


2. Desconstruir 2 pré-conceitos (reducionismos): por um lado, a suposição de que Cioran 
seria nada mais que um epígono de Nietzsche, um autor “pós-nietzschiano” menor, um 
continuador (se não um êmulo) do filósofo alemão no século XX; por outro, a suposição 
de que Cioran seria o gênio detentor de uma originalidade inédita e inaudita, como uma 
espécie de “exilado metafísico” na eternidade de sua própria solidão, sem sofrer a 
influência de ninguém e de nada, e como se não houvesse existido história antes dele.

Objetivos:

1. Abordar a relação histórico-filosófica entre Nietzsche 
e Cioran, tendo como instrumental hermenêutico a 
teoria poética da angústia da influência de Harold 
Bloom. Apresentar Cioran, leitor de Nietzsche, como um 
caso exemplar e emblemático de angústia da influência 
historicamente herdada de um grande antecessor.



3. Apresentar Cioran como poeta forte (Bloom) no século XX, como 
Nietzsche o fora no XIX, cada qual dotado de potência, portadores de 
uma singularidade poética radical e irredutível.

“Quem quer mediar entre dois pensadores decididos mostra que é 
medíocre: não tem olhos para o que é único; enxergar semelhanças e 
fabricar igualdades é característica de olhos fracos.” (Nietzsche, Gaia 
Ciência)

4. Demonstrar como muitos dos expedientes poéticos e dispositivos 
retóricos elencados por Harold Bloom no processo da angústia da 
influência poética podem ser verificados no poema-Cioran como 
“realização da angústia” provocada pelo poema-Nietzsche: 
Clinamen, Tessera, Kenosis, Daemonização, etc.

A história de um contágio: influenza de Nietzsche sobre Cioran
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Um caso de angústia da influência
(Harold Bloom)

A influência-angústia é realizada no e pelo conto, romance, peça, poema ou ensaio. A 
angústia pode ou não ser internalizada pelo escritor que vem depois, dependendo de 
temperamento e circunstâncias, mas isso dificilmente importa: o poema forte é a angústia 
realizada. “Influência” é uma metáfora, que implica uma matriz de relacionamentos —
imagísticos, temporais, espirituais, psicológicos — todos em última análise de natureza 
defensiva. O que mais importa (e é a questão central deste livro) é que a angústia da 
influência resulta de um complexo ato de forte má leitura [misreading], uma interpretação 
criativa que eu chamo de “apropriação poética”. O que os escritores podem sentir como 
angústia, e o que suas obras são obrigadas a manifestar, são as consequências da 
apropriação causa poética, mais que a sua causa. A forte má leitura vem primeiro; tem de 
haver um profundo ato de leitura que é uma espécie de paixão por uma obra literária. É 
provável que essa leitura seja idiossincrática, e quase certo que seja ambivalente, embora 
a ambivalência possa estar velada.



Um caso de angústia da influência
(Harold Bloom)

“De formas que não precisam ser doutrinárias, os 
poemas fortes são sempre presságios de 
ressurreição. O morto pode ou não retornar, mas 
sua voz ganha vida, paradoxalmente nunca pela 
mera imitação, e sim na agônica apropriação 
cometida contra poderosos precursores apenas 
pelos seus sucessores mais talentosos.” (Bloom)

Nietzsche (séc. XIX):
“presságio de ressurreição”

em Cioran (séc. XX)

Cioran e o espectro 
do Deus morto.

“Cada século – e 
sobretudo o nosso –

teria necessidade de um 
Diógenes.” (D’Alembert)



Tédio (ennui) como vazio de significado pessoal

Críticos e poetas se 
dividem em dois tipos, 
segundo a posição 
assumida em torno da 
questão: os que afirmam X 
os que negam a angústia 
da influência (p. 81)

Negação: Ralph Waldo 
Emerson, Northrop Frye

Afirmação: Lichtenberg*

“Fazer exatamente o oposto é uma forma de 
imitação, e a definição de imitação deve por 
direito incluir as duas coisas.” (Lichtenberg)

O que Lichtenberg quer dizer é que a Influência 

Poética é em si mesma um oxímoro, e tem razão. 

O poeta que enfrenta o seu Grande Original 

deve encontrar o defeito que lá não está, e no 

coração mesmo de quase toda virtude 

imaginativa. O amante é atraído para o coração 

da perda, mas é encontrado, como encontra, 

dentro da ilusão mútua, o poema que lá não 
está.



Tédio (ennui) como vazio de significado pessoal

“Tenho que falar, não tendo nada a dizer, apenas as palavras dos 
outros.” Uma premissa básica nas obras de Beckett é que pronunciar 
uma palavra é pronunciar a palavra dos outros.  [...] Todo significado 
consiste em cópias cada vez mais pálidas dos significados mais 
antigos. [...] Já defini o tédio moderno através do conceito de 
ausência de significado pessoal. Em Beckett, essa ausência é total. 
Sua “teoria do significado” é essencialmente isto: não há significado 
pessoal, e qualquer outro significado torna-se apenas cada vez mais 
tênue até não ser mais nada. Que mais há a fazer senão aguardar ou 
ter esperança de um novo significado? O problema é que a espera 
por significado, pelo momento, é infindável. Uma real compreensão 
da existência humana tem de ser baseada numa ausência 
fundamental de significado.

SVENDSEN, Lars, Filosofia do tédio. Trad. de Maria Luiza X. de A. Borges. 
Rio de Janeiro: Zahar, 1999.



Tédio como vazio de significado pessoal

“Busquei em mim mesmo meu próprio modelo. Para imitá-lo, 
dediquei-me à dialética da indolência. É tão mais agradável 
fracassar na vida...”

Silogismos da amargura (1952)

“Nada se pode dizer acerca de nada. É por isso que não poderá 
haver um limite para o número de livros.”

Do inconveniente de ter nascido (1973)

“A originalidade dos filósofos se reduz a inventar termos. Como só há três ou 
quatro atitudes ante o mundo – e mais ou menos outras tantas maneiras de 
morrer –, as nuanças que as diversificam e as multiplicam só dependem da 
escolha de vocábulos, desprovidos de todo alcance metafísico.”

Breviário de decomposição (1949)



Nietzsche & Cioran: um Diógenes para cada século
(Peter Sloterdijk)

A autodesignação decisiva de Nietzsche, com 

frequência desconsiderada, é a de um "cínico"; 

com isso, ao lado de Marx, ele se transformou 

no mais notável pensador do século. No 

"cinismo" de Nietzsche se apresenta uma 

relação modificada com o "dizer a verdade": 

trata-se de uma relação de estratégia e tática, 

de suspeita e desinibição, de pragmatismo e 

instrumentalismo: tudo isso sob o controle de 

um eu político que pensa de início e em 

última instância em si mesmo, que 

internamente manobra e externamente se 

encouraça.

Peter Sloterdijk, Crítica da Razão Cínica

“Nunca fui um verdadeiro cínico. Não tive os 

meios. Ser um cínico coerente exige, com 

efeito, qualidades físicas e morais que me 

fazem falta. O último grande cínico de nossa 

época foi Cioran, que levava uma vida 

monástica informal. Mas ser o monge de um 

desespero privado custa caro, porque você é 

confrontado todos os dias por refutações da 

sua escolha, à prova de que a felicidade não é 

assim tão distante, tão transcendente. O 

cinismo é a decisão de não deixar-se dissolver 

na felicidade.”

« Le scandaleux » : entretien de Peter Sloterdijk
avec Elisabeth Lévy, Le Point, 14/02/2003.



Trata-se de demonstrar as grandes possibilidades do vagabundo em relação à virtude… 
contra a figura do sábio hierático e um tanto enfatuado, o cínico propõe a do filósofo 
errante. Séculos mais tarde, Cioran expressa certa simpatia por esta maneira de ser, que 
representa também uma proximidade com o essencial. Não possuir nada predispõe 
melhor a perceber em que consiste o Ser. A respeito, Cioran escreve a Fernando Savater: 
“Creio que chegamos a um ponto da história em que é necessário ampliar a noção de 
filosofia. Quem é filósofo?” E o ancião precisa: certamente não o universitário que tritura 
conceitos, classifica noções e redige sumas indigestas a fim de obscurecer as palavras do 
autor analisado. Tampouco o técnico, por mais brilhante ou virtuoso que pareça, quando 
se rende às retóricas nebulosas e abstrusas. Filósofo é aquele que, na simplicidade e 
mesmo na indigência, introduz o pensamento em sua vida e dá vida ao seu pensamento. 
Tece sólidos laços entre sua própria existência e sua reflexão, entre sua teoria e sua 
prática. Não há sabedoria possível sem as implicações concretas desta imbricação.

ONFRAY, Michel, “Le volontarisme esthétique” in: Cynismes. Portrait du philosophe en chien. Paris: Bernard Grasset, 
1993. Disponível em: https://portalcioranbr.wordpress.com/2014/07/02/cioran-filosofo-cinico-onfray/

O Cínico como filósofo errante
(Michel Onfray)

https://portalcioranbr.wordpress.com/2014/07/02/cioran-filosofo-cinico-onfray/


“O Prior da Ordem da Santa [Louca] Temeridade”
(Peter Sloterdijk)

A obra de Cioran pode ser considerada como um conjunto de exercícios, a meio 
caminho entre ginástica e ascese, experimentando todas as posições do homem sem 
posição.

Parece-me que a melhor maneira de 
abordar o fenômeno Cioran é escolher 
como fios condutores duas proposições de 
Nietzsche: “Quem se despreza, ainda preza 
a si mesmo como desprezador”; “Moral: 
que homem prudente escreveria hoje uma 
palavra honesta sobre si? — para isso, 
teria que pertencer à Ordem da Santa 
Temeridade.”

Essa última observação se refere ao caráter 
inevitavelmente desagradável de toda 
biografia de grandes homens, por menos 
que entre em detalhes, e sobretudo à 
inverossimilhança psicológica e moral de 
uma autobiografia sincera – ao mesmo 
tempo, no entanto, ela designa a condição 
à qual a exceção poderia sobrevir.



A virada histórica que conduziu à explicitação do 
latente arrastou Cioran em seus turbilhão e o levou a 
despejar no papel coisas diante das quais qualquer 
autor teria recuado alguns anos antes. Nessa virada, a 
“palavra honesta sobre si”, que Nietzsche tinha ao 
mesmo tempo postulado e praticamente excluído, 
alcançava uma energia sem precedentes. A 
sinceridade se torna um modo de escritura da 
ausência de cuidado para consigo mesmo. Doravante 
não se pode tornar-se autobiógrafo sem ser 
autopatógrafo – isto é, sem tornar público seu 
registro de doenças.* É sincero quem admite aquilo 
que lhe falta. Cioran foi o primeiro a subir a rampa e 
declarar: falta-me tudo – e, pela mesma razão, tudo 
me é demasiado.

PRIVAT DENKER: Kierkegaard, Chestov, Cioran. 
Afiliação simbólica à figura de Jó, sofredor e 
desconsolado (em contraposição a Sócrates).

Sînt un Iov fără prieteni, fără Dumnezeu şi fără
lepră. “Sou um Jó sem amigos, sem Deus e 
sem lepra.” (Amurgul gîndurilor)

*Dualidade e Ambivalência do Privat Denker: 
Privacidade-Publicidade, Introversão-
Extroversão, Transparência-Opacidade, 
Interioridade-Exterioridade, Profundidade-
Superfície, Alma-Espírito, Opacidade-
Transparência, Silêncio-Expressão, Mistério-
Banalidade, Barbárie-Civilização.

“Cioran ou o excesso da palavra sincera”
(Peter Sloterdijk)



“Cioran ou o excesso da palavra sincera”
(Peter Sloterdijk)

• “Só deveríamos escrever livros para neles dizermos 
coisas que não ousaríamos contar a ninguém.” (Do 

inconveniente de ter nascido)

• “Por precaução terapêutica, vomitou em seus livros 
todo o impuro que havia nele, os resíduos de seu 
pensamento, as fezes de seu espírito.” (Écartèlement)

• “É fácil ser ‘profundo’; basta deixar-se invadir por 
suas próprias taras." (Silogismos da amargura)

• “É a humanidade tarada o que constitui a matéria da 
literatura. O escritor se felicita da perversidade de 
Adão, e prospera unicamente à medida que cada um 
de nós a assume e renova.” (Aveux et Anathèmes)

Utilizando as palavras “após Nietzsche” para 
situar a própria data de nascimento, como 
fazia Cioran, estava-se condenado a ir ainda 
mais longe. O jovem Cioran romeno não 
apenas seguia o conselho de Nietzsche, 
colocando-se no topo da Ordem da Santa 
Temeridade (com outros especialistas da 
autoexposição, como Michel Leiris); também 
colocava em prática o programa que consistia 
em fundar a última possibilidade de 
respeito a si mesmo sobre o desprezo por si 
mesmo. Se ele podia realizá-lo, é porque 
apesar do carácter inabitual do seu projeto, 
ele possuía o espírito do tempo que o 
antecedeu. (Peter Sloterdijk)



Afinidades eletivas e “verdades de temperamentos”

B. : Alors, d’où vient cette lutte perpétuelle avec 
Dieu si vous ne croyez pas ?

C. : Cela a commencé ainsi : mon père était prêtre 
orthodoxe. C’est très important. Il souffrait 
beaucoup chaque fois qu’il ne pouvait pas 
résoudre un problème, aider quelqu’un. Mes 
parents souffraient beaucoup et ils me le 
cachaient. Quand mon père disait une prière, je 
m’éclipsais car je voyais combien il souffrait. Il a 
bien remarqué que j’évitais ses prières. Et moi, je 
me disais : à quoi ça sert d’avoir la foi si l’on souffre 
tant, si l’on est victime tout le temps ? Ils ont bien 
vu que ça n’allait pas en moi, je n’étais pas gai. 
Mon frère a fait, malgré tous les efforts de mon 
père, sept ans de prison.*

De fato, já quando rapaz de treze anos, o 
problema da origem do mal me perseguia: foi a 
ele que dediquei, numa idade em que se tem “o 
coração dividido entre brinquedos e Deus”, meu 
primeiro brinquedo literário, meu primeiro 
exercício filosófico de escrita - e, no tocante à 
minha "solução" do problema daquela vez, dei a 
Deus, como é justo, a honra, e fiz dele o pai do 
mal.

NIETZSCHE, Genealogia da moral

« Il y a, si j’ose dire, une ressemblance de 
tempérament entre Nietzsche et moi : nous 
sommes l’un et l’autre des insomniaques. Cela 
crée une complicité. » (Entretiens)



A recepção da obra de
Nietzsche na Romênia

da primeira metade
do século XX



A cultura romena moderna, que nasce por volta da 
segunda metade do século XIX, e se encontra em 
extraordinária ebulição nas quatro primeiras décadas do 
século XX, constitui-se em relação quase exclusiva aos 
dois espaços considerados como modelos, a saber a 
França e a Alemanha. (p. 8)

Ciprian Vălcan analisa os complexos de inferioridade que 
se desenvolvem no espaço romeno, as razões de sua 
aparição, assim como os meios pelos quais os romenos 
buscam superar “um destino considerado  como indigno 
e infeliz”. (p. 9)

Analisa também “a atitude da geração de Cioran sobre 
essa questão, insistindo sobre as razões pelas quais os 
mais proeminentes representantes dessa geração se 
declaram admiradores da cultura alemã e adversários 
implacáveis do modelo francês.” (p. 9)

A recepção da obra de Nietzsche na Romênia (1900-1940)



Crítica do modelo cultural francês (francofobia):
racionalismo, secularismo, ceticismo, cientificismo; 
democracia burguesa, debilidade, decadência (moral, 
espiritual). Superficialidade.

Elogio do modelo cultural alemão (germanofilia): 
Vitalismo (“Culto da vitalidade”), irracionalismo, pathos
trágico e heroísmo, visão inspirada do mistério da 
existência. Intensidade e profundidade.

“A cultura produzida pelos intelectuais romenos [de 
aspiração francesa] é uma cultura efeminada, desprovida 
das tensões e dos êxtases do espírito, da coragem do 
confronto com a loucura e o desespero, uma cultura 
desprovida de heroísmo, dominada por um sentimentalismo 
meloso”, afirma Vălcan, citando Mircea Eliade (p. 50)

A recepção da obra de Nietzsche na Romênia (1900-1940)



“Para o jovem Cioran, Nietzsche é o filósofo exemplar 
justamente por ser um antifilósofo, recusando o 
fechamento dogmático nos limites de um sistema, 
renunciando à solenidade hierática da atitude daqueles 
que saboreiam sua própria importância como mestres de 
uma linguagem inacessível aos profanos, e assumindo 
inteiramente os riscos da confrontação de uma reflexão 
sobre os abismos da existências e sua exaltante 
tragicidade. O seu pensamento vivo, versátil, 
confessional, paradoxal e contraditório parece ser a única 
opção adequada para uma geração que sofre as mais 
diversas influências da sua obra pelo filtro do vitalismo 
que é predominante naquele momento, na paisagem da 
filosofia europeia.”

A recepção da obra de Nietzsche na Romênia (1900-1940)



“Mesmo antes de ter lido Nietzsche, muitos jovens 
intelectuais da época [de Cioran] se veem submetidos a 
uma atmosfera intelectual nietzscheana, de modo que 
todos os temas que os obsedam, todas as ideias em nome 
das quais eles militam com entusiasmo, são muitas vezes 
adaptações mais ou menos felizes de certos motivos 
presentes na obra do filósofo alemão. Eles sofrem uma 
dupla impregnação das ideias nietzschianas, tanto pela 
leitura dos textos do filósofo quanto pela assimilação de 
alguns núcleos de reflexão que circulavam à época, que se 
tornariam verdadeiros lugares-comuns utilizados como 
armas ideológicas na luta contra as velhas gerações, 
consideradas incapazes de compreender corretamente o 
novo espírito da época, a necessidade de autenticidade e 
de transformação reivindicada pelos mais proeminentes 
intelectuais convertidos ao vitalismo.” (p. 103)

A recepção da obra de Nietzsche na Romênia (1900-1940)

Racionalismo francês
X

Vitalismo alemão

*Trăirism:

Vitalismo/Existencialismo

romeno (Nae Ionescu)

Velhas gerações (séc. XIX)
X

Jovem geração* de 1927



• Atmosfera intelectual nietzscheana

• Dupla impregnação das ideias nietzschianas

• Lugar-comum:  Trivialidade, Ideia já muito 
batida, Expressão ou Frase usada vulgarmente, 
Frase feita, Clichê. “Super-homem”, “Vontade 
de poder”, “Dionisíaco X Apolíneo”.

• Capacidade dos “poetas fortes” de influenciar 
direta e indiretamente (culturalmente), 
engendrando lendas e mitologias em torno de 
si.

Jovem Geração de 27: uma atmosfera “nietzschiana” explosiva

Cioran: um jovem intelectual 
“nietzschiano”, filósofo trágico 

“nos cumes dos desespero”.

“Culto da vitalidade”

“Os poemas fortes são sempre 
presságios de ressurreição. O morto 
pode ou não retornar, mas sua voz ganha 
vida, paradoxalmente nunca pela mera 
imitação, e sim na agónica apropriação 
cometida contra poderosos precursores 
apenas pelos seus sucessores mais 
talentosos.” (Harold Bloom)



O jovem Cioran e a angústia da influência nietzschiana

“A influência-angústia é realizada no e pelo conto, romance, peça, poema ou ensaio. A 
angústia pode ou não ser internalizada pelo escritor que vem depois, dependendo de 
temperamento e circunstâncias, mas isso dificilmente importa: o poema forte é a angústia 
realizada. “Influência” é uma metáfora, que implica uma matriz de relacionamentos —
imagísticos, temporais, espirituais, psicológicos — todos em última análise de natureza 
defensiva. A angústia da influência resulta de um complexo ato de forte má leitura 
[misreading], uma interpretação criativa que é uma apropriação poética. A forte má 
leitura vem primeiro; tem de haver um profundo ato de leitura que é uma espécie de 
paixão por uma obra literária. É provável que essa leitura seja idiossincrática, e quase 
certo que seja ambivalente, embora a ambivalência possa estar velada.”

“Os poemas fortes são sempre presságios de ressurreição. O morto pode ou não retornar, 
mas sua voz ganha vida, paradoxalmente nunca pela mera imitação, e sim na agónica 
apropriação cometida contra poderosos precursores apenas pelos seus sucessores mais 
talentosos.” (Harold Bloom)



Cioran e o “complexo de Fiesco”: “Ambição
demiúrgica”, desejo de glória, sede de 
renome e de reconhecimento
desproporcional a um pequeno país dotado
de uma pequena cultura: “Assim como
Fiesco estava obcecado em ocupar o lugar
de privilégio, Cioran se obseda por não ter
chegado primeiro na cultura universal, pois 
foi este o seu grande desejo fantástico, ter
podido exclamar: «Pascal? Um Cioran 
francês!»; ou «Schopenhauer e Nietzsche? 
Ciorans alemães!»...”

VARTIC, Ion, Cioran: ingênuo y sentimental, p. 70.

O jovem Cioran e a angústia da 
influência nietzschiana



O jovem Cioran e a angústia da 
influência nietzschiana

"O meu primeiro livro, publicado em 1934, está
contaminado de ponta a ponta pelo jargão filosófico. 
O que o salva é o fundo eminentemente obscuro. Já
havia perdido o sono, todas as minhas noites haviam
se tornado nuits blanches, e minha vida uma
perpétua vigília. Eu morava em uma cidade quase
tão bonita quanto Tübingen: Sibiu, na Transilvânia.

Eu vagava pelas ruas à noite, como um fantasma. Foi
então que tive a ideia de uivar a minha dor. Assim
nasceu Nos cumes do desespero, um título infeliz
usado pelos jornais por ocasião de suicídios. Para se 
ter uma ideia do meu estado, recorrerei a uma
comparação desproporcional e quase maluca: 
imagine um Nietzsche começando com Ecce Homo, 
com o colapso, depois passando para O nascimento
da tragédia e o resto...“ (Entretiens)



Nietzsche no discurso de Cioran



Cioran e a angústia da influência nietzschiana

Nenhuma ocorrência 6 ocorrências 7 ocorrências 7 ocorrências 7 ocorrências



Cioran e a angústia da influência nietzschiana

4 ocorrências 8 ocorrências 5 ocorrências 1 ocorrência 1 ocorrência

Nenhuma ocorrência 4 ocorrências 4 ocorrências 4 ocorrências 2 ocorrências



Cioran e a angústia da influência nietzschiana

60 ocorrências na obra 73 ocorrências nos Cahiers



Cioran e a angústia da influência nietzschiana

“PARA QUEM A VIDA É A REALIDADE SUPREMA, sem ser uma evidência, não seria “se 
podemos ou não amar a vida” a pergunta que mais pode atormentá-lo? Perturbadora e 
deliciosa incerteza, mas que requer uma resposta. É fascinante e amargo ao mesmo 
tempo não saber se se ama ou não a vida. Preferiríamos não ter de dizer um sim ou um 
não, só para não dissipar uma inquietude prazerosa. Um sim significa a renúncia a 
conceber e sentir outra vida; um não implica medo do caráter ilusório de outros 
mundos. Nietzsche se enganou quando, absorvido na revelação da vida, descobriu que a 
vontade de potência era o problema central e a modalidade essencial do ser. O homem 
colocado diante da vida quer saber se pode conceder-lhe seu último assentimento. A 
vontade de potência não é o problema essencial do homem; este pode ser forte sem ter 
nada. A vontade de potência nasce muitíssimas vezes em homens que não amam a vida. 
Quem sabe a vontade da potência não é uma necessidade de fachada para a vida! A 
primeira interrogação ante a vida coincide com um apelo à nossa sinceridade. Que mais 
tarde busquemos ou não a potência é insignificante. O mundo busca a potência para 
jogar a última carta da vida.” – CIORAN, O Livro das Ilusões



Cioran e a angústia da influência nietzschiana

“Há pensadores que não se pode ler 
em voz alta. Pascal é um deles. Suas 
verdades deveriam ser murmuradas; 
murmuradas deveriam ser todas as 
contraverdades da vida.
Comparado com seus Pensamentos, 
Assim falou Zaratustra é um sistema 
de ilusões. Nietzsche deveria ser 
gritado; é o que teria de se fazer com 
todos os arautos de ilusões.”

CIORAN, O Livro das Ilusões

Daemonização: movimento para um 
Contra-Sublime personalizado em relação 
ao Sublime do precursor; tomo o termo do 
uso neoplatônico generalizado, onde um 
ser intermediário, nem divino nem 
humano, entra no adepto para ajudá-lo. O 
poeta que vem depois abre-se para o que 
acredita ser um poder no poema-pai que 
não pertence ao pai mesmo, mas a uma 
gama de ser logo além desse precursor. Ele 
faz isso, em seu poema, colocando a 
relação da obra com o poema-pai de modo 
a desfazer pela generalização a unicidade 
da obra anterior. – Harold BLOOM



Cioran e a angústia da 
influência nietzschiana
“Não existe filosofia criadora. A filosofia não cria
nada. Quero dizer que ela pode nos apresentar um 
novo mundo, mas não o faz nascer nem o fecunda. 
Tudo o que dizem os filósofos parece pertencer a um 
passado remoto; nenhuma obra de arte teria tido de 
existir porque toda obra de arte é um mundo no 
mundo e, consequentemente, não tem sua razão de 
ser em nosso mundo. Nenhum sistema filosófico me 
deu o sentimento de um mundo independente de 
tudo o que não é ele. É doloroso, mas é assim: podeis
ler todos os filósofos que quereis, nunca sentireis que 
vos tornastes um outro homem. Naturalmente, 
dentre os filósofos excluo Nietzsche, que é muito
mais que um filósofo.

– CIORAN, O Livro das Ilusões



Breviário de decomposição: o grande Clinamen

• “Genealogia do fanatismo”
• “O antiprofeta”,
• “Adeus à filosofia”

“Exercícios negativos”

Nela, o existencialismo da obstinação de origem alemã – contornando o 
existencialismo da resistência, da obediência francesa, que Cioran 
desprezava como uma moda – se transforma em um existencialismo da 
incurabilidade, tingido com tintas cripto-romenas e dácio-bogomilas, para 
parar no fronteira do inexistencialismo asiático. Em todas as épocas de sua 
vida, Cioran experimenta, ao modo da vanitas europeia, o sentimento de 
uma irrealidade global; no entanto, ele não chega a decidir-se a seguir o 
budismo na medida em que este abandona a tese da realidade enquanto 
tal e, junto com ela, a tese de Deus. […]

Pode-se, portanto, afirmar que 
Cioran foi o primeiro a realizar 
aquilo que Nietzsche quis 
desmascarar como se tivesse 
existido desde sempre: uma 
filosofia do puro ressentimento. 
E se uma filosofia desse tipo só 
tivesse sido possível após 
Nietzsche e sob o seu impulso?



Dualidade

“Há uma vulgaridade que nos faz admitir qualquer coisa 
deste mundo, mas que não é bastante poderosa para nos 
fazer admitir o mundo mesmo. Assim, podemos suportar os 
males da vida repudiando a Vida, deixar-nos arrastar pelas 
efusões do desejo rejeitando o Desejo. No assentimento à 
existência existe uma espécie de baixeza, a qual escapamos 
graças a nossos orgulhos e a nossos pesares, mas sobretudo 
graças à melancolia que nos preserva de um deslize para 
uma afirmação final, arrancada de nossa covardia. Há coisa 
mais vil do que dizer sim ao mundo? E, no entanto, 
multiplicamos sem cessar esse consentimento, essa trivial 
repetição, esse juramento de fidelidade à vida, negado 
somente por tudo o que em nós recusa a vulgaridade. 
Podemos viver como os outros vivem e no entanto esconder 
um não maior que o mundo: é o infinito da melancolia...
– Breviário de decomposição (1949)

“Para quem a vida é uma realidade 
suprema, sem ser uma evidência, 
não seria “se podemos ou não amar 
a vida” a pergunta que mais pode 
atormentá-lo? Perturbadora e 
deliciosa incerteza, mas que requer 
uma resposta. É fascinante e 
amargo ao mesmo tempo não 
saber se se ama ou não a vida. 
Preferiríamos não ter de dizer um 
sim ou um não, só para não dissipar 
uma inquietude prazerosa. O 
homem colocado diante da vida 
quer saber se pode conceder-lhe 
seu último assentimento.”
– O Livro das Ilusões (1936)



Nietzsche na obra francesa de Cioran

• Breviário de decomposição (1949): Nietzsche como “visionário que 
expiou seus êxtases”, com sua “verdades de temperamento”, “cuja obra 
inteira não passa de uma ode à força”, “arrasta uma existência raquítica, 
de pungente monotonia.”

• Silogismos da amargura (1952): menções anedóticas; o mais longo 
aforismo sobre Nietzsche (anamnese sobre o nietzschianismo
apaixonado e fanático do jovem Cioran, com seu “culto da vitalidade”).

• A tentação de existir (1956): Nietzsche no “comércio dos místicos”; 
menção elogiosa, porém “deslocada”.



NIETZSCHE ≠ CIORAN

• Afirmação, Amor fati

• Grande Saúde

• Esquecimento

• Beatitude ou alegria como 
force majeure (Rosset)

• Eterno Retorno do Mesmo

• Vontade de potência

• Übermensch

• Zaratustra

• Negação, Odium fati

• Fatalismo da Incurabilidade

• Insônia e lucidez 

• Amargura, ennui, ressentimento 
(Sloterdijk)

• Do inconveniente de ter nascido

• Metafísica do fracasso / Fatalismo

• “Último homem”

• Heresia e mística gnóstica 


