento trágico 
ou niilismo?

R.R.: O meu livro empreende uma 
exegese teórica do pensamento 
de Cioran, evidenciando como o 
tempo está na raiz de toda a sua 
reflexão. O “e” da conjunção do 
título torna-se o verbo da tese que 
eu sustento: o tempo é o destino. 
A maldição de nossa existência é 
aquela de sermos “encarcerados” 
na linearidade do tempo, que 
procede de um paradisíaco passado 
pré-temporal, em direção a um 
destino de morte e decomposição. 

Trata-se, em síntese, de uma visão 
trágica, de matriz grega, inserida 
em uma concepção do tempo 
judaico-cristã, privada de éscathon. 
Mas, estamos absolutamente 
certos, pois, de que Cioran exclui 
toda e qualquer forma de salvação? 
No meu livro dialogam duas 
polaridades extremas: a absoluta 
eternidade de Severino e o niilismo 
explícito de Cioran. Do ponto de 
vista de Severino, pode-se definir 
o pensamento de Cioran como o 
tornar-se consciente do niilismo, 
inerente à concepção ocidental do 
Tempo. E na tentação mística de 
Cioran encontra-se, por outro lado, 
uma percepção emocional do ser 
que parece indicar a necessidade, 
a urgência, dir-se-ia a esperança de 
uma superação da hermenêutica 
ocidental do devir e de uma palavra 
ulterior que não a Negação. O 
livro começa com um relato dos 
meus três encontros com Aurel 
Cioran (irmão de Emil), nos anos 
de 1987, 1991 e 1995, e dos meus 
dois encontros com Emil, em 1988 
e 1989. Estão contidas aí todas 
as cartas que Cioran me escreveu 
e inúmeras fotografias. Após a 
primeira parte, uma investigação 
bio-bibliográfica sobre o período 
romeno, um trabalho pioneiro de 
escavação na ausência, à época, de 
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fontes confiáveis. 

R.M.: Cioran tinha muitos 
amigos nos mais diversos países, 
na Europa e além, especialmente 
espanhóis e italianos. Poder-se-ia 
dizer que a paixão, a fascinação que 
ele tinha pela Espanha, não a tinha 
igualmente pela Itália? O grande 
poeta Giacomo Leopardi é um dos 
seus preferidos. Que afinidades 
você apontaria entre Cioran e a 
Itália?

R.R.: Não digo que a fascinação 
de Cioran pela Itália se equipare 
à que ele tinha pela Espanha. 
Cioran amava a Espanha de modo 
visceral, enquanto que a Itália 
lhe interessava menos. À parte 
Leopardi, obviamente, de quem 
Cioran emoldurou e pendurou 
em sua mansarda o manuscrito de 
“L’infinito”, e também Veneza.

R.M.: Você conheceu Cioran 
pessoalmente. Poderia compartilhar 
conosco um pouco das suas 
lembranças?  Parece existir certo 
mito Cioran: o depressivo suicida, 
o misantropo furioso, o louco 
solitário ou Deus sabe lá o quê... 
Qual foi sua impressão da relação 
de identidade entre a obra e o 
autor, isto é, da obra e do homem 
de carne e osso?

R.R.: Caro Rodrigo, eu sempre 
refutei todos os lugares comuns, 
os clichés legados ao personagem 
Cioran. Nada disso é verdade: 
misantropo, louco, depressivo, 
suicida, furioso, funâmbulo – 
todas elas palavras insuportáveis, 
etiquetas vazias típicas de jornal 
de província de péssima categoria 
que são empregadas, até hoje, 
para descrever Cioran. Lendo seus 
livros, eu tive a nítida sensação 
de um homem autêntico, um 
homem como nós, mas com 
um dom excepcional, qual seja, 
a extraordinária capacidade de 
apontar sempre em direção ao 
essencial, com um estilo cristalino. 
E, portanto, eu quis conhecê-lo 
pessoalmente, com a intuição de 
que estaria aberto e disponível a 
me receber, e assim aconteceu. Era 
um homem muito relacionável, 
envolvido, alguém que participava 
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das pequenas e das grandes misérias 
alheias.
Tudo começou no verão de 1987. 
Eu queria visitar os países do 
Leste europeu, que eram realmente 
oltrecortina. Quase ninguém se 
aventurava por aqueles lados. 
Antes de partir para a Romênia, 
avisei o prof. Rigoni, tradutor e 
amigo de Cioran, pedindo-lhe 
que o informasse sobre minha 
viagem e perguntando se ele tinha 
algum desejo. Imediatamente 
chegou de Paris a minha missão: 
levar dois quilos de café para o 
seu irmão. Então, eu passei três 
dias inesquecíveis com Aurel, que 
me mostrou todos os lugares da 
infância deles e me contou um 

montão de coisas. Também 
conheci Constantin Noica, que me 
escreveu à mão suas sugestões para 
minha tese sobre Cioran (pode-se 
ver no meu livro as duas páginas 
manuscritas). Então, meses depois, 
mostrei a Cioran os diapositivos 
de todos aqueles lugares de sua 
infância e os olhamos juntos, em 
sua mansarda na Rue de l’Odéon. 
Também estavam presentes 
Simone (Boué) e Friedgard Thoma. 
As reações de Cioran diante das 
imagens eram explosivas; ficou 
eufórico, emocionado como uma 
criança, diria mesmo extasiado. 
Aquela foi uma tarde alegre. Por 
outro lado, este estava diferente 
no encontro seguinte. Era verão, 
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Simone estava em Dieppe e Cioran 
sozinho em Paris. Era para eu lhes 
apresentar um amigo que havia há 
pouco defendido uma tese sobre ele, 
com um recorte histórico-político: 
I meccanismi dell’utopia in E.M. Cioran 
[Os mecanismo da utopia em E. 
M. Cioran]. Evidentemente, ficou 
interessado. Caso contrário, não 
teria escrito ao meu amigo uma 
belíssima carta. Ele nos recebeu e 
nos ofereceu deliciosos sanduíches 
tostados que tinha providenciado 
para nós. Estava mais cansado e 
envelhecido em contraste com o 
ano anterior. O calor de julho e a 
ausência de sua senhora tornava 
a atmosfera um pouco menos 
animada do que da primeira vez. 
Conversávamos em alemão e a 
minha namorada traduzia tudo.

R.M.: No Brasil Cioran é muito 
pouco trabalhado nas universidades. 
Os departamentos de Filosofia 
parecem, normalmente, avessos à 
sua inserção enquanto objeto de 

estudo, provavelmente em função 
do caráter não convencional, não 
tradicional, híbrido e marginal, do 
seu pensamento, a meio caminho 
entre o discurso filosófico e o 
discurso poético-literário. Como se 
a sua obra não possuísse nenhuma 
relevância filosófica, nenhum valor 
em termos de reflexão filosófica. O 
mesmo se passa na Itália?

R.R.: “Cioran é um filósofo que 
refuta a filosofia”, eu afirmo com 
força no meu livro, e quem me 
escreveu afirmando a mesma 
coisa foi Constantin Noica (que 
eu encontrei em Paltiniş, nos 
Cárpatos, no verão de 1987, como 
eu te contei anteriormente). De 
fato, não é possível compreender 
Cioran a não ser tendo em mente 
a questão do Tempo e este é um 
conceito filosófico por excelência. 
Estes aspectos que eu apenas 
menciono aqui são explicados de 
forma muito mais analítica no meu 
livro.

R.M.: Você tem algum livro 
predileto de Cioran? Alguns 
aforismos prediletos, ou que 
venham à mente agora?

R.R.: Meu livro preferido é sem 
dúvida os Quaderni 1957-1972 
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(Cahiers, 1997), em segundo lugar, 
L’inconveniente di esser nati (De 
l’inconvenient d’être né, 1973), e, em 
terceiro, La caduta nel tempo (La chute 
dans le temps, 1964), pois todos os 
demais são um mais belo que o 
outro, e não dá para enjoar de relê-
los todos. O aforismo preferido 
continua sendo aquele com o qual, 
há 27 anos, eu concluía minha tese 
e que se encontra em Squartamento 
(Écartèlement), ei-lo:

“Subitamente, necessidade de 
demonstrar agradecimento, não só 
aos seres mas também aos objetos, 
a uma pedra porque é pedra… Tudo 
parece então animar-se como se 
fosse para a eternidade. De golpe, 
inexistir parece inconcebível. Que 
estes calafrios se produzam, que 
possam produzir-se, mostra que a 
última palavra talvez não esteja na 
Negação.”

R.M.: Para terminar, por que ler 
Cioran?

R.R.: Como escola de síntese, 
de limpidez, de sobriedade, de 
autenticidade, de essencialidade. 
Mas também para sentir a 
proximidade de um amigo, de um 
amigo como nós, sincero e com 
o grande dom da ironia. Com 
Cioran você pode rir com gosto, 
sobretudo lendo os Quaderni.

R.M.: Caro Renzo Rubinelli, 

obrigado uma vez mais por 
esta enriquecedora entrevista. 
Espero que as trocas cioranianas 
entre Itália e Brasil possam se 
aprofundar no futuro. Por fim, 
deixo com você as últimas palavras.

R.R.: Como última palavra, 
sirvo-me de dois aforismos, que 
estão um perto do outro nos 
Quaderni (Cahiers, p. 322-323):

“25 [de dezembro de 1965]. Natal. 
A felicidade como eu a entendo: 
andar no campo e olhar, apenas isso, 
esgotar-me na pura percepção.”

E um pouco antes:

“Perder-se em Deus” – não 
conheço expressão mais bela.
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