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Resumo

A obra de Emil Cioran, sobretudo em seu período francês, é constantemente relacionada a uma 
visão cética do mundo. O próprio filósofo romeno ressaltava essa ligação ao indicar o ceticismo 
como um dos elementos preponderantes em seu pensamento. Contudo, por deliberadamente não 
se vincular a qualquer tendência cética abalizada pela tradição, torna-se necessário investigar o modo 
com que o tema do ceticismo foi apresentado e desenvolvido em sua filosofia. Esta investigação 
deve contribuir inclusive para a compreensão da proposta filosófica cioraniana. Neste sentido, a 
intenção do presente artigo é iniciar a revisão ordenada dos usos que o pensador romeno fez do 
ceticismo, indicando em que medida é possível associar a obra de Cioran a uma filosofia cética. 
O intuito é reforçado por duas grandes razões: I) o tema do ceticismo apresenta centralidade no 
conjunto da obra cioraniana, fato anunciado pelo próprio autor; II) até o presente momento, as 
exposições sobre as particularidades do tema na filosofia de Cioran não foram suficientemente 
abrangentes para demonstrar a sua integral relevância. Considerando a vastidão do problema que 
atravessa toda a obra do autor, pretendemos realizar neste trabalho um exercício introdutório que 
sumarize e discuta os seus diversos aspectos.
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Abstract

Emil Cioran’s work, especially in his French period, is constantly related to a sceptical perspective of  
the world. The Romanian philosopher himself  emphasized this connection by indicating scepticism 
as one of  the preponderant elements in his thought. However, because he was deliberately not 
bound to any sceptical school endorsed by tradition, it is necessary to investigate the way in which 
his scepticism was presented and developed. This investigation should also contribute to the 
comprehension of  the cioranian philosophical proposal. Therefore, the intention of  the present 
article is to initiate an orderly review of  the uses that the Romanian thinker made of  scepticism, 
indicating to what extent it is possible to associate Cioran’s work with a sceptical philosophy. 
The aim is strengthened by two major reasons: I) the theme of  scepticism presents centrality in 
Cioran’s work as a whole, a fact announced by the author himself; II) until now, the expositions 
on the particularities of  the theme in Cioran’s philosophy have not been sufficiently extensive to 
demonstrate its full relevance. Considering the extent of  the problem that crosses all the author’s 
work, we intend to carry out in this work an introductory exercise that summarizes and discusses 
its several aspects.
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O ceticismo é quase o ponto central das minhas interrogações.  
Quem quiser escrever algo correto sobre mim deve analizar

 a função que ele cumpriu em todas as minhas
 preocupações e assombrações 

(Cioran 1997 886)1

Introdução

As relações entre a filosofia de Emil Cioran e o ceticismo constituem um dos temas mais 
vastos no pensamento do romeno. Tanto é assim que um grande número de comentários 
vem sendo produzidos direta ou indiretamente sobre o assunto desde que a maior parte 

dos escritos cioranianos chegou a público2. Entretanto, a obra do filósofo não parece solidamente 
vinculada a nenhuma escola cética em particular. Como esse suposto ceticismo provavelmente não 
pode ser associado a alguma tendência abalizada, como a pirrônica, a humeana ou a analítica, uma 
das tarefas primárias dos especialistas deve ser a de investigar suas características, uma vez que 
foram sinalizadas, como veremos, pelo próprio Cioran. Neste sentido, a intenção do presente artigo 
é iniciar a revisão ordenada dos usos que o pensador romeno fez do ceticismo, indicando em que 
medida é possível associá-los. O intuito é reforçado por duas grandes razões: I) o tema do ceticismo 
apresenta centralidade no conjunto da obra cioraniana, fato anunciado pelo próprio autor; II) até o 
presente momento, as exposições sobre os usos e particularidades do tema na filosofia de Cioran 
não foram suficientemente abrangentes para demonstrar a sua integral relevância. Considerando a 
vastidão do problema que atravessa toda a obra do autor, pretendemos realizar neste trabalho um 
exercício introdutório que sumarize os seus diversos aspectos.

O objetivo do nosso artigo, nomeadamente o de preambular a descrição da ideia de 
ceticismo na filosofia de Cioran, já tem sido esboçado em trabalhos tais quais o do professor 
Michel Jarrety que apresentou, em 2013, uma comunicação intitulada Cioran: un étrange scepticisme3. 
O título faz referência ao ensaio de juventude do pensador romeno, O formă ciudată de scepticism (Uma 
forma estranha de ceticismo)4, publicado originalmente em 1933. Na exposição, Jarrety pretendeu 
demonstrar como seria possível associar o ceticismo a Cioran, uma vez que o filósofo parece 
defender um certo número de certezas em partes de suas obras. Além de ter tentado resolver 
questões implícitas, como “o que Cioran entende por ceticismo?” ou “qual o peso do ceticismo 
na sua filosofia?”, a comunicação do professor assumiu uma forma que nos serviu de sustentáculo 
para o presente trabalho: a divisão entre aplicações específicas da ideia de ceticismo no decorrer da 
obra de Cioran. Jarrety identificou, por exemplo, um ceticismo como proposta ética, um ceticismo 
histórico e ainda outro metafísico, por assim dizer, próximo à mística. Esse tipo de divisão, feita de 
maneira referenciada nos momentos particulares da obra cioraniana, constitui o modelo de nosso 
artigo, ainda que não as utilizemos conforme as intitulou Jarrety. 

No presente trabalho, separamos a análise em dois capítulos principais, fundamentados 

1  As traduções de referências estrangeiras são nossas.
2  Conferir os trabalhos de Herrera (2019), Nedelcovici (1990), Romero (2019), Pătrașcu (2017), Jurczak (2019), 

Sloterdijk (2009), David (2006), Porte (2010), Lăzărescu (2013); conferir também o retrato biográfico de Bernd 
Mattheus: Cioran: Portrait eines radikalen Skeptikers (2007).

3  Comunicação apresentada no evento “Scepticisme et pensée morale: de Michel de Montaigne à Stanley Cavell” 
com o título “Cioran: un étrange scepticisme”. Michel Jarrety, Sorbonne Paris IV, École Normale Supérieure em 
01/06/2013.

4  “O ceticismo é o assombro da genialidade diante do vazio das interrogações e, certamente, também diante do 
vazio da realidade” (2017 68).
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sobre os momentos da obra cioraniana. Contudo, como será desenvolvido, gostaríamos de destacar 
a continuidade entre os dois momentos, a despeito das nuances ressaltadas progressivamente no 
decorrer dos tópicos. Nosso primeiro capítulo se refere à fase romena de Cioran, como se sabe, 
período em que escreveu textos em sua língua materna. Nele, pretendemos demonstrar como o tema 
do ceticismo foi introduzido por Cioran e o que significa o seu autodeclarado “estranho ceticismo”. 
Já o nosso segundo capítulo trata da fase francesa (período em que o filósofo adotou o francês 
em suas obras) e os diversos aspectos que o ceticismo assumiu nesse momento. A observação 
destes aspectos foi estimulada pelos apontamentos de outros pensadores que se ocuparam da obra 
cioraniana e levantaram problemas, tais quais: o ceticismo no período francês constitui um ponto 
de virada na filosofia de Cioran (uma Kehre)? Qual a especificidade da sua postura filosófica? O 
pensamento de Cioran conduz ao niilismo? O que propõe a sua filosofia? Norteados por essas 
questões, intentamos oferecer um quadro amplo da perspectiva cioraniana sobre o ceticismo.

Apesar do montante de referências e relações entre Cioran e o ceticismo, parece-nos 
necessário apresentar um exercício propedêutico que esclareça algumas especificidades do tema 
na obra do romeno. Isto serve inclusive como aviso e precaução ao leitor não familiarizado com o 
pensamento cioraniano. Diferentemente das abordagens epistemológica e analítica, as quais veem 
muitas vezes no ceticismo uma via para virtudes epistêmicas (ou um caminho, no limite, para 
a verdade), a perspectiva de Cioran não apenas não orbitou a dimensão epistemológica como 
constantemente a rechaçou: “A filosofia hindu persegue a liberação; a grega, à exceção de Pirro, 
Epicuro e alguns inclassificáveis, é decepcionante: não procura mais que a... verdade” (1995a 
1644)5. Ele efetivamente nunca se demorou sobre a intrepidez cética em persistir procurando pela 
verdade, sem se deixar iludir pela precipitação do dogmatismo: “Se o cético admite estritamente 
que a verdade existe, ele deixa aos inocentes a ilusão de crer que a possuirá um dia” (1995b 1480). 
O que mais lhe interessava no ceticismo antigo, e mais especificamente na figura de Pirro, era o 
conjunto de características que para ele resumiam a ideia de sabedoria: a indiferença (adiaphoria)6 
e a não-afirmação (afasia)7 (Chenet 273). A razão desse interesse se deve aos motivos próprios 
de sua filosofia, expostos por constantes exercícios de desencantamento, dissentimento, e não-
participação em relação ao mundo. As referências ao pensamento cético retomam estes motivos 
para destacar, por contraste, o homem e sua necessidade de ilusão, ou por consonância, a abulia, o 
cansaço, o desprendimento e o quietismo de uma minoria de lúcidos. 

Na obra de Cioran, a menção à figura de um cético como Pirro deve evidenciar o poder e a 
radicalidade da dúvida não apenas para o pensamento, mas para a própria existência do homem: “A 
dúvida não atravessa o Rubicão, ela nunca atravessa nada; seu resultado lógico é a inação absoluta 
— extremidade concebível no pensamento, inacessível de fato. De todos os céticos, apenas Pirro 
se aproximou disso verdadeiramente; os outros tentaram com mais ou menos felicidade” (1995d 
1101). Dúvida e ceticismo, desta forma, tornaram-se muitas vezes expressões intercambiáveis na 
filosofia cioraniana que indicavam indistintamente o seu estado de profundo desencantamento, 
além de um radical quietismo que resultava numa apologia da inação. Este fato contribuiu para 
a associação efetuada pelo romeno entre Pirro e Buda, ligação certamente pouco rigorosa, assim 
como alertado por François Chenet em seu artigo Cioran et le Bouddhisme (2009), mas que escancarou 
o lugar e o sentido que o ceticismo antigo representava no seu pensamento. Não por acaso, é 

5  Conferir 2011c 87-88.
6  Sobre o tema da indiferença conferir 1997 70, 71, 84, 94, 97, 135, 155, 210, 246, 341, 344, 382, 404, 406, 496, 524, 

543, 567, 592, 693, 738-739, 984; 2011b 13, 52-55, 127; 2010 164, 185; 2004 43; 1995e 1238, 1242, 1256; 1988 7-19.
7  É incalculável o montante de referências na obra cioraniana acerca da não-afirmação, alusões que percorrem desde 

a ideia de esterilidade, passando pelo ceticismo como fenômeno histórico, até a apologia da inação. Particularmente 
sobre a ideia de inação conferir 2011b 189-190; 1997 909; 1995d 1101; 2010 6, 171.
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possível resgatar passagens em que o filósofo explicitamente destacou: “eu aprecio realmente 
apenas o Buda e Pirro” (Cioran 1997 539) ou então “só tive dois mestres: o Buda e Pirro” (Id. 529).

Entretanto, a forma como Cioran pensava o “seu próprio ceticismo não era a mesma 
com que explorava o exemplo da antiguidade. Na concepção disso que nomeou ora de “estranho 
ceticismo”, ora de “ceticismo violento”, misturam-se ao desencantamento e à não-participação 
demonstrações de energia, entusiasmo, “febre”, como algumas vezes fazia notar: “Um cético e um 
entusiasmado ao mesmo tempo…” (Id. 31). A razão desta associação paradoxal entre tendências 
notadamente contraditórias está, para Cioran, no espírito mesmo do ocidente cristão, responsável 
pela deturpação do ceticismo antigo e de sua impassividade em favor de estados de inquietude 
como a angústia e o desespero: “O grande pecado do cristianismo é haver corrompido o ceticismo. 
Um grego jamais teria associado o gemido à dúvida. Recuaria horrorizado ante Pascal e mais 
ainda ante a inflação da alma que, desde a época da Cruz, desvaloriza o espírito” (2011a 75). 
Portanto, Cioran pretendeu apontar especificamente para a mudança na relação de “causa e efeito” 
do processo da dúvida cética. Se na antiguidade a dúvida, pela suspensão do juízo, conduzia à 
tranquilidade, no mundo cristão leva o homem ao desespero já que ele “converte a dúvida em 
abismo e, introduzindo uma nota sombria no pirronismo, transforma, como Pascal, a suspensão do 
juízo em uma interrogação desesperada” (1995b 1479). Apesar da importância de Pirro, podemos 
então notar como é mais coerente reconhecer em Cioran a herança de Pascal, e não da quietude e 
tranquilidade antigas. Veremos no decorrer deste texto como todo o exercício “cético” cioraniano 
se encaminha na verdade para o centro dos sentimentos de conturbação, incompatibilidade e 
desordem entre o homem e a existência.

Não obstante, na obra de Cioran acrescenta-se ao ceticismo “desesperado” de Pascal um 
elemento não-religioso, até mesmo antirreligioso que representa, para o romeno, uma característica da 
modernidade, a saber, o “relativismo”: “É verdade que a liberdade de espírito alcançada pelos céticos 
gregos é digna de despertar inveja nos místicos, mas este florescimento único ficou comprometido 
pela vulgaridade do relativismo moderno, ‘científico’” (2017 65). A visão cética de Cioran, apesar 
de retornar por diversas vezes ao problema do desespero, complexifica-se neste ponto: esgotada 
pelo espírito moderno e o seu deicídio, cujo arauto foi Nietzsche, convive conflituosamente com o 
relativismo, ora acusando-o como responsável pela degradação e mediocridade do homem, incapaz 
de sustentar um destino para si, ora reconhecendo-o como arma contra o fanatismo, remédio para 
os delírios de grandeza da humanidade. Marca de uma época cansada e de labilidade dos valores, o 
relativismo é tanto alvo quanto palco para o ceticismo cioraniano se consolidar concomitantemente 
como próprio de seu tempo e extemporâneo. Vociferação que se volta contra si, a “artilharia” de 
Cioran sempre terminou no mesmo tipo de exercício que o consagrou: no fim, como no título de 
seu ensaio no livro A tentação de existir (1956), um “pensar contra si mesmo”.

Ceticismo na obra romena 
O ceticismo histórico ou cultural

As particularidades do “ceticismo cioraniano” estão presentes desde sua juventude. Apesar de 
Michel Jarrety (2013) só ter mencionado um ceticismo “histórico” na maturidade de Cioran, pode-
se destacar como o tema foi na verdade introduzido na sua obra pela via da análise histórica a 
começar por seus primeiros escritos. Por meio da “crise” que a assim chamada cultura ocidental 
vivia entre os séculos XIX e XX, cujo arauto na história foi Oswald Spengler e seu Der Untergang 
des Abendlandes (1922)8, a ideia de ceticismo em Cioran se desenvolveu primeiro como sinônimo 

8  Na verdade, muito se produziu neste sentido naquele período da Europa e também mais tardiamente. Uma 
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de relativismo, de enfraquecimento dos valores tradicionais e da própria vitalidade do homem 
moderno. Este ponto de vista bastante difundido na Europa à época, por um lado relacionado ao 
pensamento conservador-religioso e por outro ao romantismo e mais ainda às filosofias da vida, 
efetivamente compôs a visão filosófica de Cioran como expressão de seu pertencimento ao “século 
do irracionalismo, intuição, voluntarismo e existencialismo” (Pătraşcu 356):

Acho muito mais evidente a concepção segundo a qual o relativismo histórico não seria outra 
coisa senão a expressão do ethos de um período decadente que aparece no momento de agonia das 
grandes culturas, quando o espírito cético e cansado, incapaz de criar, uma vez que os valores 
culturais se esgotaram, volta-se para uma perspectiva que exclui a participação irracional num 
quadro limitado de valores (Cioran 2004 48).

Utilizando deliberadamente expressões que pretendem associar o espírito do tempo a um 
problema psicossomático, a oposição clássica entre consciência e vida passa a considerar, portanto, 
o ceticismo como um enfraquecimento não apenas da penetração dos valores, mas dos instintos e 
da própria vontade no homem, como afasia ou abulia. Esta oposição, tão cara ao pessimismo de 
Schopenhauer ou Nietzsche9, contribuiu para que Cioran anunciasse algumas vezes o ceticismo 
como uma doença, o que o fez inclusive procurar um “tratamento das doenças incuráveis, entre 
as quais figuram, em primeiro lugar, o ceticismo, o desespero e o pessimismo” (Cioran, 2014 175). 
O relativismo histórico (ou o “sentido histórico”, como já havia alertado Nietzsche) é para Cioran 
um reflexo de um “ceticismo moral”, consequência imediata de uma fraqueza psicossomática do 
homem moderno10.

Entretanto, ao associar o ceticismo à abulia da cultura, Cioran pretendia apresentá-lo 
primeiro como fenômeno histórico, evento notável em razão de representar a descontinuidade 
entre períodos criativos dos povos, como recorrentemente destacava através dos exemplos 
da antiguidade grega e do século XVIII francês11. Observa-se neste ponto que o filósofo não 
transformou o ceticismo histórico no seu “alvo” iminente, pois, desde sua perspectiva, tratava-se 
de uma consequência “natural” no processo de envelhecimento das culturas. Contudo, se Cioran 
o via, por um lado, como um fenômeno histórico-cultural relevante para a análise do seu século, 
por outro, encarava-o como a característica mais deplorável do seu próprio povo, o romeno. Neste 
ponto, nota-se a primeira divisão, por assim dizer, entre os usos da ideia de ceticismo na sua obra, 
uma vez que, mesmo se tratando ainda de uma análise a nível histórico-cultural, ela distingue 
por meio da gente romena a abulia geral do ceticismo histórico em favor do que Cioran chamou 
repetidas vezes de um “ceticismo vulgar”12. 

Para o filósofo, “o ceticismo é extremamente interessante como uma pausa cultural, como 

menção importante é o Das Unbehagen in der Kultur (1930), de Freud. Também vale citar o Rivolta contro il 
mondo moderno (1934), de Julius Evola, o La Crise du monde moderne (1927), de René Guénon, e até mesmo o 
Le Théâtre et son double (1934), de Antonin Artaud.

9  Na sua Segunda Consideração Extemporânea (1874), Nietzsche descreveu como o excesso de conhecimento sem 
o estímulo à ação pode representar o enfraquecimento dos instintos vitais: “É apenas na medida em que a história 
serve à vida que queremos a ela servir; mas existe um grau, no exercício e na valorização da história, em que a vida 
fenece e se degenera: um fenômeno que experimentamos agora, tão necessário quanto doloroso possa ser, como 
um estranho sintoma de nossa época” (Nietzsche 30).

10  Sobre esse processo, em detalhes: conferir “O sentido da cultura contemporânea” (Cioran 2004 74-92).
11  Cioran destacava este fenômeno ao utilizar-se algumas vezes dos exemplos da antiguidade grega e do século XVIII 

francês: “Conhece-se fora das civilizações grega e francesa uma demonstração mais lucidamente festiva do elegante 
nada das coisas? O século de Alcebíades e o século XVIII francês são duas fontes de consolo” (2011b 20).

12  O tema da “vulgaridade” em Cioran é um campo aberto ainda a ser investigado, uma vez que esta atribuição muitas 
vezes representa uma distinção do tipo caracterológica, tal qual a feita com o “ceticismo vulgar” e suas supostas 
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uma recreação do espírito após épocas construtivas” (2009b 149), o que, a seu ver, nunca foi o 
caso da Romênia, uma vez que essa nação jamais alcançou os tempos de fecundidade. No prefácio 
que escreveu à edição francesa de Schimbarea la față a României, a comentadora Marta Petreu 
assim descreveu a percepção de Cioran sobre os romenos: “são passivos, tépidos, sem controle 
dos acontecimentos, desprezam a si mesmos, são céticos, a-históricos, indiferentes, fatalistas, 
espectadores da história desprovidos de móbil dramático” (Id. 34). Portanto, a visão cioraniana 
sobre os romenos destaca o sentido do “ceticismo vulgar” como uma característica estrutural 
do seu povo que nunca o permitiu se desvencilhar de um estado de resignação diante das demais 
culturas. Em suas palavras: “Repreendo esta nação por não ter ido além de um ceticismo vulgar, 
por ter aceitado tudo com imbecil resignação, com uma inconsciente passividade, por não ter tido 
a coragem absurda de uma heroica afirmação, por não ter tido, em definitivo, recurso algum de 
heroísmo” (2004 184). Neste ponto se observa como o autor aponta o “heroísmo” e a “afirmação” 
como contraposições à debilidade do ceticismo.

É importante que se note desde já a via de análise de Cioran que lhe serviu de critério para 
distinção dos assim chamados “tipos” de ceticismo. Esta é uma via declaradamente psicofisiológica, 
que atribui a uma “estrutura psicológica” (como uma espécie de caracterologia) o modo de ser de 
um povo ou de um indivíduo. Cioran esclarece este ponto ainda em Transfiguração da Romênia: 
“As deficiências atuais do povo romeno não são o produto de sua história; é sua história que é o 
produto de deficiências psicológicas estruturais” (Id. 142).

A crítica cioraniana ao assim chamado “ceticismo vulgar” não se resumiu à Romênia, mas se 
estendeu aos valores “tecnocratas” da própria modernidade. Para Cioran, o ímpeto pela realização 
objetiva e exterior tornou a própria modernidade um sinônimo de vulgaridade: O trabalho contínuo 
e ininterrupto idiotiza, trivializa e impersonaliza. Ele desloca o centro de preocupação e de interesse 
da zona subjetiva para uma zona objetiva das coisas, para um plano insípido de objetividade. [...] É 
sintomático que no mundo moderno o trabalho indique uma atividade exclusivamente exterior. Por 
isso, através dele o homem realiza em vez de se realizar (2012 123).

Desta forma, deve-se compreender que o aspecto vulgar tanto do “ceticismo” romeno 
quanto da “tecnocracia” moderna está na diminuição do valor e da dignidade do homem, seja pela 
resignação e subalternidade, seja pela privação da edificação, de uma dignidade supra econômica, 
por assim dizer. Contra a estrutura psicofisiológica do homem moderno, Cioran ofereceu uma 
alternativa através de sua filosofia “agônica” (sob a alcunha de transfiguração, como veremos), saída 
igualmente oferecida ao povo romeno e que pretendia inverter a própria concepção de “trabalho” 
em direção a um sentido edificante13. 

Apesar das profundas ponderações que o “Cioran francês” veio a fazer sobre suas obras 
romenas, é notório como a sua visão histórica sobre o ceticismo permaneceu presente e intocada 
na sua filosofia mesmo na maturidade. O fato se demonstra em diversas circunstâncias, mas 
especialmente no seu principal ensaio da fase francesa sobre o ceticismo, Le Sceptique et le Barbare: 
“Assim, se existem céticos isolados em cada época, o ceticismo, como fenômeno histórico, só é 

raízes psicofisiológicas. Conferir 2014 179, 184, 203, 318, 338, 342; 2014 26, 166; 2017 65; 2009b 148-149 (toda a 
discussão do livro sobre o problema de uma cultura “meramente” popular parece convergir no mesmo sentido); 
1988 43-44.

13  Assim escreveu Cioran sobre o sentido de um trabalho edificante pela transfiguração: “O homem, nesse momento, 
não se interessa mais por seu destino pessoal, por sua educação interior, pela intensidade das fosforescências 
internas ou pela realização de uma presença irradiante, mas por atos, por coisas. O verdadeiro trabalho, que deveria 
ser uma atividade de contínua transfiguração, tornou-se uma atividade de exteriorização, de abandono do centro do 
ser” (2012 123).
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encontrado em momentos em que uma civilização não tem mais ‘alma’, no sentido em que Platão 
dá à palavra: ‘aquilo que se move por si mesmo’” (1995d 1104-1105). Observa-se como Cioran 
realizava constantemente uma espécie de paralelismo “anímico” entre a condição de abulia do 
indivíduo cético e do ceticismo como fenômeno histórico. Ainda no mesmo ensaio, tal paralelismo 
voltou a ser escancarado: “E assim como o cético, ao fim do seu trabalho de debilitação, chegou 
a uma debacle semelhante à que havia reservado às certezas, também uma civilização, depois de 
ter minado seus valores, afunda-se com eles e tomba em uma deliquescência em que a barbárie 
aparece como único remédio” (Id. 1104-1105). Mais uma vez, é particularmente relevante como 
o tema da afirmação (da barbárie) retorna ao fim do “processo cético” como uma solução para o 
enfraquecimento anímico. 

Cioran permaneceu sempre apegado a esta sorte de “fórmula” que consiste na constatação 
de que a dúvida leva à não-afirmação, portanto à negação dos instintos e do vigor, representando 
uma debilitação. Desta forma, estabeleceu uma relação inversamente proporcional entre o estado 
de “lucidez”, como chamou o esclarecimento cético, e o de barbárie, que corresponderia à ação 
imponderada. Para Cioran, a exacerbação do estado de lucidez, contudo, leva ao renascimento da 
barbárie: “O que é terrível no ceticismo é que ele deve ser superado. Mesmo aquele que não quer, 
esforça-se para isso sem se dar conta. Uma força secreta o impulsiona a fazê-lo. Entretanto, sempre 
se volta às primeiras dúvidas” (1997 115). Se esse renascimento da barbárie pode ser anunciado 
como um “remédio”, é porque a exacerbação do ceticismo representa um estado doentio. Superá-
lo se torna uma condição necessária para a convalescência. É então que podemos notar que, com a 
figuração em paralelo do ceticismo histórico e o individual, Cioran anunciava sua visão do fenômeno 
cético como coabitação e conflito entre forças de afirmação (a barbárie) e de não-afirmação (a 
lucidez). Em um contexto mais amplo do pensamento cioraniano, isso representa ainda a dinâmica 
da própria vida em sua autocontradição necessária para sua vigência, o que o romeno denominava 
seu aspecto “trágico”14. Como veremos, é essa mesma acepção de “tragédia” que caracterizará 
determinantemente o seu modo de definir o ceticismo.

O “estranho ceticismo” de Cioran

Refleti ontem à noite que se alguma vez tive algum mérito, foi o de dar expressão a uma 
forma incomum de ceticismo: o ceticismo violento.  

(Cioran 1997 384)

Inventei uma forma especial de ceticismo: o ceticismo ofegante, frenético,  
uma combinação de febre e raciocínio, com preponderância da primeira. 

(Id. 848).

14  Neste sentido, percebe-se a profunda influência da obra de Georg Simmel sobre o filósofo romeno. A relação entre 
Simmel e Cioran é bastante extensa e transcende o propósito do presente trabalho. Entretanto, parece-nos inegável 
a correspondência da visão metafísica e imanente da Vida nos dois autores. Cioran destacou essa referência em sua 
dissertação de licenciamento em filosofia: “Existe um sentido imanente de orientação, uma direção específica para 
a vida. Mas esta atividade de direção está encerrada nos limites e nos quadros mesmos que definem a especificidade 
da vida. Ela só transcende a vida anulando-a. Simmel disse, em um estudo sobre Bergson (em sua obra póstuma 
Zur Philosophie der Kunst), que este último parece não ter percebido o paradoxo trágico da vida, a qual, para se 
manter, deve se negar a si mesma” (2009a 140). Mais do que isso, Simmel defendia a ideia de que a própria essência 
da vida consistia na autocontradição e superação de si mesma: “Que a vida seja um fluir sem interrupção e ao 
mesmo tempo algo fechado em seus portadores e conteúdos, e, portanto, visto em outra direção, uma configuração 
sempre limitada, que constantemente rebaixa sua limitação — isto é a constituição que forma sua essência” (20). 
Este e outros aspectos da influência de Simmel sobre Cioran estão no importante livro de Ciprian Vălcan, cuja 
versão em língua espanhola se chama Influencias culturales francesas y alemanas en la obra de Cioran (2016).
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Ao seguir por uma linha psicológica de análise, o filósofo romeno penetrou a dimensão histórico-
cultural em direção à individual ou subjetiva, por assim dizer, circunstância em que publicou seu 
primeiro ensaio especificamente sobre o tema do ceticismo, o já mencionado O formă ciudată de 
scepticism (Uma forma estranha de ceticismo), de 1933. Este ensaio é o eixo para a interpretação 
do ceticismo na obra romena, e apresenta elementos definitivos da visão filosófica cioraniana. A 
suposta inovação exposta no texto está sustentada basicamente em dois pontos: i) na discriminação 
entre “tipos de homens” a partir de suas respectivas estruturas psicológicas, cujo “termômetro” 
é a natureza da dúvida em cada pensamento; ii) no paradoxo que permite ao cético de Cioran 
afirmar dogmaticamente mesmo sem crenças. Faz-se necessário explorá-los para apresentar a 
particularidade da perspectiva cioraniana.

Primeiramente, devemos observar a ideia que Cioran fez das naturezas da “dúvida”. 
Para o autor, uma dúvida poderia ter a) uma origem “cerebral”, “especulativa” e ser fruto de um 
mero exercício da inteligência15, ou então poderia ter b) uma natureza “orgânica”, “subjetiva” e 
ser nascida de uma necessidade vital ou do desespero diante do mundo. Em suas palavras, uma 
“dúvida metódica” e uma outra “íntima”. Como pretendemos demonstrar, este tipo de oposição é 
bastante claro no pensamento cioraniano, e parece derivar diretamente de outra oposição primeva: 
entre duas visões da própria filosofia. Pelo exemplo dos “tipos de dúvida”, ficamos diante de um 
antagonismo entre filosofia “especulativa” e “terapêutica”. A primeira parece se referir a todo 
pensamento pretensamente não implicado ou “neutro”. Cioran chegou a apontar essa “indiferença 
psíquica” como causa de sua suposta ruptura com a filosofia16. Já a segunda, deve ser o resultado 
de uma inquietação anímica em busca de expressão e/ou êxtase. O peso desta antítese pode ser 
medido pelo distanciamento completo em relação a algumas discussões moderno-contemporâneas, 
tais como sobre a questão da viabilidade prática do ceticismo17. 

Não obstante, o elemento mais crucial dessa antítese é aquele que estabelece na dúvida a 
projeção da experiência subjetiva de assombro diante do mundo18. Para o romeno, a dúvida íntima 
revela uma “angústia orgânica e total do ser” (Cioran 2004 201), uma implicação subjetiva que 
é custosa de ser suplantada. O autor deu exemplos deste custo: a dúvida metódica “não impede 
nossos filósofos de ter a digestão fácil e o sono leve” (Id. 200), além disso “podemos duvidar de 
qualquer coisa, podemos lançar um sorriso depreciativo para o mundo, mas isso não nos impede 
de comer, de ter um sono tranquilo ou de nos casar. No desespero, de cuja profundidade não 
podemos nos convencer a não ser vivenciando-o, tais gestos só são possíveis por meio de esforço 
e sofrimento” (2012 52). O impasse característico da dúvida, ou melhor, a incapacidade de assentir 

15  “O ceticismo que não contribui para a ruína de nossa saúde é apenas um exercício intelectual” (Cioran 2011a 56).
16  Conferir A Ruptura com a Filosofia (2014 160-165), em que se lê, entre outras coisas: “Os filósofos começaram 

a me ser indiferentes quando me dei conta de que só se pode fazer filosofia na indiferença psíquica, ou seja, em 
uma independência inadmissível com relação aos estados de alma. A neutralidade psíquica é o caráter essencial do 
filósofo. Kant nunca esteve triste. Não posso amar os homens que não misturam os pensamentos com os pesares. 
Assim como as ideias, os filósofos não têm destino. Como é cômodo ser filósofo!” (Id. 161-162).

17  Conferir os trabalhos de Burnyet (2010) e Porchat (2007), textos em que os dois filósofos céticos contemporâneos 
assumem posições antagônicas sobre a possibilidade de se viver efetivamente o ceticismo. Não parece existir em 
Cioran a possibilidade de uma pergunta sobre a viabilidade prática de uma postura filosófica, na medida em que 
qualquer postura deve ser sempre uma experiência, e portanto algo que já existe permanentemente na vida. Não 
há princípios abstratos que se antecederiam ao exercício mesmo do que estipula uma corrente intelectual. Pelo 
contrário, para Cioran em seu individualismo, uma corrente filosófica original surge e se fundamenta a partir de 
uma vivência íntima primária. Como pretendemos demonstrar, a perspectiva de Cioran em relação ao ceticismo 
é profundamente voluntarista, o que transforma o fenômeno “epistêmico” em um problema de interdição, 
enfraquecimento ou afirmação da vontade.

18  “O ceticismo é o assombro da genialidade diante do vazio das interrogações e, certamente, também diante do 
vazio da realidade” (2017 68). 
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a um caminho ou sistema explicativo da realidade em especial, só adquire importância para Cioran 
quando representa um verdadeiro embaraço existencial.

O segundo ponto trata da natureza particular das afirmações do cético cioraniano. O 
professor Jarrety tratou de apresentar este aspecto a partir de duas ordens: em primeiro lugar, ao 
esclarecer que o termo “ceticismo” em Cioran é abrangente, o cético sendo aquele que, de forma 
geral, não pode alcançar nenhuma verdade19. Dúvida e ceticismo então acabam se tornando termos 
intercambiáveis na sua obra; em segundo lugar, no que diz respeito especificamente às “afirmações” 
(é importante lembrar que uma das pretensões de Jarrety foi justamente explorar como Cioran 
poderia ser cético e ao mesmo tempo “afirmar” qualquer coisa), elucidou que as “verdades” de 
Cioran não são demonstrações, mas afirmações que não explicam, intimamente relacionadas com 
a forma aforismática e com a experiência particular do sofrimento. É um pensamento existencial, 
como um típico individualismo, ocupado com seu próprio estupor diante do mundo. Deve-se falar, 
ainda de acordo com Jarrety, de “sensações” e “visões”, jamais de ideias. Nas palavras do próprio 
Cioran: “Sou um filósofo-bramidor [philosophe-hurleur]. As minhas ideias, se há ideias, ladram; não 
explicam nada, explodem” (1997 14).

É importante destacar como a) Cioran constrói o seu ceticismo como um estado, por um 
lado, de total limitação epistemológica, e por outro, de uma verdadeira crise existencial que deve 
ser superada; b) A linha cioraniana parte desse estado de impasse subjetivo como condição para 
uma reviravolta vital que se expressa através de “afirmações” não-epistêmicas. Vejamos esses dois 
aspectos mais detalhadamente:

a) Eis como o pensador romeno primeiro descreveu seu ceticismo:

Quereis esperanças e certezas? Como poderia dar-vos, se nem eu as tenho! Conheço, no entanto, 
uma certeza de índole superior, um ceticismo nimbado, ainda que nascido do desespero. Só neste 
vejo algum sentido. O que define este ceticismo é uma angústia profunda, não uma superficial e 
passageira, a estranha presença de um radicalismo e de uma tendência voluntária para a positividade 
no próprio seio da negatividade cética. Todo o encanto deste gênero de dúvida consiste nesse 
estranho paradoxo que leva um indivíduo que não acredita em nada a afirmar certas atitudes, 
convicções e ideias, a pronunciar-se em todas as questões, a lutar contra adversários ou a aderir a 
um movimento político (2004 201-202).

A linha cioraniana que caracteriza o seu “ceticismo” se estrutura, como se pode ver, a partir de 
uma negação epistêmica que é, antes disso e mais profundamente, um impasse psicofisiológico 
diante de si mesmo e do mundo. De forma aparentemente contraditória, Cioran sinaliza então que 
a particularidade deste ceticismo seria a existência de uma tendência positiva (afirmativa, violenta, 
radical) nascente ao seio daquele impasse.

Entretanto, tal positividade não pode ser confundida, por exemplo, com a adesão cética 
a crenças não-dogmáticas, uma vez que, neste caso, o cético aderiria a tudo o que lhe aparecesse, 
desde que não excedesse a dimensão própria das aparências (Porchat 15). Pelo contrário, Cioran 
mencionou explicitamente adesões do tipo dogmáticas, como a defesa de ideias, de convicções, o 

19  Para Cioran, inclusive a adesão a uma crença não representa um exercício de liberdade intelectual ou de virtude 
epistêmica. Todas as crenças estão epistemicamente igualadas, e a adesão, ao seu ver, depende de uma tendência 
inconsciente. A razão para o ceticismo, portanto, resulta de um enfraquecimento destas forças impulsivas: “Nós 
não adotamos uma crença porque ela é verdadeira (todas elas são), mas porque precisamos dela e porque há uma 
força obscura que nos empurra a ela. Se esta força nos falta — O ceticismo está aí. O ceticismo radical, ‘doloroso’, 
por assim dizer, dificilmente é concebível sem um refluxo da vitalidade que é responsável pelas nossas dúvidas. Ou 
ainda: não há ceticismo sem uma vitalidade refluxante” (Cioran 1997 112-113).
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pronunciamento em questões ou ainda o apoio a movimentos políticos. Portanto, a contradição 
se estabelece na convivência ou coabitação no cético cioraniano de uma dúvida radical e de uma 
tendência afirmativa dogmática. Contudo, se considerarmos desde um ponto de vista epistêmico, o 
cético cioraniano, mesmo que tenda a afirmações “dogmáticas”, não tem as certezas (as verdades, 
conhecimentos, crenças verdadeiras e justificadas) que lhe serviriam para firmar apropriadamente o 
seu dogmatismo. Por isso, dizemos que as afirmações desse sujeito de Cioran são “não-epistêmicas”, 
o que significa, de maneira geral, que são puramente atos de vontade20 (afirmação de uma Vontade 
de Poder, diria Nietzsche), exacerbações de uma tendência voluntarista21 que compõe certamente 
a raiz do pensamento cioraniano. É só então que percebemos a centralidade, para Cioran, do 
aspecto “vital” deste ceticismo (ele representa um impasse da vontade no indivíduo) e o caráter 
instrumental (e também periférico), por assim dizer, da dimensão epistêmica de suas afirmações (as 
ideias são instrumentos da vontade).

b) A função e a forma com que as afirmações não-epistêmicas se impõem diante da 
negatividade cética também foram descritas por Cioran:

Há afirmações sem sistema, que surgem como explosões ou faíscas isoladas de uma fosforescência 
deslumbrante. Quantos de nós não sabem que absolutamente nada se resolve neste mundo; 
quantos desconhecem a impossibilidade orgânica de pronunciar-se sobre qualquer questão; 
quantos não sentem o cansaço de ruminar problemas que jamais resolverão! [...] Como explicar 
então esse radicalismo nas afirmações num meio dominado pelo sentimento de nada? Qual é a 
razão profunda da paradoxal interpenetração da afirmação e da negação?

Não é difícil ver que as afirmações e as convicções, quando aparecem isoladas num amplo 
quadro de negação, encontram as suas raízes numa tensão vital, numa efervescência orgânica, 
numa agitação interior que, mediante a afirmação, expressa uma reação da vida contra as pulsões 
negativas do sentimento de nada. A vitalidade, por mais diminuída que esteja, tem sempre reservas 
suficientes para vencer temporariamente a atração que o nada exerce sobre o homem (2004 202-
203).

Neste ponto, a oposição clássica entre consciência e vida encontra uma forma de exacerbação. Em 
Cioran, a consciência humana, sinônimo de “espírito”, surgiu por conta de um desequilíbrio vital 
(uma fórmula tradicional que vê a consciência como uma espécie de doença)22. Esta é uma visão 
profundamente vitalista, que retoma o motivo do paraíso perdido (de uma infância inconsciente, 
ingênua e natural da humanidade), cujo rompimento ontológico aconteceu justamente pelo 
despertar do espírito. 

Não bastasse a conexão evidente, Cioran chegou mesmo a mencionar Freud ao tratar do 

20  Sobre a ideia de “ato de vontade”, escreveu Cioran: “Não é por meio do raciocínio que se sai do ceticismo, é com 
um ato de vontade, ou seja, por uma decisão instintiva” (1997 127).

21  Ernst Cassirer, comentando sobre o empirismo de Condillac, assim descreveu a tendência voluntarista na filosofia: 
“O impulso instintivo (Trieb) é, portanto, ‘anterior’ ao conhecimento e constitui para este um pressuposto 
indispensável. [...] A vontade deixa de ser causada pela representação, passando esta a ser causada por aquela. 
Deparamo-nos aqui, pela primeira vez, com a atitude ‘voluntarista’ cujo rastro pode ser seguido em metafísica 
até Schopenhauer e em teoria do conhecimento até o pragmatismo moderno” (146-147). Já Abbagnano sugeriu 
que o “Voluntarismo” como “doutrina do primado da vontade” Id. (347) teria origens em Duns Scot. De toda 
sorte, ainda há a necessidade de um estudo sistemático das relações entre essa tendência e a forma como Cioran a 
absorveu e desenvolveu no que ele mesmo nomeou de “metafísica imanente” e “vitalista” (2004 178).

22  O próprio Cioran destacou uma passagem sobre o tema em Nos cumes do desespero: “O espírito é fruto de uma 
doença da vida, assim como o homem não passa de um animal adoentado. A existência do espírito é uma anomalia 
da vida” (Id. 62).
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assunto em outro ensaio de juventude23. Dentro deste quadro vitalista, o cético representa para 
Cioran o sujeito em que aquele desequilíbrio fundador do espírito está muito acentuado, circunstância 
que o afasta de uma participação espontânea na vida: “Desintegrar-se da vida corresponde a uma 
perda total da ingenuidade, esse dom encantador que o conhecimento, inimigo declarado da vida, 
destruiu” (Cumes 60). Contudo, mesmo diante de toda essa “desintegração vital”, surge-lhe ainda 
uma tendência afirmativa. Para o filósofo, na desintegração há uma espécie de contração das 
energias anímicas (de forma mais geral, da vontade) as quais, ao serem constrangidas de tal forma, 
chegam a atingir um rompante capaz de suplantar a interdição do espírito. A aludida “reação da 
vida contra as pulsões negativas”, que faz lembrar em muitas instâncias o conceito de sublimação 
em Freud24, provoca, como traduz Cioran, uma expressão violenta, radical, irrupção que conduz 
o sujeito, efetivamente como um ato de vontade, a se manifestar para além da “razoabilidade” 
do espírito. Sobretudo durante a juventude de Cioran, este processo de superação da interdição 
infligida pelo “sentimento de nada” no sujeito foi chamado de transfiguração25, “que nada mais é 
que o triunfo da expressividade absoluta” (2012 119). 

A linha do pensamento cioraniano se desenvolveu por meio dessa espécie de irracionalismo 
que pretende subjugar os limites existenciais impostos pela sabedoria e o conhecimento26 em 
favor de uma fruição vital (da expressão e manifestação da vontade interditada), afirmação que 
movimenta “uma energia interior através da qual podemos nos erguer acima dos pontos débeis da 
vitalidade” (Cioran 2014 176). Para Cioran, portanto, a sua própria filosofia é um resultado deste 
processo de transfiguração dos impulsos negativos em favor de uma fruição radical e, por diversas 
vezes, violenta. Não à toa, durante a sua juventude, o autor constituiu uma verdadeira apologia do 
radicalismo como forma de superar a abulia do espírito moderno27.

Sumariamente, talvez nos seja possível assumir que a ideia do “estranho ceticismo” cioraniano 

23  Eis a passagem integral presente no ensaio Între spiritual si politic (Entre o espiritual e o político), também de 
1933: “Eu concebo o espiritual com a perspectiva de uma metafísica imanente, segundo a qual o espiritual é o 
produto de uma desintegração do vital, de um desequilíbrio da vida. Assim, aceito o espiritual na medida em que 
este comporta um elemento de incerteza e de tragédia. Para estas considerações não me baseio no espiritualismo, 
mas em uma concepção vitalista e aproximadamente freudiana do espírito” (Id. 178). Ainda há de se fazer uma 
pesquisa sistemática das relações entre Cioran e a psicanálise, uma vez que, mesmo sem muitas menções diretas ao 
nome de Freud, existem diversos registros sobre os impactos que o movimento psicanalítico gerou no pensamento 
cioraniano no decorrer do desenvolvimento de sua filosofia. Sobre estas relações conferir Rotiroti (2020), (2005).

24  Joel Birman assim descreveu o processo de sublimação na psicanálise freudiana: na alquimia “a sublimação 
remeteria à passagem direta de uma substância do estado sólido para o estado gasoso, sem a intermediação do 
estado líquido. O discurso científico da química, constituído por Lavoisier no século XVIII, manteve a sublimação 
em sua retórica e em seu vocabulário, e é evidente a presença desse discurso no momento em que Freud enuncia o 
conceito psicanalítico de sublimação. Com efeito, ele concebe como, por intermédio do processo de sublimação, a 
pulsão sexual passaria de sua solidez e consistência diretamente para uma produção vaporosa e espiritual, que é a 
maneira pela qual o abjeto se transforma no sublime”. Além disso, “a sublimação resulta do trabalho da pulsão de 
vida contra a pulsão de morte” (19-20). A analogia entre os conceitos de sublimação e de transfiguração se sustenta 
sobretudo pelo processo em que “a pulsão de vida” (em Cioran, as energias vitais), lutam e se sobrepõem à “pulsão 
de morte” (ou o desequilíbrio vital, para o filósofo romeno).

25  Horia Pătraşcu chamou a transfiguração de “conceito chave do pensamento de Cioran” (73). Esta é uma noção 
extremamente complexa e ainda não suficientemente estimada nos escritos cioranianos, mas que foi resumidamente 
definida por Pătraşcu como “salto qualitativo e, portanto, extático (para outro nível ontológico, de negativo para 
positivo, de desespero para beatitude, de uma atitude teórica para uma heroica, da morte para a vida)” (73). É 
particularmente recorrente na obra romena de Cioran e tornou-se polêmica quando efetivada como proposta e 
desafio através do seu controverso livro Transfiguração da Romênia.

26  Conferir 2014 43-44.
27  Pode-se observar de forma sistemática essa apologia em praticamente todos os livros romenos de Cioran, mas 

sobretudo em O livro das ilusões e Transfiguração da Romênia. Para um estudo aprofundado do tema da apologia 
da radicalidade em Cioran, deve-se analisar minuciosamente também o compilado póstumo publicado na França 
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tenha aparecido da necessidade de explorar a coabitação das duas tendências do seu pensamento: 
por um lado, a abúlica, como o autor descrevia nos gregos antigos e nos franceses setecentistas; e por 
outro a antimoderna, bárbara e violenta, no sentido de uma oposição à degradação que os valores 
modernos impunham, ao seu ver, ao homem e suas energias subjetivas. Esta união de tendências 
pode resumir a particularidade da suposta inovação cioraniana, união que se estrutura por um 
ponto de vista vitalista que enxerga na interdição do negativismo cético a ocasião para a expressão 
transfigurada das energias vitais anteriormente debilitadas. E assim, bem como enxergou Michel 
Jarrety, o Cioran romeno talvez estivesse sugerindo aos seus contemporâneos uma espécie de ética: 
“O valor do cético na Antiguidade se media segundo a calma espiritual e a imperturbabilidade do 
ânimo. Por que não criaríamos nós, que vivemos a agonia da modernidade, um ethos trágico em que 
a dúvida e o desespero se combinam com a paixão, com uma chama interior, num jogo estranho e 
paradoxal?” (Cioran 2004 204).

Ceticismo na obra francesa 
Uma Kehre?

Apesar do “estranho ceticismo” ter sido apresentado em juventude e, de certa forma, ratificado 
na maturidade pelo título de “ceticismo violento”, é bastante claro como Cioran reavaliou, na sua 
obra francesa, as características de sua postura filosófica e da própria apologia ao radicalismo como 
consequência do seu assim chamado “ethos trágico”. A prova disso está, por exemplo, nos dois 
aforismos iniciais de Breviário de Decomposição (primeira obra francesa de Cioran), “Genealogia do 
Fanatismo” e “O Antiprofeta”, em que dois elementos importantes de seu passado intelectual são 
rechaçados, a saber, o elogio ao fanatismo e o enaltecimento do messianismo. Se na juventude Cioran 
defendeu claramente uma saída irracionalista à interdição cética, caminho que subjugava a razão 
e o conhecimento em favor de uma “febre” afirmativa, já naqueles dois aforismos introdutórios 
observamos o ataque direto a qualquer natureza de dogmatismo. 

É justamente sobre esta suposta mudança que pensou o professor Horia Pătraşcu 
ao considerar se Cioran teria sofrido uma espécie de conversão entre seus períodos romeno e 
francês. Para o pesquisador, “a ‘conversão’ [de Cioran] ao ceticismo [...] não foi exatamente uma 
ruptura súbita” (Pătraşcu 350). Ela teria se seguido à “derrota”, por assim dizer, que fatalmente 
sofreu a apologia da violência e da barbárie na Segunda Guerra, episódio polêmico inclusive pela 
aproximação entre Cioran e os pensamentos ultranacionalistas romeno e alemão. A barbárie 
“civilizatória” ou “cultural” consequentemente acabou substituída por uma “violência” mais restrita 
ao campo estético, ainda que não tenha sido jamais abandonada por Cioran em suas dimensões 
ética e existencial, explicitamente antimodernas. 

Sua postura filosófica passou a ser comparada então com a dos moralistas franceses do 
XVIII, e sua virulência negadora contra os alicerces metafísicos do homem moderno foi imbuída de 
lirismo, uma espécie de “saída” estética para uma interdição ainda mais profunda de seu “ceticismo”. 
Como ressaltou Pătraşcu: “A revalorização do ceticismo é, portanto, apenas um desenvolvimento 
e uma nuance dos fundamentos da filosofia de Cioran, e não um grande ponto de viragem, uma 
Kehre de Cioran” (Id. 351). E se o dogmatismo radical fora, na fase romena, o canal de expressão 
das energias vitais, “o ceticismo tornou-se [na fase francesa] outro veículo para alcançar o êxtase, 
este tipo de êxtase — mundano, imanentista, vitalista” (Id. 351). Portanto, na visão do professor 
Pătraşcu, a revisão do “estranho ceticismo” cioraniano no seu período de maturidade não deve ser 
entendida como sinal de uma virada filosófica no seu pensamento, uma vez que o modus operandi, 

sob o título de Apologie de la Barbarie.
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por assim dizer, permaneceu o mesmo: a suposta ruptura ontológica estabelecida pelo surgimento 
do espírito no homem, e acentuada até o desespero no “cético” cioraniano, deve ser superada 
por uma descarga de energia vital transfigurada, na sua obra, em filosofia. Assim se observa, 
destaca o comentador, que “o tema fundamental do trabalho de Cioran é o êxtase” (Id. 350). 
 
Um ascetismo secularizado

Caso seja acertado dizer, por um lado, que pode não haver mudança programática entre as duas 
fases da obra cioraniana, por outro, torna-se muito arriscado resumir as particularidades do uso 
do ceticismo apenas pelas definições de juventude. Como veremos, o período francês destacou 
aspectos muito caros da atitude filosófica de Cioran e certamente foi a etapa em que melhor se 
desenvolveu o seu aludido ceticismo.

O principal ponto da revisão cioraniana parece-nos o desenvolvimento de uma sorte de 
ascetismo secularizado, e é impossível não destacar a crucialidade da sua mudança para Paris 
nesse assunto. Como se sabe, o filósofo romeno exilou-se na capital francesa a partir de 1937, sob 
pretexto de escrever uma tese sobre Nietzsche (que nunca apareceu), permanecendo no país até 
sua morte em 1995. Se, assim como sublinhou Sloterdijk, Cioran chegou na França “em 1937 para 
viver como eremita por quase sessenta anos” (id. 233), é porque a experiência apátrida exacerbou 
o sentimento de ruptura com o mundo, incompatibilidade “ontológica” que levou o romeno a 
atestar o seu “exílio metafísico”. Como escreveu em seu texto póstumo Razne: tal condição significa 
“ser estrangeiro em qualquer país, em qualquer esfera: elevar o seu estatuto jurídico à qualidade 
metafísica” (Cioran 2018). Cada vez mais notoriamente, a análise histórica que havia introduzido a 
ideia de ceticismo no seu pensamento perdeu importância, sempre em favor de uma visão “supra 
histórica”, por assim dizer, sobre o “absoluto”, os problemas últimos e primeiros, assim como o 
próprio Cioran revelou em carta escrita já quando vivia na França:

Em vários sentidos já não sou o mesmo. De algum modo, mudei meu ponto de vista no que 
diz respeito às realidades «históricas». Às vezes me parece engraçado ter escrito Transfiguração da 
Romênia; — Não estou mais interessado. Exceto a poesia, a metafísica e a mística, nada tem valor. 
Toda participação nas convulsões temporais é perda de tempo e desperdício. [...] O homem que 
tenta preservar uma certa dignidade espiritual deve esquecer sua condição contemporânea. [...] 
Todo homem é vítima de seu temperamento. Acredito ter liquidado muitos erros e esperanças 
enganosas. Tente, por qualquer meio, ficar fora das paixões e superstições efêmeras que envenenam 
inutilmente a alma e os brios do espírito (1995f  43-44).

O processo que levou Cioran a se tornar uma sorte de “eremita” passou pelo desprendimento 
de preocupações particulares da sua filosofia, entre elas a com a situação histórico-cultural de seu 
próprio país, a Romênia. Mais rigorosamente, este “ascetismo” se voltou contra o sentido primevo 
da transfiguração cioraniana: o de uma expectativa pela superação da ruptura ontológica do homem 
em relação à vida, mesmo que por uma via “sublimada”. Ao dizer ter “liquidado muitos erros e 
esperanças enganosas”, Cioran referiu-se às tendências dogmatizantes de seu temperamento, claro 
sinal do novo regime a que se impôs e que inverteu algumas de suas percepções sobre o próprio 
ceticismo. Exemplo disso está na forma como progressivamente o ceticismo, que em si era sinal de 
doença, passou concomitantemente a representar uma ajuda contra o sofrimento28, mas também 
uma “droga” que vicia e faz viver29. De maneira geral, ele se tornou para o romeno um exercício 
de autodomínio:  

28  Conferir 1997 165 e 440
29  Conferir 1997 380, 454 e 609.
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Impus-me uma filosofia cética para poder contrariar o meu temperamento infeliz, os meus 
distúrbios, as minhas reações de humor. Em cada momento preciso me controlar, frear os meus 
impulsos, combater as minhas indignações nas quais não acredito, mas que surgem do meu sangue 
ou de quem sabe onde. O ceticismo é um calmante, o mais seguro que encontrei. Recorro-lhe em 
qualquer ocasião; sem ele, literalmente explodiria (Cioran 1997 389).

Para Sloterdijk, a obra de Cioran representa uma “ascese secularizada” e constitui um existencialismo 
contrário ao dos “mandarins de Paris” (e aqui deve se pensar sobretudo em Sartre): portanto, não um 
“existencialismo engajado de resistência”, mas um “existencialismo da recusa” que constantemente 
rejeita as “tentações de se implicar e de adotar uma posição” (233). É o paradoxo da tendência 
cioraniana, que parece repetir a forma da contradição de seu “estranho ceticismo” formulado em 
juventude: “a posição do homem sem uma posição, o papel do ator sem um papel” (233). Sloterdijk 
ainda destacou a particularidade deste asceticismo secularizado de Cioran, “cuja representatividade 
e originalidade aparecem no fato de que sua prática consiste em recusar qualquer prática orientada 
a objetivos” (234). 

Não por acaso, a assim chamada fase francesa de Cioran foi marcada por algumas 
aproximações com o pensamento oriental, sobretudo o Budismo30. A visão de mundo budista 
o interessava na medida em que enxergava nela a possibilidade de “aceder a uma religião sem ter 
fé” (1995c 82), e, como sublinhou François Chenet, uma espécie de “radicalização do ceticismo 
antigo” (273). O destaque da relação entre Cioran e Budismo, incluindo neste ponto o paralelo do 
próprio autor entre Budismo e ceticismo, serve-nos sobretudo, assim como apontam os estudos, 
para compreender a generalização da descrença cioraniana sobre a realidade: “Tudo o que penso 
das coisas está resumido nesta fórmula de um representante do budismo tibetano: ‘O mundo 
existe, mas não é real’” (1997 299). O filósofo se utilizou da ontologia budista na consolidação 
de seu ascetismo secularizado que descredita do mundo qualquer possibilidade de engajamento, 
participação ou adesão. Portanto, Cioran cria a figura de um budismo como radicalização do 
ceticismo antigo, mesmo que este último não se preocupasse, por exemplo, em problematizar a 
suposta “realidade” das aparências. 

Por outro lado, o pensador romeno impunha limites à “radicalidade”, por assim dizer, da 
solução budista às próprias constatações ontológicas, uma vez que esta filosofia oriental avança seu 
ascetismo até uma superação do “eu”. Este é um problema particularmente constante na obra de 
Cioran, basta considerarmos o lugar central que a mística ocupou nos seus escritos desde a juventude, 
tema que sempre orbitou ao redor da questão da possibilidade de dissolução ou renúncia do “eu”. 
Cioran comentou particularmente sobre isso em uma entrevista a Léo Gillet, em 1987: “Eu sou 
budista unicamente para tudo o que é verbal, constatação. Mas quando o Buda diz: ‘agora, é preciso 
renunciar ao desejo, triunfar sobre o eu’, não posso” (1995c 83). A interdição do caminho budista 
— veto que limita a ascensão do pensamento de Cioran a uma mística (por isso, ele apresentava o 
seu ceticismo, e também a si mesmo, como resultado de uma mística fracassada31) ou a um niilismo 
completo — demonstra características fundamentais do assim chamado “ceticismo” cioraniano, 
como veremos a seguir.

  

30  Vários trabalhos dedicaram-se especificamente ao tema da relação entre Cioran e Budismo. Conferir Carloni 
(2012), Urbaniak (2009), Baumgartner (2016), Dobre (2013) e Chenet (2009) são alguns exemplos.

31  “Acreditei ter sido chamado a tornar-me um místico (como se alguém se tornasse um místico! místico se é) — mas 
é preciso dizer que estava na minha natureza ser um cético, ou melhor, um herege do ceticismo. 

No fundo, o ceticismo é o antípoda da felicidade. Eu caí na dúvida porque apontei muito alto. O cético é um místico 
fracassado” (Cioran, 1997 601).
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Niilismo e Apofatismo

Uma dessas características demonstráveis do “ceticismo” cioraniano é a inversão do niilismo. 
Apesar de Franco Volpi ter diagnosticado o pensamento de Cioran como um “niilismo gnóstico” 
(105), o professor romeno Horia Pătraşcu alertou sobre a importante diferença entre o discurso 
niilista e o cioraniano, nomeado pelo estudioso de discurso apofático. Para Pătraşcu, o apofatismo 
de Cioran se demonstra pela diferença entre o “nada niilista” e o “nada apofático”, já que no 
segundo a intenção é atestar a incapacidade do pensamento de transcender seus limites e qualificar 
positivamente seu “objeto”: “O ‘nada da vida’ é do mesmo tipo que o ‹nada divino›, o nada de 
Deus — no sentido de que o pensamento transfere/projeta sua própria incapacidade de conceber 
seu objeto em um atributo paradoxal do mesmo” (Pătraşcu 2017 354). Como também fez notar o 
professor Pătraşcu, este tipo de discurso avizinha ainda mais Cioran da mística negativa, em que 
a aproximação de Deus se dá pela negação das investidas redutoras do pensamento. No caso da 
filosofia cioraniana, entretanto, a vida mesma só pode ser qualificada negativamente, pois nenhuma 
definição é capaz de apreender sua mudança constante.

O apofatismo de Cioran se demonstra particularmente pela sua apologia ao “incriado” ou 
ao “não-nascido” como fonte originária e não corrompida da existência. A principal obra sobre esta 
apologia é (De l›inconvénient d›être né ) Do inconveniente de ter nascido, de 1973, em que se lê no aforismo 
11: “Não me sentindo nunca à vontade no imediato, apenas me seduz aquilo que me precede, aquilo 
que me afasta daqui, os instantes inumeráveis em que não existia: o não-nascido” (2010 7). Mesmo 
vinte anos antes, em 1953, com a publicação do ensaio La Fin du Roman (O fim do romance) sob o 
selo da Nouvelle Revue Française (N.R.F.), Cioran escreveu: “Eu sonho nas profundezas do Ungrund, 
fundo anterior às corrupções do tempo, e cuja solidão, superior à de Deus, separaria-me para 
sempre de mim, dos meus semelhantes, da linguagem do amor, da prolixidade que a curiosidade 
pelos outros carrega” (1012). O filósofo conectou diretamente a necessidade da inclinação ao não-
criado como resultado da debilitação anímica sofrida pelo cético: “Quando seus sentidos murcham 
por falta de objetos que os possam solicitar, e a sua razão cessa de ser exercida por horror de fazer 
julgamentos, ele já não pode dirigir-se senão ao não-criador, com o qual se parece, com o qual se 
confunde, e cujo Tudo, indistinguível do Nada, é o espaço em que, estéril e prostrado, realiza-se, 
descansa” (1995d 1103).

Para além da inclinação psicológica ou terapêutica do cético cioraniano a uma ordem não 
“corrompida” pela “queda no tempo”, existem razões mais objetivas que justificam este movimento. 
A principal delas retoma um tema contínuo na obra de Cioran que é a natureza irracional32 e 
irredutível33 da vida. Para Cioran, a vida é essencialmente irracional, ou seja, refratária às reduções 
e abstrações da razão, porque é devir, mudança permanente. Portanto, ela não poderia jamais 
corresponder às exigências da inteligência: “Lá onde a inteligência se revela totalmente incapaz de 
surpreender a natureza íntima, ela está no domínio da vida” (2009a 137). Sendo assim, se o cético 
cioraniano rechaça todo dogmatismo dos sistemas filosóficos e, mais do que isso, repreende o 
assalto da razão contra o movimento permanente da vida, ele se coloca efetivamente como uma 
espécie de “guardião” do não-criado: negando toda sorte de afirmação, ampara-se sobre o supremo 
negativo da vida, como em um surpreendente niilismo às avessas34. 

Nota-se também que do apofatismo decorre a persistência da figura de Deus na obra 

32  Conferir Cioran, 2012 148.
33  “Irracional é aquilo que é refratário à redutibilidade” (Cioran 2009 141).
34  Como já dissemos, o filósofo tratava suas asserções como atos de vontade, o que o levava a traduzi-las em afirmações 

“não-epistêmicas”. Essa perspectiva constantemente conduz o leitor a imbróglios interpretativos. Dentre todas 
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cioraniana, uma vez que Deus representa a integralidade do “nada”. O próprio Franco Volpi 
indicou que da negação cioraniana dos valores positivos do mundo nasce “a devoção que o lança 
para a ‘mais pura versão de Deus’, que para ele é o Nada” (105). Além disso, Cioran utilizou a ideia 
de Deus como alvo e interlocutor na construção da condição existencial de seu pensamento. É o 
que destaca Sloterdijk ao escrever que, na obra cioraniana “a existência de Deus deve ser postulada 
com necessidade, pois Deus deve pedir desculpas pelo mundo” (235). Também o ensaísta brasileiro 
Walter Benevides sublinhou este aspecto ao registrar: “Deus é para ele o inimigo necessário, o 
companheiro incômodo mas indispensável ao seu solipsismo [...]. Além do mais, para perplexidade 
perene do mal que nos rodeia, convém que haja um bode expiatório. E quem melhor do que o 
Criador, responsável que é por todas as imperfeições que no mundo cada dia se renovam?” (34).

Ceticismo e Inutilidade

A interdição feita por Cioran ao budismo também sugere uma outra característica de seu ceticismo: 
a ausência de uma saída definitiva do agonismo individual. Todo o pensamento de Cioran gira 
em torno do indivíduo e das repercussões psicofisiológicas de sua condição existencial. Extinguir 
o panorama dessa relação indivíduo-existência em benefício de uma resolução ontológica seria 
implodir o desenvolvimento da filosofia cioraniana, uma vez que, como alertou Sloterdijk, Cioran 
é “mestre do ‘não chegar a lugar nenhum’” (235). O filósofo alemão descreveu a postura de Cioran 
como “anti-estóica”, demonstração de um grande impasse metafísico:

A tendência da nova regra é anti-estóica. Enquanto o sábio estóico faz tudo para estar apto para 
o universo (o estoicismo romano era antes de tudo, é verdade, uma filosofia de funcionários 
públicos, atraente para as pessoas que queriam crer que deviam sinceramente, como “soldado do 
cosmos”, permanecer no posto que lhe fora atribuído pela providência), o asceta cioraniano tem 
de repelir a tese do cosmos como tal. A sua própria existência deve atestar o fracasso da criação 
(Sloterdijk 235).

Sendo assim, a “inutilidade” para qual tende o pensamento cioraniano é a manifestação não apenas 
da descrença ou da incapacidade de engajamento no mundo, mas antes de tudo do assim chamado 
“fracasso da criação”: o “cético” de Cioran atesta a impossibilidade ontológica do homem de 
integração no universo e da própria harmonia universal. Desta forma, ele se consolida como 
antípoda do estoicismo: “Fora dos céticos gregos e dos imperadores romanos da decadência, todos 
os espíritos parecem submetidos a uma vocação municipal. Só aqueles se emanciparam – uns 
pela dúvida, os outros pela demência – da obsessão insípida de ser úteis” (Cioran 2011 28). O 
ataque à utilidade atesta o malogro da “queda no tempo” e mais especificamente a intenção de 

as particularidades dos usos que fez Cioran do vocabulário cético, uma em especial pode ser causa das maiores 
confusões: para o romeno, não há equivalência entre afirmações e negações. É claro que Cioran entendia que o 
valor lógico de uma afirmação é idêntico ao de uma negação e que, do ponto de vista do ceticismo, tanto afirmação 
quanto negação são demonstrações de dogmatismo, uma vez rompida a equipolência e a possibilidade mesma 
de suspensão do juízo. Entretanto, o valor epistêmico de qualquer uma dessas operações (afirmação, negação 
ou suspensão do juízo) é apenas secundário para Cioran. Ele as analisava desde um ponto de vista «orgânico» ou 
existencial segundo o qual a negação deveria ser tomada como uma atitude antinatural:

    “Em primeiro lugar, fizemos mal em colocar a afirmação e a negação no mesmo plano. Negar, concordamos, 
é afirmar ao contrário. No entanto, há algo mais na negação, um suplemento de ansiedade, uma vontade de se 
singularizar e como que um elemento antinatural. A natureza, se se conhecesse a si própria e se pudesse elevar 
à fórmula, elaboraria uma interminável sequência de julgamentos da existência. Só o espírito tem a faculdade de 
recusar o que é e de se agradar com o que não é, só ele produz, só ele fabrica a ausência. Só tomo consciência de 
mim mesmo, só sou quando nego; assim que afirmo, torno-me permutável e acomodo-me como objeto” (1995d 
1097-1098).
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desfazer a sacralidade dos valores, dos ídolos e das teleologias: “Ser o agente da dissolução de uma 
filosofia ou de um império: pode-se imaginar orgulho mais triste e mais majestoso? Matar por 
um lado a verdade e por outro a grandeza, manias que fazem viver o espírito e a cidade” (Id. 29). 
          Além disso, a inutilidade é o corolário do autodomínio cioraniano. Ela representa todo o 
esforço de seu pensamento em produzir uma obra não engajada e que nada pode propor. Entretanto, 
também significa o resultado, para Cioran, de um contínuo enfraquecimento dos instintos:

Meu ceticismo, a longa prática que tenho dele, finalmente embotou as minhas garras. Muito tempo 
atrás das grades, a fera não se dignou — ou já não pode precipitar-se sobre ninguém; o ceticismo 
é a jaula do filósofo, onde perde os seus instintos; depois é livre, é claro, mais livre que qualquer 
outro, mas a sua liberdade já não lhe serve para nada. Ele está livre em um deserto. O ceticismo? 
uma liberdade total, e inutilizável (1997 641).

O ceticismo de Cioran se desenvolve como autodomínio para uma liberdade negativa, por assim 
dizer. Essa liberdade negativa representa a autonomia para não agir, para nada propor, para a 
inutilidade. A inutilidade cioraniana é sinônimo da abertura para negar essencialmente qualquer 
propósito, pois eles se sustentam, de acordo com o romeno, sobre dogmatismos (fanatismo, fé, 
febre). Esta postura de “anti-profeta” só é possível pela lucidez anti-dogmática oferecida pelo 
ceticismo: “A clarividência é o único vício que nos torna livres — livres num deserto” (Cioran 
2010 14). Se na juventude o tema da inutilidade remetia a um sentido bastante estrito, a saber, o 
de uma oposição total ao que Cioran considerava como tecnocracia, otimismo e mediocridade do 
espírito moderno, na maturidade esse “anti-estoicismo” libertador atingiu o patamar de um exílio 
existencial que beira o ascetismo dos místicos: “Ser mais inutilizável que um santo…” (2011a 75).

Contudo, este “anti-estoicismo” da inutilidade é (quase) redimido em sua obra pelo afã 
estético da escrita. O ascetismo secularizado de Cioran não tem pretensões de renunciar o “eu” e 
a vontade de poder imbricada nos próprios atos de negação. E se a vontade ainda se manifesta, ela 
o faz por meio deste programa anti-profético para se realizar esteticamente: “mesmo o desleixo 
é capaz de fazer arte se a vontade de poder for adicionada a ele” (Sloterdijk 235). É o sentido 
terapêutico que já se insinuava no “estranho ceticismo” cioraniano desde sua juventude, persistindo 
notadamente em toda a obra: “considerava – e ainda considero – o ato de escrever como uma sorte 
de terapêutica. Este é o sentido profundo de tudo o que já escrevi” (1995c 47)35.

Mesmo tendo se mantido sob a égide da própria neurastenia e do regime de autodomínio 
da negação, Cioran apresentou em sua obra “inconsistências” cruciais que lhe impediram de 
consolidar, de maneira geral, um complexo de negações sistemáticas que poderia tê-lo “convertido” 
efetivamente em um cético. Pelo contrário, o seu “desleixo” (para ficar com a expressão de Sloterdijk) 
é basicamente a marca da sua obra, munida de pensamentos que não se concluem, como numa 
espécie de maiêutica abortada. Sob as pechas de niilista, cético e pessimista, foi sempre inacabado, 
imperfeito: “Eu sou um cético incompleto. Toda a parte de mim que não foi absorvida ou devorada 
pela dúvida se volta para o seu oposto. Daí este pressentimento de êxtase, que representa esse setor 
do meu ser que o ceticismo não conseguiu invadir” (Cioran 1997 876). 

Assim como desenvolveu Walter Benevides em seu ensaio “E. M. Cioran: um pessimista 
quase perfeito”, o filósofo romeno é inconcluso mesmo na negação: “Por lhe faltar, como admite, 

35  O tédio do estado de inutilidade diante do fracasso da criação é aludido por Cioran inclusive pelo seu caráter 
pretensamente terapêutico. O filósofo formula um dos maiores — senão o maior — problemas de sua obra 
justamente neste ponto: “Que terapêutica empregar contra uma doença de que não nos lembramos mais e cujas 
consequências usurpam nossos dias? Como inventar um remédio para a existência, como concluir esta cura sem 
fim? E como recuperar-se do nascimento? O tédio, esta convalescença incurável...” (Cioran 2011 28).
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‘calor’ no niilismo (2011a 759), é incapaz de negar tudo para conseguir a extinção das próprias 
dúvidas. E assim vai se adaptando à vida mercê de nefandos sortilégios” (Benevides 34). Além 
disso, a sua inconsistência permite a convivência entre seu instinto negador e o afirmador, este 
último sustentado pelos vieses terapêutico e extático da sua obra pois “na dilaceração com que se 
despoja qualquer ilusão vital, Cioran não deixa, contudo, de contar com os seus prazeres” (Ibid.). 
Retrocedendo nas últimas instâncias das diversas correntes e escolas com as quais supostamente 
se filiaria, Cioran perseguiu os pontos mais críticos do pensamento não-dogmático, alimentando-
se dos restos de suas negações, à revelia das quais constituiu (de forma não-epistêmica) uma saída 
fugaz para o infortúnio, através do regozijo da arte pela qual aprendeu a tudo negar, mas com 
alguma beleza:

Schopenhauer sem vontade, Stirner descrente do anarquismo, Kierkegaard sem fé, Nietzsche que 
rompeu com o super-homem, Spengler sem sistema, este romeno que tão estupendamente escreve, 
que tão acirradamente detesta os intelectuais, que admira acima de todos Diógenes, porque o 
cínico “nada propunha” tem o orgulho de não oferecer nenhuma mensagem. Espelho deste nosso 
presente deprimido, compilações suntuosas de nossas negações latentes e ostensivas, o que redime 
a obra de Cioran, o que de certo lhe dará permanência, é a força do estilo que em todas as suas 
páginas transparece. Evangelho do caos, poderia ser adotado pela convulsa mocidade que agora 
se agita sem diretrizes, se acaso aos jovens de hoje restasse algum faro de beleza. Seria a salvação 
pela estética. Mas quererá alguém salvar-se? (Ibid. 34).

Referências Bibliográficas

Baumgartner, Brad. “Zen pessimism: on E. M. Cioran and non-being”. A journal of  Contemporary 
Theory, Theory of  Religion and Experimental Theory, no. 1, London (2016): 10-26.

Benevides, Walter C. S. “E.M. Cioran, um pessimista quase perfeito”. Jornal do Commercio. 12 dic. 
2019. https://breviariodecomposicao70.home.blog/2019/12/12/cioran-correia-de-sa-
recepcao-brasileira-rui-benevides-prates/

Birman, Joel. “Criatividade e sublimação em psicanálise”. Psicologia Clínica. n.1, v. 20 (2008): 11-26. 

Burnyeat, M. F. “Pode o cético viver seu ceticismo?”. Sképsis. n.5 (2010): 201-239. 

Carloni, Massimo. “Cioran, o nascimento e o Zen”. Alkemie n°9 – L’être Juin (2012).

Cassirer, Ernst. A filosofia do Iluminismo. Trad. Álvaro Cabral. São Paulo: UNICAMP, 1992.

Chenet, François. “Cioran et le bouddhisme”.  Tacou, Laurence; Piednoir, Vincent (Orgs.). Cahier 
Cioran. Paris: L’Herne, 2009.

Cioran, Emil. La Fin du Roman.  “La Nouvelle Nouvelle Revue Française”, 1º année Nº 12. Paris: 
N.R.F., Dezembro de 1953.

__________, A Tentação de Existir (La tentation d›exister). Tradução de Miguel Serras Pereira e Ana 
Luísa Faria. Lisboa: Relógio D›Água, 1988.

__________, Aveux et Anathèmes. Œuvres. Paris: Gallimard, 1995a.

__________, Écartèlement.  Œuvres. Paris: Gallimard, 1995b.

__________, Entretiens. Entretiens. Paris: Gallimard, 1995c.

__________, La Chute dans le temps.  Œuvres. Paris: Gallimard, 1995d.



182

__________, Le Mauvais Démiurge.  Œuvres. Paris: Gallimard, 1995e.

__________, Scrisori către cei de-acasă. Bucureşti: Humanitas, 1995f.

__________, Cahiers (1957-1972). Gallimard: Paris, 1997.

__________, Solitude et Destin. Paris: Arcades Gallimard, 2004.

__________, “L’intuitionnisme contemporain”. Tacou, Laurence and Piednoir, Vincent. Cahier 
Cioran L’Herne Nº 9. Paris: L’Herne, 2009a.

__________, Transfiguration de la Roumanie. Tradução de Alain Paruit. Paris: L’Herne, 2009b.

__________, Do Inconveniente de ter Nascido (De l›inconvénient d›être né). Tradução de Manuel de 
Freitas. Lisboa: Letra Livre, 2010.

__________, Silogismos da Amargura (Syllogisme de l›amertume). Tradução de José Thomaz Brum. 
Rio de Janeiro: Rocco, 2011a.

__________, Breviário de Decomposição (Précis de Décomposition). Tradução de José Thomaz Brum. 
Rio de Janeiro: Rocco, 2011b.

__________, História e Utopia (Histoire et Utopie). Tradução de José Thomaz Brum. Rio de Janeiro: 
Rocco, 2011c.

__________, Nos cumes do desespero (Sur les cimes du désespoir). Tradução de Fernando Klabin. São 
Paulo: Editora Hedra, 2012.

__________, O Livro das Ilusões (Le livre des leurres). Tradução de José Thomaz Brum. Rio de 
Janeiro: Rocco, 2014.

__________, Lágrimas y Santos (Des larmes et des saints). Tradução de Christian Santacroce. 
Madrid: Hermida Editores, 2017.

__________, Extravíos (Razne). Tradução de Christian Santacroce. Hermida Editores: Madrid, 
2018. 

David, Sylvain. Cioran: un héroïsme à rebours. Montréal: Les Presses de L›université de Montréal, 2006.

Dobre, Marius. “Traces of  Buddhism in the works of  Emil Cioran”. European Journal of  Science and 
Theology 9 (2013): 95-104. 6 out 2021.https://www.researchgate.net/publication/298139019_
Traces_of_Buddhism_in_the_works_of_Emil_Cioran

Herrera, Liliana. “Ejercicios de ascética negativa”.  Emil Cioran: Giornate di studio a Napoli 2016-2018. 
Milão: Criterion Editrice, 2019.

Jarrety, Michel. “Cioran: un étrange scepticisme”.  Scepticisme et pensée morale: de Michel de Montaigne à 
Stanley Cavell. Paris: Paris Sorbonne Paris IV, École Normale Supérieure, 2013.

Jurczak, Kazimierz. “Valori epistemologice ale melancoliei: Cioran şi Pessoa”.  Emil Cioran: Giornate 
di studio a Napoli 2016-2018. Milão: Criterion Editrice, 2019.

Lăzărescu, Mircea. “Cioran, archives paradoxales. Nouvelles approches critiques.”. Cioran, le temps et 
le scepticisme. Paris: Classiques Garnier, 2013.

Nedelcovici, Bujor. “La Leçon De Scepticisme De Cioran”. Esprit 10 (1990): 10–24. 6 out 
2021. https://esprit.presse.fr/article/bujor-nedelcovici/la-lecon-de-scepticisme-de-
cioran-12334



183

Nietzsche, Friederich. Sobre a utilidade e desvantagem da história para a vida. Tradução de André Itaparica. 
São Paulo: Hedra, 2017.

Romero, Gustavo. “Cioran y la condición humana: ser-con los animales”.  Emil Cioran: Giornate di 
studio a Napoli 2016-2018. Milão: Criterion Editrice, 2019.

Pătraşcu, Horia. “The Anti-Mioritic Space. The Transfiguration of  Romania as a “Weak” 
Transfiguration”. Philobiblon. n. 1(2013): 68-99. 6 out 2020. https://www.proquest.com/op
enview/11e9c000d4f57fd4adee83b8f21e5c65/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1936337

_____________, “Revalorizarea Scepticismului În Opera Franceză a Lui E. M. Cioran”. Bucureşti: 
Rev. filos., LXIV, 3, p. 349–357, Bucureşti, 2017.

Petreu, Marta. “Préface”.  Cioran, Emil. Transfiguration de la Roumanie. Tradução de Alain Paruit. 
Paris: L’Herne, 2009.

Porchat, O. “Sobre o que aparece”. Sképsis nº 1(2007): 7-42. 6 out 2021. < http://
philosophicalskepticism.org/wp content/uploads/2014/05/1sobre_o_que_aparece.pdf>

Porte, Yann. “Cioran,  Sceptique  abîmé  et  cynique  fragmenté”. Alkemie n. 6 (2010): 66-90. 6 out 
2021. < http://www.revue-alkemie.com/006-alkemie-cioran.html>

Rotiroti, Giovanni. Das Unbehagen In Der Kultur a lui Freud în opera lui Cioran: ecouri disonante și profunde. 
Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2020.

______________, Il demone della lucidità: Il “caso Cioran” tra psicanalisi e filosofia. Soveria Mannelli: 
Rubbettino Editore, 2005.

Sloterdijk, Peter. “Cioran ou l’excès de la parole sincere”.  Tacou, Laurence; Piednoir, Vincent 
(Orgs.). Cahier Cioran. Paris: L’Herne, 2009.

Urbaniak, Jakub. “Why isn’t it like it should be?: Buddhist and Christian intuition of  the wretchedness 
of  the human condition in the life and writings of  Emile Cioran”. Faculty Of  Theology, Adam 
Mickiewicz University. Orientador: Pascal David, Tese (Doutorado em Teologia) 2009.

Valcăn, Ciprian. Influencias culturales francesas y alemanas en la obra de Cioran. Pereira: Universidad 
Tecnológica de Pereira, 2016.

Volpi, Franco. O Niilismo. São Paulo: Edições Loyola, 1999.


