
Lea Vergine : Alors, la « décomposition » 
avance ?

Cioran : (Il rit.) Oui, ma  décomposition.
Au fond, tous mes livres sont 
autobiographiques, mais d’une 
autobiographie masquée.
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O nascimento de E.M. Cioran

Emil Cioran

Autor francês cult e aclamado que se dá 
o luxo de recusar prêmios literários ($)

Autor romeno 
desconhecido, 

“Meteco”, “Troglodita” 
oriundo das periferias 

da civilização, dos 
confins da Terra, etc.



Fragmentação & 
Polifonia

“Se os escritos romenos de Cioran se assemelham a 
um império fortemente centralizado em que as 
dissonâncias, as poses ególatras, os gestos de 
bravura e as manifestações não-conformistas dos 
senhores locais não colocam em xeque a autoridade 
do trono, a supremacia da capital, seus volumes 
franceses, por outro lado, parecem mais próximos 
do modelo dos numerosos Estados pertencentes ao 
Sacro Império Romano-Germânico, cada um deles 
obedecendo aos caprichos de tiranos de opereta, 
defendendo veementemente seus privilégios e sua 
independência, não podendo ser subordinados a 
uma ideia unificadora.”

– Ciprian Vălcan, La concurrence des influences françaises et 
allemandes dans l’oeuvre de Cioran



1938-1941: Primeiros anos na 

França. Cioran segue 

enviando textos a serem 

publicados na Romênia. 

Afiliado ao Centro Laico de 

Albergues da Juventude, 

abandona a Sorbonne para 

conhecer a França de 

bicicleta. Paralelamente ao 

périplo sobre duas rodas 

(1938-1939), escreve seu quinto 

livro em romeno, Amurgul

gândurilor [O crepúsculo dos 

pensamentos], que será 

publicado em 1940, em Sibiu. 

Neste período, escreverá 

outros livros, em romeno, que 

permanecerão engavetados 

até serem descobertos e 

publicados postumamente.

1939: Retorna à Romênia para 

regularizar documentações 

necessárias para sua 

permanência na França.

O projeto de doutorado era um 

pretexto para ir embora da 

Romênia; Cioran nunca esteve 

realmente decidido a realizá-

lo. Em relatório sobre sua 

atividade universitária dos 

anos de 1938-1939, ele muda o 

objeto de estudo e o recorte 

temático, agora “a ideia do 

mal e do pecado em Nietzsche 

e Kierkegaard”.

Graças a Vladimir 

Jankélévitch e Louis Lavelle, 

consegue renovar a bolsa por 

duas vezes , até perdê-la 

em 1940.



Maio de 1940: a situação 

política internacional começa 

a se acirrar em função do 

avanço das tropas alemãs. Em 

junho, Cioran assiste à 

entrada das tropas nazistas 

em Paris. Em setembro, um 

golpe de estado em Bucareste: 

o marechal Ion Antonescu, 

com o apoio dos Legionários, 

destitui o Rei Carol II, 

assumindo provisoriamente o 

poder. Em seguida, Antonescu 

rompe com a Guarda de Ferro, 

que se insurge contra ele. É 

intimado a retornar à 

Romênia, tornando a viajar ao 

seu país uma segunda vez. 

Lá permanece até o começo 

de 1941, quando retornará 

definitivamente à França.

1942-1949: Mudança do hotel 

Marignan para o hotel Racine

Tendo perdido a bolsa de 

estudos da Sorbonne, 

consegue uma nova bolsa, 

dessa vez da École Roumaine

de France de Fontenay-aux-

Roses, fundada pelo 

historiador romeno Nicolae

Iorga. Segue escrevendo em 

romeno, trabalhando em 

diferentes projetos ao mesmo 

tempo, alguns dos quais só 

serão publicados 

postumamente. 



18/11/ 1942: Cioran conhece 

Simone Boué na fila de um 

refeitório acadêmico 

(furando a fila).

1943: Publica seus dois 

primeiros artigos em 

francês, ambos na 

revista Comoedia: “Mihail

Eminescu” e “Le dor ou la

nostalgie”.*

1944: Benjamin Fondane é 

detido, com sua irmã, pelas 

forças da ocupação nazista 

em Paris. Cioran é avisado 

pela esposa de Fondane, e 

intervém, junto 

a Stéphane Lupasco e Jean

Paulhan, para libertá-los. 

Não obtêm sucesso.

Cioran é avisado pela esposa 

de Fondane, e intervém, junto 

a Stéphane Lupasco e Jean

Paulhan, para libertá-los. Não 

obtêm sucesso. Fondane e sua 

irmã serão enviados a 

Auschwitz, onde serão 

assassinados em outubro de 

1944, em câmaras de gás.

1944: Retiro no convento do 

padre dominicano Marie-

Dominique Molinié, em 

Nancy. Cioran e Molinié

manterão, por umbreve

período,  uma intensa 

correspondência epistolar, em 

que “o ceticismo atormentado 

de um interroga a fé do 

outro”. 

O texto “Divagações em um 

convento”, do Breviário de 

decomposição, é uma evocação 

dessa estadia.

https://portalcioranbr.wordpress.com/2018/11/29/lettres-cioran-molinie/



Quem escreveu o Breviário?

• Emil Cioran

• Émile Cioran

• E.E. Cioran

• E.N. Cioran

• E.M. Cioran

• Cioran

A CRISE DE IDENTIDADE aqui revelada é amplamente

corroborada pela consulta dos manuscritos do Breviário de

decomposição. Descobrimos que Cioran considerou assinar o

livro (então intitulado Exercícios negativos): como E.E. Cioran,

então, talvez, E.N. Cioran – mas há boas razões para acreditar

que este é um erro, ou uma aproximação da escrita, corrigido

imediatamente pela adição de uma barra em E.M. Cioran. Para

não ser tomado por um cabeleireiro vulgar, ele escolhe o nome

de um escritor, baseando-se no repertório anglófono: antes de

E.M. Forster, E.E. não carece de relação com E.E. Cummings.

Por que E.M. em vez de E.E.? Esteticamente, a repetição, não

muito feliz oralmente, dos dois “e” de Cummings é menos

atraente do que as iniciais “E.M.”, que têm em seu favor a

analogia fônica com “Emil”.

Nicolas CAVAILLÈS, Le corrupteur corrompu : Barbarie et méthode dans l’écriture de Cioran (2005)



“Quem escreveu, então, o Breviário de decomposição? Emil, o jovem

romeno, Émile, o cabeleireiro francês, E.E., o poeta americano, E.M., o

romancista inglês, ou já Cioran, o escritor apátrida legado à

posteridade? Com quase 35 anos, Cioran está em uma encruzilhada

linguística e de identidade; sua alma está fragmentada; sua vida, e ainda

mais seu trabalho, num momento crítico. Ele renuncia à sua língua

materna (Emil), recusa-se a traduzir a sua romenidade para o francês

por medo do ridículo (Émile), e prefere a poesia, o lirismo e a

exuberância (E.E.), a reflexão, a razão e o objetivo da lucidez (E.M.) – mas

todos estes elementos permanecem nele e fraturam seu ser; apenas o

nome Cioran justifica-se aqui, uma vez que contém todos os outros

nomes e abrange todos os aspectos da identidade de Cioran. É a

entidade Cioran que escreveu o Breviário de decomposição, é essa

entidade fragmentada que está em ação na gênese do texto que nos

propomos estudar aqui.”

Nicolas CAVAILLÈS, Le corrupteur corrompu : Barbarie et méthode dans l’écriture de Cioran (2005)

A “entidade Cioran”

• Emil Cioran

• Émile Cioran

• E.E. Cioran

• E.N. Cioran

• E.M. Cioran

• Cioran



“É a entidade Cioran que escreveu o Breviário de

decomposição, é essa entidade fragmentada que está em ação

na gênese do texto que nos propomos estudar aqui.” (Nicolas

Cavaillès)

Entidade-CIORAN: Persona literária, imagem pública

(enigmática) do Privat Denker; identidade autoral pautada

pela Negação, pelo Conflito e pela Aporia: signos do

pensamento lúcido (fragmentário).

Dessubjetivação, desconstrução, dissolução, decomposição:

“Morte do autor” (Mallarmé).

Nicolas CAVAILLÈS, Le corrupteur corrompu : Barbarie et méthode dans l’écriture de Cioran (2005)

“Regra de ouro: deixar uma 

imagem incompleta de si.” -

Cioran

A “entidade Cioran”



“O paradoxo salta aos olhos de todos: 

aquele que aspira à libertação se enreda no 

espartilho da notoriedade, construindo um 

monumento à sua glória pessoal. Aquele

que difamava o eu [moi] parece suscitar ao

seu redor um verdadeiro culto à sua

pessoa. Veneram suas audácias, suas

impertinências, seu grande estilo, seu

romantismo eslavo. Perseguem-no como

uma vedete. Ele entregou-se ao oblívio e ei-

lo aqui içado a um pedestal, herói apátrida

que inflama as almas nostálgicas. [...] Quem
é realmente esse escritor, cujas confissões

complacentes em primeira pessoa abundam

no sentido desse culto ao eu [moi], ainda

que esse eu se faça o objeto de uma crítica

feroz?”

Sylvie Jaudeau, Cioran ou le dernier homme (1990)



“Observei que mais de um espírito advertido se 

enganou, no que me concerne, de diagnóstico. 

Fiz de tudo para suscitar mal-entendidos, 

julgamentos engenhosos e sedutores, mas 

infundados. É inegável que há uma ruptura 

entre o que eu penso ser e o que pareço ser.” 

Carta a Gabriel Liiceanu (28 de junho de 1983)

“O melhor é talvez não se explicar, não 

entregar de mão beijada a chave de seu ser, a 

fórmula de seu destino. Cabe aos outros 

procurá-la – se eles acreditam que ela mereça 

ser procurada.”  - Caderno de Talamanca



Gênese do Breviário

• Scrisori catre cei de-acasa: Cioran 

anuncia, em carta aos pais, datada de 

julho de 1946, a decisão de tornar-se um 

escritor de língua francesa.

• Verão de 1946, em Dieppe: Decisão de 

mudar de idioma (traduzindo Mallarmé)*

• 2 de dezembro de 1946: Cioran conta à 

amiga Jenny Acterian ter escrito um livro

intitulado “Exercícios negativos”, 

demonstrando incerteza sobre sua

publicação.



Gênese do Breviário
De decomposição
« Balade à Offranville. C'est ici que 

pendant l'été de 1947, j’ai décidé de 

rompre avec le roumain. J'y traduisais

Mallarmé, je m’en souviens; à un certain 

moment, je réalisai l'absurdité et 

l'inutilité totale de mon entreprise. Ma 

patrie avait cessé d'exister, ma langue de 

même ... À quoi bon continuer d'écrire

dans un idiome accessible à un nombre

infime de compatriotes, en réalité à une

vingtaine tout au plus? Je décidai sur-le-

champ, d'en finir, et de me vouer au 

français. Deux ans après le Précis de 
décomposition était terminé, non sans 

une peine considérable. »

Cahiers : 1957-1972

À quoi bon écrire
en roumain ?



Gênese do Breviário
O que acontece no verão de 1946, quando
Cioran retorna precipitadamente de 
Dieppe a Paris, onde tomaria uma das 
decisões mais importantes da sua vida: 
renunciar ao romeno, escrever em
francês? O que acontece entre esse verão
de 1946 e novembro de 1948, data em que 
Raymond Queneau lê, devido a suas
incumbências editoriais na Gallimard, o 
Précis de décomposition de E.M. Cioran? 
Dois anos de escrita explosiva, de 
trabalho obstinado, de “furor 
desesperado”…

Nicolas CAVAILLÈS, Le corrupteur corrompu : Barbarie et 

méthode dans l’écriture de Cioran (2005)



• Desilusão com a língua

materna (romeno);

• Adoção do francês como

língua de escrita: Disciplina, 

Autocontrole, Contenção

(“camisa-de-força”), Ascese

Literária;

• Souci de style: cuidado

obsessivo com a forma (o 

como), exercício de Estilo, 

busca da perfeição estilística;

• Apagar ou disfarçar o 

“sotaque” do Meteco ao

escrever. Nicolas CAVAILLÈS, Le corrupteur corrompu : Barbarie et 

méthode dans l’écriture de Cioran (2005)

Gênese do 
Breviário :



Gênese do 
Breviário :
• 4 etapas de elaboração discernidas 

por Cavaillès; “Ça fait métèque...” 

(M. Lacombe). Crítica e mania da 

perfeição;

• Títulos: (1) Exercícios negativos,

(2) O Pensador de ocasião,

(3) Breviário de decomposição
(expressão tirada de um parágrafo

ausente da versão final);

• Breviário de decomposição é 

reescrito 4 vezes, apresentando

diferenças substanciais entre a 

primeira versão e a final.
Nicolas CAVAILLÈS, Le corrupteur corrompu : Barbarie et 

méthode dans l’écriture de Cioran (2005)



"Seria iniciar o relato de um pesadelo contar-lhe com minúcias a história de minhas relações 

com este idioma emprestado, com todas as suas palavras pensadas e repensadas, refinadas, 

sutis até a inexistência, transtornadas pelos rigores da nuança, inexpressivas por haver 

exprimido tudo, de precisão assustadora, carregadas de fadiga e de pudor, discretas até na 

vulgaridade. Como querer que um cita as aceite, compreenda seu significado preciso e as 

maneje com escrúpulo e probidade? Não há uma só cuja elegância extenuada não me dê 

vertigem: nelas não existe nenhum vestígio de terra, de sangue, de alma. Uma sintaxe de uma 

rigidez, de uma dignidade cadavérica, as comprime e lhes designa um lugar de onde nem o 

próprio Deus poderia desalojá-las. Quanto café, quantos cigarros e dicionários para escrever 

uma frase mais ou menos correta nesta língua inabordável, demasiado nobre, demasiado 

distinta para o meu gosto! E só me dei conta disso depois, quando, infelizmente, já era tarde 

demais para afastar-me dela; de outra forma, nunca teria abandonado a nossa, da qual às vezes 

sinto saudades do cheiro de frescor e de podridão, da mistura de sol e de bosta, da feiura 

nostálgica, da soberba descompostura. Não posso mais voltar para ela; a língua que tive que 

adotar me prende e me subjuga por causa dos próprios incômodos que me custou.“

E.M. CIORAN, "Sobre dois tipos de sociedade: cara a um amigo longínquo", História e Utopia (1960)

Balcanismo afrancesado, lirismo refreado



• “Cioran parecia saber exatamente o 

que queria dizer no Breviário, mas 

não como dizê-lo em francês.”

• “Através de suas leituras menores,* 

trata-se, para o Cioran de 1947, de se 

conformar a uma certa pureza 

semântica e gramatical do francês, 

de interiorizar suas regras de 

funcionamento. [...] Noutras 

palavras, ele tenta dotar-se de uma 

‘base’ sólida no idioma estrangeiro 

que acabara de adotar, a partir da 

qual poderá tentar exprimir sua 

personalidade.”

– Patrice Bollon, Cioran l’hérétique

• Limite extremo da tensão entre “lirismo 

bárbaro” (torrencial, explosivo, barroco, 

“bárbaro”) e disciplina/ascese literária, 

submissão às leis “sagradas” do idioma 

francês.

• “É essa dialética entre criação intuitiva e 

fabricação racional, entre acaso e 

necessidade, entre barbárie e método, que 

nos interessa aqui. Em face da questão 

aberta, primordial: Como Cioran escreve? 

Como trabalha?, nós avançamos a hipótese 

de uma écriture écartèlée – dilacerada 

entre barbárie e método, logo, entre 

inspiração e organização, desabrochar e 

contenção...”

– Nicolas Cavaillès, Le corrupteur corrompu

Balcanismo afrancesado, lirismo refreado



O estado lírico está além das formas e 

dos sistemas: uma fluidez e um 

derramar-se interiores misturam-se 

numa só expansão, como todos os 

elementos da vida do espírito numa 

convergência ideal, para criar um 

ritmo intenso e perfeito. Comparado ao 

refinamento de uma cultura paralítica

que, prisioneira das molduras e das 

formas, tudo disfarça, o lirismo é uma 

expressão bárbara: seu verdadeiro 

valor consiste, precisamente, em ser 

somente sangue, sinceridade e chamas.

– Emil Cioran, “O lirismo absoluto”, 

Nos cumes do desespero (1934)

“Ninguém alcança logo de saída a frivolidade. É um 

privilégio e uma arte; é a busca do superficial por aqueles 

que, tendo descoberto a impossibilidade de toda certeza, 

adquiriram nojo dela; é a fuga para longe desses abismos 

naturalmente sem fundo que não podem levar a parte 

alguma. Permanecem, entretanto, as aparências: por que 

não alçá-las ao nível de um estilo? Isto é o que permite 

definir toda época inteligente. Chega-se a encontrar mais 

prestígio na expressão do que na alma que a sustenta, na 

graça do que na intuição; a própria emoção torna-se polida. 

O ser entregue a si mesmo, sem nenhum preconceito de 

elegância, é um monstro; só encontra em si zonas obscuras, 

onde rondam, iminentes, o terror e a negação. [...] Assim, a 

frivolidade é o antídoto mais eficaz contra o mal de ser o 

que se é: graças a ela, iludimos o mundo e dissimulamos a 

inconveniência de nossas profundidades.”

– E.M. Cioran, “Civilização e frivolidade”, Breviário

Balcanismo afrancesado, lirismo refreado



Ceticismo & preocupação com 
a expressão (estilo)

“Com certezas, o estilo é impossível: a 
preocupação com a expressão é 
própria dos que não podem adormecer 
em uma fé. Por falta de um apoio 
sólido, agarram-se às palavras –
sombras de realidade –, enquanto os 
outros, seguros de suas convicções, 
desprezam sua aparência e descansam 
comodamente no conforto da 
improvisação.”

– E.M. Cioran



Exigência (Fragmentária) do 
Inacabado: Cioran & Mallarmé

“Aquele que é difícil no que faz – em sua tarefa ou em sua aventura –

só tem que transplantar sua exigência do acabado ao plano universal 

para não poder acabar sua obra nem sua vida.

A angústia metafísica provém da condição de um artesão 

sumamente escrupuloso, cujo objeto não seria outro senão o ser.

De tanto analisar, chega à impossibilidade de compor, de terminar 

uma miniatura do universo. O artista que abandona seu poema, 

exasperado pela indigência das palavras, prefigura o mal-estar do 

espírito descontente no conjunto do existente. A incapacidade de 

alinhar os elementos – tão desprovidos de sentido e de sabor como as 

palavras que os expressam – leva à revelação do vazio.

Por isso o versificador retira-se ao silêncio ou aos artifícios 

impenetráveis. Ante o universo, o espírito demasiado exigente 

sofre uma derrota semelhante à de Mallarmé frente à arte. É o 

pânico ante um objeto que não é mais objeto, que não se pode mais 

manejar, pois – idealmente – ultrapassaram-se seus limites.”

“Obsessão do Essencial”, Breviário de decomposição

« Mallarmé é intraduzível

inclusive em francês » (Jules 

Renard) – quanto mais em

romeno!

“Ser difícil no que se faz”: exigência 

fragmentária (Nietzsche); dificuldade, 

complexidade, profundidade de

natureza orgânica, vital e existencial,

(Nos cumes no desespero), não de 

natureza conceitual-abstrata.



• As afinidades implícitas devem ser buscadas na 

relação entre escrita e experiência (crise).

• Mallarmé vivia perseguido pela Idéia

(freqüentemente o Nada), sofria terríveis ataques de 

“angústia metafísica”, crises de esterilidade, 

sentindo-se incapaz de dedicar-se ao seu ambicioso 

e exigente projeto: A Obra.

• Correlação entre crise, pensamento e criação: 

“Demiurgia verbal” (A Tentação de existir).

• “Morte do Autor” (Mallarmé)

Para Cioran, 

Mallarmé é o Artista 

do Inacabado por 

excesso de rigor.....

Exigência (Fragmentária) do 
Inacabado: Cioran & Mallarmé



• “Estou perfeitamente morto”, escreve Mallarmé a Henri 

Cazalis, convencido de que o “seu moi, o Stéphane de 

outrora, desaparecera para sempre, deixara o palco para 

dar lugar, fala e voz a ritmos impessoais e inefáveis do 

Universo”.

• Cioran: “Outrora tive um ‘eu’; agora sou apenas um 

objeto... Empanturro-me de todas as drogas da solidão; as 

do mundo foram fracas demais para me fazer esquecê-lo. 

Tendo matado o profeta em mim, como terei ainda um 

lugar entre os homens?” (“O Antiprofeta”)

• “Não se pode eludir a existência com explicações, só se 

pode suportá-la, amá-la ou odiá-la, adorá-la ou temê-la, 

nessa alternância de felicidade e de horror que exprime o 

ritmo mesmo do ser, suas oscilações, suas dissonâncias, 

suas veemências amargas ou alegres.” (Adeus à Filosofía”)

Para Cioran, 

Mallarmé é o Artista 

do Inacabado por 

excesso de rigor.....

Exigência (Fragmentária) do 
Inacabado: Cioran & Mallarmé



Daniel-Rops, A Manhã, 22 de maio de 1949

Repercussão do Précis
Augusto Frederico Schmidt, “Tédio e 
decomposição”, Correio da Manhã,
5 de fevereiro de 1950

Maurice NADEAU
“Un penseur crépusculaire”,
Combat, 29 de setembro de 1949

Correio da Manhã, 6 agosto de 1950

Diário de Notícias 
9 de agosto de 1950

No dia seguinte ao 
prêmio Rivarol, 
anunciado em 
24/06/1950, sai a 
primeira notícia no 
Brasil, no Correio da 
Manhã, sobre o 
prêmio concedido ao 
Breviário de 
decomposição.



Repercussão do Précis de Décomposition

La première personne qui a lu le 

Précis de décomposition, qui n’était 

encore qu’un manuscrit, a été le 

poète Jules Supervielle. C’était un 

homme déjà très âgé, 

profondément enclin aux 

dépressions, et il m’a dit : « C’est 

incroyable à quel point votre livre 

m’a stimulé. » Dans ce sens, si vous 

voulez, je suis pareil au diable, qui 

est un individu actif, un négateur 

qui met les choses en branle…

- Entretien avec Fernando Savater

« Nous avons un nouveau moraliste 

ou immoraliste, qui écrit fort bien.

J’avais lu de lui la semaine dernière 

un Précis de décomposition, dont le 

titre bizarre m’avais retenu: la 

qualité du style comme celle de la 

pensée m’avait frappé. Ce livre 

provocant a retenu mon attention. Il 

est si agréable de découvrir un style 

que j’ai voulu vous dire mon 

plaisir. »

- André Maurois, Opéra, 14 de 

dezembro de 1949.



Repercussão do Précis de Décomposition

Há escritores que buscamos, e há escritores com os quais nos deparamos. Emil Cioran é 

indiscutivelmente do último tipo. Foi assim que conheci a sua obra, como um estudante 

vagando, num tarde chuvosa, por uma livraria de livros usados em Seattle. Na seção de 

Filosofia, provavelmente espremido entre “Cícero” e “Confúcio”, estava um livro que se 

destacou simplesmente pelo título: Breviário de decomposição. Com a lombada enrugada e 

ligeiramente amassado, era de um autor sobre quem eu não sabia absolutamente nada. Mas o 

título era chamativo. Decomposição, declínio, decadência – estes nunca são tópicos populares, 

especialmente numa época como a nossa, tão apaixonada pelo poder explicativo da ciência 

quanto como estamos por uma preocupação quase religiosa com a autoajuda. Mas, como se pode 

escrever uma breve história da decomposição? Não haveria algo de contraditório em elaborar 

uma “história” da decadência? Até o título original em francês – Précis de decomposition – é 

curioso. Em francês, costuma-se dar o título Précis a resumos de livros: por exemplo, Précis de 

littérature française ou Précis de mathématiques. Mas um “précis” da decomposição? Parecia 

absurdo escrever um livro assim. Então eu o comprei.

- Eugene Thacker, prefácio à edição inglesa (A Short History of Decay)

https://portalcioranbr.wordpress.com/2021/06/06/prefacio-edicao-inglesa-breviario-thacker/



Repercussão do Précis

“Breviário de decomposição tem sido para mim, desde que foi 

publicado, um livro de cabeceira. Ele disseca nossa 

decadência de forma mais exata e incisiva que as mais astutas 

análises políticas do período, numa prosa mais nobre e mais 

brilhante do que muitos dos textos surrealistas aos quais 

poderia ser comparada. A natureza radical das questões que o 

autor coloca diante do mundo - e ele faz sua presença ser 

sentida em todas as páginas - torna o livro perturbador e 

incisivo; na verdade, parece-me um dos mais iluminadores do 

nosso tempo, desde que, é claro, tenha-se o coração aguerrido 

para suportar os apocalipses e os abismos, as profundezas do 

nada e do não-ser que ele abre diante dos nossos olhos. Mas, 

novamente, sua lucidez e intransigência perfuram esta noite 

existencial com uma luz tão densa e permanente quanto a das 

estrelas ”.– Jacques Lacarrière, Les Gnostiques



“Cioran ganhou a aposta que fizera consigo mesmo, a 
saber, que escreveria e reescreveria até conquistar o 
reconhecimento público na França. Poucos meses antes 
da publicação do Breviário – que ele reescreveu quatro 
vezes – Cioran se sentiu desprezado e humilhado por 
Albert Camus nos escritórios da Gallimard, quando 
Camus, que havia lido o manuscrito do Breviário, disse 
que ele precisava “ entrar no comércio das grandes 
ideias.” Indignado, Cioran jurou ali mesmo “vingar-
se”, isto é, escrever até triunfar. Embarcou numa 
aventura solitária e dolorosa, mas nunca desanimou, 
nem mesmo após os comentários desdenhosos de 
Camus. Cioran cumpriu sua missão com obstinada 
determinação, com uma crença fanática em sua 
importância que era equivalente à fé mística. 
Experimentou sua vingança como um duplo triunfo 
sobre a pretensão francesa e o provincianismo
romeno.”

Ilinca Zarifopol-Johnston, Searching for Cioran



“Mais inutilizável que um santo…”

• Atitude existencial de E.M. Cioran, 

écrivain français: NEGAÇÃO

• Estetismo, Dandismo, Diletantismo, 

Ceticismo, Cinismo, Inutilitarismo;

• Elogio da preguiça, lassidão, 

inutilidade, ineficácia (“sede de 

opróbrio”); “Vontade de impotência”

• Defesa da nostalgia, melancolia, 

nostalgia, tristeza: “estado poético 

por excelência”, “a poesia do pecado 

original...”

• Elogio do Imperfeito, do Fracasso, da 

Desilusão (em relação a todos os ideais e 

valores, crenças e esperanças);

• “Estraga-prazeres” (trouble-fête), 

“Desilusionista” (Brum), “Atleta da 

Desilusão” (Cessole)

• Ultra-Romantismo sombrio, fatalista, 

niilista, a certeza da salvação 

impossível e o orgulho de estar 

desconsolado...



• “A atitude estética diante da 

vida se caracteriza por uma 

passividade contemplativa que 

saboreia do real tudo o que 

convém à subjetividade, sem 

norma e sem critério. O mundo 

é considerado um espetáculo e 

o homem, um espectador que 

assiste passivo ao desenrolar de 

certos aspectos”

Nos cumes do desespero

• “O pensamento que se liberta de todo 

preconceito se desagrega e imita a 

incoerência e a dispersão das coisas que 

quer apreender. Com ideias “fluidas” 

podemos nos espalhar sobre a realidade, 

aderir a ela, mas não explicá-la. Assim, 

paga-se caro o “sistema” que não se 

desejou.”

• “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

“Mais inutilizável que um santo…”



“O plural implícito de ‘se’ [on] e o plural 

confessado do ‘nós’ constituem o refúgio 

confortável da existência falsa. 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.”

- Breviário de decomposição

“Se Nietzsche, Proust, Baudelaire 

ou Rimbaud sobrevivem às 

flutuações da moda, devem isso à 

gratuidade de sua crueldade, à sua 

cirurgia demoníaca, à 

generosidade de seu fel. O que faz 

durar uma obra, o que a impede de 

envelhecer é sua ferocidade. 

Afirmação gratuita? Considere o 

prestígio do Evangelho, livro 

agressivo, livro venenoso entre 

todos.”

- Silogismos da amargura

“Mais inutilizável que um santo…”



“Mais inutilizável que um santo…”

Extraí o Breviário de minhas profundezas para 

injuriar a vida e para me injuriar. O resultado? 

Suportei-me melhor, assim como suportei melhor 

a vida. Cada um se cuida como pode. [...] Ora, o 

Précis era uma explosão. Escrevendo-o, tinha a 

impressão de escapar de um sentimento de 

opressão com o qual não teria podido continuar 

por muito tempo: era preciso respirar, era preciso 

explodir. Sentia a necessidade de um 

esclarecimento decisivo, não tanto com os 

homens mas com a existência enquanto tal, que 

gostaria de desafiar para um combate singular, 

nem que fosse para ver quem venceria. Sejamos 

francos, tinha quase a certeza de que levaria 

vantagem, de que era impossível que ela 

triunfasse. 

Agarrá-la, encurralá-la, reduzi-la a pó com 

argumentos frenéticos e inflexões que 

lembrassem Macbeth ou Kirilov – esta era 

minha ambição, meu propósito, meu sonho, o 

projeto de cada um de meus instantes. Um dos 

primeiros capítulos se intitula O antiprofeta. De 

fato, eu reagia como profeta, me atribuía uma 

missão, dissolvente se quiserem, mas, ainda 

assim, missão. Atacando os profetas, atacava eu 

mesmo e… Deus, segundo o meu princípio, da 

época, de que deveríamos tratar só Dele e de nós 

mesmos. Daí o tom uniformemente violento de 

um ultimato (não sucinto como deveria ser, mas 

prolixo, difuso, insistente), de uma intimação 

dirigida ao céu e à Terra, a Deus e aos 

sucedâneos de Deus, em suma, a tudo.



Decomposição e/é Desespero

• Breviário de decomposição: livro sui 

generis no conjunto da obra francesa

• Retorno ao espírito da desilusão total 

de Nos cumes do desespero

• Livro gritado, gemido, cantado, 

exclamado, “interjetivo”;

• Coincidências e paralelismos entre 

os 2 livros de estreia (títulos, 

motivos, temas, obsessões).*

• Limite entre o lirismo barroco de 

juventude e a ascese literária da 

língua francesa.

• Decomposição: contraparte objetiva 

do desespero subjetivamente 

considerado;

• Atualização/reabilitação da “filosofia 

lírica” e solitária de seus primeiros 

textos autobiográficos.

• Intensidade, Crueldade, Ferocidade, 

Negatividade: Causar impacto, dividir 

opiniões;

• Autotradução em língua francesa. 

Reescrita da biografia romena do seu 

pensamento insone, sem o fanatismo.



Nos cumes da decomposição

• “Eu e o mundo”

• “Sobre a tristeza”

• “Retorno ao caos”

• “Sobre a miséria”

• “Fugindo da cruz”

• “O culto do Infinito”

• “Pressentimento da 

loucura

• “O animal indireto”

• “Dualidade”

• “Gênese da tristeza”

• “Retorno aos elementos”

• “A miséria: excitante do espírito”

• “A cruz inclinada”

• “Apoteose do Vago”; “Obsessão do 

Essencial”

• “Em honra da loucura”

• “O animal indireto”



Breviário da desesperação

• “Genealogia do 

fanatismo”

• “O antiprofeta”

• “A consciência da 

infelicidade”

• “Esgotamento por 

excesso de sonhos”

• “O Renegado”

• “Efígie do 

Fracassado”

• “Tribulações de um meteco”

• “O Esteta hagiógrafo”

• “Ameaça de santidade”

• “Invocação à insônia”

• “Enfoques sobre a tolerância”

• “O esfolado”, “Contra si mesmo”

• “Nós, os Trogloditas”

• “Fisionomia de um Fracasso”



J’ai écrit un petit livre qui s’intitule Syllogismes de l’amertume, il contient des 

choses insolentes, je l’ai écrit aussitôt après la guerre, quand j’étais extrêmement 

pauvre et très cynique. Lorsque le livre est paru, Précis de décomposition venait à 

peine de sortir, et mes amis m’ont dit : « Tu t’es compromis, c’est insolent mais ce 

n’est pas sérieux. » Il n’y a eu que deux courts comptes rendus, dont un dans Elle

(c’est pourquoi je ne serai jamais complètement antiféministe). Le livre fut un échec 

total. Il est sorti en 1952 et en vingt ans on n’en a vendu que deux mille exemplaires 

et il ne coûtait que quatre francs, une bêtise ! C’est un livre qui passa pour un 

mauvais livre et moi-même j’ai fini par en convenir. Vingt-cinq ans après, il est 

paru en livre de poche et c’est actuellement mon livre le plus lu en France et en 

Allemagne. On peut prévoir le destin d’un homme, mais non celui d’un livre.

- Entretien avec Lea Vergine

Fiasco dos Silogismos da Amargura



Fiasco dos Silogismos da Amargura

Je suis aussi attaché aux Syllogismes de 

l’amertume, pour la simple raison que 

tout le monde en a dit du mal. On a 

prétendu que je m’étais compromis en 

écrivant ce livre. Au moment de sa 

parution, seul Jean Rostand a vu juste : 

« Ce livre ne sera pas compris », a-t-il 

dit.

- Entretien avec Sylvie Jaudeau

Après avoir écrit le Précis de 

décomposition, je me disais donc que 

ce n’est plus la peine de continuer de 

me tourmenter.

Et j’ai publié Syllogismes de l’amertume

par fatigue. Ce n’est pas la peine de faire 

des phrases, etc. Ensuite le processus a 

malgré tout continué et il faut dire aussi 

que Paulhan me sollicitait tout le temps 

pour que je collabore à la N.R.F. Je 

promettais, pour me déchirer après coup de 

l’avoir fait, ensuite je voulais tenir mes 

promesses et c’est ainsi que je suis entré 

dans une sorte d’engrenage.

- Entretien avec Michael Jakob



Fiasco dos Silogismos da Amargura

« Após o Breviário, os Silogismos da amargura foram

um completo fiasco. Agora é o livro mais vendido, 

reeditado com frequência. Mas quando saiu, houve

apenas uma nota na revista Elle. E a Gallimard os 

destruiu. Depois disso, Cioran renunciou mais ou 

menos a escrever, e teria desistido definitivamente se 

Paulhan, o diretor da Nouvelle Revue Française 

(N.R.F.), nao lhe solicitasse textos. Então ele meio que 

foi obrigado a escrever ensaios. Muitos de seus livros

são constituidos de ensaios que já haviam sido

publicados na N.R.F. »

- Entrevista de Simone Boué com Norbert Dodille. In: DODILLE, 

Norbert, Lectures de Cioran. Paris: L’Harmattan, 1997





Em 1956, publicação de La 

tentation d’exister, que, 

diferentemente dos 

Silogismos da amargura, o 

livro anterior, é aclamado 

pela crítica. Ainda em 1957, 

Cioran recusa o prêmio Saint-

Beuve oferecido a La 

tentation d’exister. Este livro 

é o primeiro a ser traduzido 

ao inglês, sendo publicado nos 

Estados Unidos com um 

prefácio de Susan Sontag. No 

mesmo ano, Cioran 

conhece Samuel Beckett, 

“Sam”, com quem desenvolve 

uma sólida amizade.

1957: morre Emilian Cioran, 

seu pai, e Constantin Noica, 

filósofo e amigo de Cioran, é 

preso na Romênia, junto com 

mais 22 intelectuais, pela 

acusação de receptação e 

divulgação ilegal de La 

tentation d’exister.

Em 1958, matricula-se, no 

Collège de France, nos cursos 

de Henri-Charles 

Puech sobre gnosticismo. Em 

1959, publica mais textos 

na N.R.F.

A volta por cima: Cioran ensaístico


