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PREFÁCIO
As idéias de muitos autores entram em nosso dia-a-dia como que de
contrabando. Não sabemos ao certo como, quando ou por que passamos a
reproduzi-las. Tampouco sabemos como foram produzidas, as circunstâncias e
a época em que foram concebidas. As usamos deslocando-as do contexto
histórico e lógico em que foram concebidas e que lhes conferia sentido.
Normalmente, essas idéias nos aparecem como grandes sínteses,
como fórmulas mágicas que nos ajudam a dizer em poucas palavras aquilo que
nem com muitas conseguiríamos expressar. Usamos essas idéias com alto
grau de liberdade, tanto para confirmar quanto para negar aquilo que nos
parece que elas postulam.
Como Maquiavel e Marx, para ficar com dois que são emblemáticos da
modernidade, Nietzsche é desses pensadores que entraram para a cultura
ocidental de modo enviesado. Seus aforismos e interpretações são
seguidamente citados, mas pouco lidos; suas posições são mais comentadas
do que analisadas; suas contribuições são mais estigmatizadas do que
compreendidas. Talvez sua iconoclastia e os longos e cheios bigodes tenham
concorrido para uma espécie de mistificação de seu pensamento, que ora leva
a associá-lo à loucura, ora à crueldade, ora ao niilismo.
Foi para desfazer mal-entendidos e ressaltar algumas das contribuições
da filosofia de Nietzsche para o pensamento que Alexandre Anello escreveu
esta sintética, clara e instrutiva obra. Mas seu ponto de partida não foi um
interesse aleatório e de caráter estritamente pessoal pela obra de Nietzsche.
Inquietou-o o modo como esse autor era recebido por comunidades do Orkut.
Cruel, anti-semita, anticristo, louco, herege, machista e niilista. Esses
eram alguns dos qualificativos que acompanhavam as discussões sobre
Nietzsche no Orkut. Anello os toma como referência para perscrutar a obra do
próprio Nietzsche em busca de indícios que confirmem ou neguem tais
imagens. Com isso, ele nos convida a um exercício heurístico da maior
importância quando se pretende mergulhar no pensamento de outrem. Parece
dizer-nos: se queremos saber o que Nietzsche disse, façamos as perguntas
que nos inquietam a ele e tiremos nossas conclusões. E é isso o que faz.
Não é exagero dizer que, partindo dos demônios dos outros, dos
freqüentadores das comunidades do Orkut, Anello procura desvendar aqueles
que inquietavam Nietzsche, procurando saber se há adequação de sentido ou
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não entre o que muitos daqueles dizem do filósofo alemão e o que ele
realmente escreveu. Por isso, este é tanto um livro sobre a recepção das idéias
de Nietzsche quanto sobre Nietzsche.
O esforço empreendido por Alexandre Anello nos mostra o quanto há de
contrabando ideológico em várias das interpretações correntes sobre
Nietzsche. Isso se evidencia desde o título da obra. Anello fala do julgamento e
não da interpretação de Nietzsche, como a sugerir o predomínio de pontos de
vista mais preocupados em afirmar seus próprios preconceitos do que em
compreender os demônios alheios, as inquietações de outrem.
Para desfazer os mal-entendidos, esclarecer as injustiças, o autor
contrasta os julgamentos sobre Nietzsche com sua obra e biografia. Assume os
demônios dos “juízes” como se seus fossem. Convoca, então, o próprio
Nietzsche e lhe pergunta: é isso que pensas?
Anello põe em evidência, também, um objeto ainda fugidio, mas
insinuante, que se coloca para a análise das ciências sociais: as comunidades
virtuais. Reconhece-as como espaços de sociabilidade, como lugares cuja
virtualidade produz idéias e debates que animam nossos modos de ser e estar
no mundo. Quando faz isso, promove um criativo encontro entre a força das
novas tecnologias e a força das idéias, convertendo sua obra numa forma de
registrar como o pensamento se atualiza, ganhando novos espaços,
atravessando as relações sociais.
Recebemos todos uma excelente obra introdutória ao pensamento de
Nietzsche e ao modo como ele vem sendo recebido, julgado; uma obra que nos
convida a ler Nietzsche e a apreciá-lo nas circunstâncias em que escreveu,
sem esquecer de nos indagarmos sobre as circunstâncias em que o lemos, em
muito por ele anunciadas.
Marcelo Seráfico. 1
Porto Alegre, 06 de março de 2007.

1

Marcelo Seráfico é cientista social graduado pela UFAM, mestre em Sociologia pela
UNICAMP e doutorando em Sociologia pela UFRGS.

6

INTRODUÇÃO

O OBJETIVO DESTA OBRA:
Este livro pretende dizer, de maneira pragmática, um pouco sobre quem
foi o filósofo alemão Friedrich Nietzsche (1844-1900), analisar um pouco da
sua obra, e ainda, mostrar ao leitor a importância deste pensador para a
Filosofia contemporânea. Entende o autor que a delimitação entre Nietzsche e
sua obra é de extrema importância. Pretende-se fazer uma abordagem ampla –
mas não superficial – sem deixar de ser claro e objetivo - à medida do possível,
para os simpatizantes da leitura e da Filosofia, em especial os não-filósofos (no
sentido acadêmico da palavra) – os famosos “filósofos eruditos”. Enfim, um
livro para os iniciantes e simpatizantes da Filosofia. Além disso, esta obra
também se propõe a mostrar “o lado bom” dos sites de relacionamentos da
internet, tão famosos por estarem envolvidos em atividades não muito
construtivas, mas que, acredite o leitor, têm arregimentado toda sorte de
pensadores, filósofos, curiosos, artistas, etc. - gente da melhor qualidade – em
torno de debates filosóficos diariamente. Só para que o leitor tenha uma idéia,
há hoje dezenas de comunidades de Filosofia nos sites de relacionamentos,
algumas delas com aproximadamente 100 mil membros.
Transmutação

de

todos

os

valores

é

uma

das

máximas

nietzscheanas. Talvez a mais importante. Significa que a principal questão
levantada pelo filósofo alemão foi que já estava na hora – isso em 1800 e
poucos – de o homem retomar o seu papel de criador, inclusive de valores, e
reavaliar os valores que até então regiam (e regem) a humanidade. Para
Nietzsche, já era hora do homem rever esses valores milenares e voltar a criar
valores como o fizeram nossos ancestrais há muito tempo atrás. Assim foi
inspirado esse livro: escrito por um erudito e fora do ambiente acadêmico. Eis
aí uma boa aplicação da máxima nietzscheana citada acima. A obra contou
ainda com a colaboração de outros pensadores orkutianos, notadamente o
pensador Rosangelo Freitas, de cujos ensaios extraíram-se boa parte do que
aqui foi escrito, em especial, algumas abordagens no Livro Segundo desta
obra.
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A HISTÓRIA DESTE LIVRO:
Em julho de 2006, ao aderir a algumas comunidades de Filosofia de um
site de relacionamentos na internet (o Orkut), percebi que o filósofo Nietzsche,
não passava despercebido em tais debates filosóficos. A maioria dos assuntos
debatidos nos tópicos daquelas comunidades passava, invariavelmente, pelo
nome do pensador alemão.
Percebeu-se que Nietzsche sempre era citado em algum momento, em
qualquer tema e que poucos eram indiferentes a ele. Uns simpatizavam com
ele, outros o odiavam. Tal interesse acabou por se tornar o “combustível”
necessário para que essa obra fosse posta em andamento. Conduzi
pessoalmente alguns tópicos nas comunidades de Filosofia do Orkut e pude
aprender quais eram as opiniões dos participantes acerca do filósofo, assim
como me dediquei à leitura de suas obras para poder formar uma opinião
razoavelmente embasada sobre sua obra.
Com o passar do tempo, fomos descobrindo mais e mais sobre o filósofo
dionisíaco e seus pensamentos. Descobrimos que seu principal objetivo era
“derrubar ídolos” e, por isso, despertou o ódio de muitos. Descobrimos que
Nietzsche teve a coragem de romper com todo um pensamento predominante
em sua época, pensamento este que vinha, em parte, da era antes de Cristo e
em parte, do próprio Iluminismo. Nietzsche foi, de modo resumido, o precursor
do Pós-Modernismo na Filosofia, para dizer o mínimo.
No início dos debates, alguns participantes entravam nos tópicos de
debates para chamá-lo de “demente”, “nazista”, “esquizofrênico”, e outros
adjetivos da mesma ordem. Com o passar do tempo, porém, muitos (não
todos) passaram a perceber que Nietzsche foi o filósofo “pró-vida” e que, toda
sua obra foi dedicada a isso: exaltar a vida como valor maior. Transmutar os
nossos valores de modo que o nosso valor maior passe a ser A VIDA, e não
deuses, semideuses, metafísicas e excessos de racionalidades: eis o principal
escopo da filosofia nietzscheana.
Pôde-se perceber com o desenvolvimento dos tópicos, o quão difícil é,
para o ser humano, desapegar-se de seus ídolos, de suas crenças. Muitos – a
grande maioria – tomam isso como uma afronta, uma ofensa pessoal. Por ter
dedicado parte de seus estudos filosóficos à questão da moral – sobretudo a
moral cristã; a fúria dos fundamentalistas religiosos se manifestava, ora e outra,
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pela incapacidade de encararem as interpretações do filósofo apenas como
interpretações: sentiam-se ofendidos, enfim.
Paralelamente aos tópicos nas comunidades de Filosofia do Orkut, foi
aberto um blog em sua homenagem (www.nietzschebrasil.blogspot.com), onde
trechos da obra dele estão expostos para pesquisa, debate e consulta dos
interessados. Começava assim a nascer esse livro. Reforçando o que já foi dito
no início, os objetivos deste livro são basicamente dois: divulgar a obra de
Nietzsche ao

público

jovem, principalmente

os freqüentadores

das

comunidades do Orkut e, ao mesmo tempo, mostrar que há sim vida
inteligente no Orkut, na juventude brasileira, em oposição às manchetes
constantemente veiculadas, onde o Orkut não tem uma imagem positiva, muito
pelo contrário.
O LANÇAMENTO DA PRIMEIRA EDIÇÃO ELETRÔNICA:
No dia 19/1/2007 a primeira edição (experimental) deste livro foi
disponibilizada para download. Abriu-se uma comunidade específica para a
divulgação do livro (O Julgamento de Nietzsche) e as adesões começaram a
surgir. Em 29 dias o livro foi baixado da internet por 299 leitores. A comunidade
cresce até hoje, quando se encontra com mais de 400 membros. Várias foram
as mensagens de congratulação pela iniciativa.
Nesta comunidade, conseguimos entrevistar o Professor Pós-Doutor em
Filosofia, Roberto Machado, na opinião do autor, a maior autoridade sobre
Nietzsche no Brasil. Para quem não o conhece, além de vários livros
publicados sobre Nietzsche, Foucault & Cia., o Professor Machado foi aluno de
Michel Foucault e Gilles Deleuze, só para ilustrar o quilate deste brilhante
filósofo brasileiro. Alguns ensinamentos adquiridos na referida entrevista foram
acrescentados a presente edição, buscando agregar mais valor a esta obra.
Hoje, a comunidade deste livro funciona como um centro de debates
filosóficos, além de uma compilação de vários sites de cultura em geral, onde
seus membros têm acesso a links que possibilitam o download de todo tipo de
obra escrita, especialmente as de Filosofia. Em suma, uma espécie de “centro
cultural gratuito”.
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SOBRE ESTE LIVRO:
Esta obra divide-se em dois “livros”:
. LIVRO PRIMEIRO – DESFAZENDO MAL-ENTENDIDOS
Nesta parte, as principais injúrias, difamações e curiosidades levantadas
no Orkut sobre o filósofo alemão são debatidas e analisadas em sua própria
obra e nas considerações de estudiosos consultados, especialmente na própria
internet. Nos temas mais polêmicos, buscou-se trazer para o amigo leitor as
próprias palavras de Nietzsche, por meio de citações, a fim de dirimir quaisquer
dúvidas acerca das interpretações de suas mensagens.
Finaliza-se o LIVRO PRIMEIRO apresentando ao leitor, em ordem
cronológica de publicação, todas as obras do filósofo alemão.
. LIVRO SEGUNDO – ALGUNS PONTOS DA FILOSOFIA DE
NIETZSCHE
Aqui se traz à tona, com a colaboração especial do amigo Rosangelo
Freitas, alguns dos principais temas da filosofia de Nietzsche, suas principais
idéias.
Que fique claro, entretanto, que não se tem aqui a pretensão de afirmar
a verdade sobre Nietzsche, tampouco discorrer a fundo suas idéias, com
respaldo filosófico acadêmico profundo. Tem-se apenas a intenção de tornar
pública uma interpretação sobre sua obra. Estão convocados os leitores a
fazerem o mesmo: interpretá-lo ao invés de ler o que os outros falaram sobre
ele.
No final, para dar um “refresco”, um pouco de arte: poemas de Nietzsche
e de nossos amigos orkutianos, todos brilhantes escritores.
Desejo a você uma boa leitura.
O Autor.
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LIVRO PRIMEIRO

DESFAZENDO MAL-ENTENDIDOS.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Nietzsche em 1882
Entretanto, a desproporção entre a grandeza da minha
alma e a PEQUENEZ dos meus contemporâneos se
evidenciou no fato de que não fui ouvido, nem sequer
compreendido. 2

Friedrich Nietzsche foi um homem muito além de sua época. Foi um
extemporâneo. Foi um marco na História do Pensamento Mundial e disso não
há dúvidas. Tal arrojo, não poderia ser diferente, custou-lhe caro. Não foi
compreendido. Foi solenemente ignorado pelos seus contemporâneos. Isolouse de sua própria época. Foi taxado de louco por estes e pelos discípulos
destes. Isto, para dizer o mínimo.
Nietzsche rompeu com toda uma linha de pensamento que vinha desde
o advento do Iluminismo. Criticou ferrenhamente os “adoradores da Razão”, a
saber, os iluministas e seus seguidores; criticou os religiosos, os niilistas, e
mais, instituiu uma nova maneira de fazer filosofia: Nietzsche transvalorou os
valores atacando todos os ídolos que eram grandes e fortes.
Tal ousadia custou-lhe muito caro, como já foi dito. Dentre seus
detratores, toda sorte de calúnias lhe foram auferidas – em parte, por não o
entenderem; em parte para desmerecê-lo. Esta primeira seção desse livro
cuidará disso. Desfazer os mal-entendidos sobre a obra e a pessoa de
Nietzsche. Focar a obra, que é o que realmente interessa. As questões aqui
levantadas e analisadas foram extraídas dos próprios tópicos sobre Nietzsche
no site de relacionamentos mencionado, tendo como parâmetros a obra do
autor e alguns pensadores que sobre ele escreveram.

2

Ecce Homo, Prólogo.
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Considera-se tal profilaxia de suma importância – principalmente para
quem ainda não conhece Nietzsche – antes de entrarmos nos conceitos
básicos de sua filosofia, propriamente dita. Citando o próprio Nietzsche:
(..) como eu poderia misturar−me àqueles aos quais se presta ouvidos
atualmente? – Somente os dias vindouros me pertencem. Alguns
homens nascem póstumos. 3

3

O Anticristo.
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1 - Sobre o extermínio de mendigos

Nietzsche aos 20 anos. Ainda sem sua marca registrada: o bigode.
Ai! Onde se fizeram mais loucuras na terra do que entre os
que têm dó, e que haverá que mais dano fizesse na terra
do que a loucura dos que têm dó?Pobres dos que amam
sem estar acima da sua piedade!4

Começaremos pelo Segundo Livro de Assim Falou Zaratustra, onde há
um trecho em que Nietzsche, pela voz de Zaratustra, fala aos homens sobre a
real natureza da compaixão cristã; mas foi, por alguns, interpretado
erroneamente como se estivesse pregando o extermínio físico dos mendigos.
Nesse trecho de sua obra, uma pessoa diz a Zaratustra que os homens
estavam zombando dele por não estarem entendendo do que ele falava.
Acusavam-no de chamar os homens de animais pejorativamente. Zaratustra
explicou-se dizendo que o homem era mesmo um animal, mas que nisso não
havia ofensa alguma (até porque as alternativas seriam os homens serem
minerais ou vegetais). O “ponto” de Zaratustra era outro. O que ele dizia era
que os homens eram os únicos, dentre os animais, a sentirem vergonha! Eis o
tema secundário desse trecho: a vergonha. Mas, vergonha de quê,
Zaratustra?
Segundo Zaratustra, por ser o único animal portador da vergonha, o
homem nobre impunha a si mesmo o dever de não se envergonhar. É um
sentimento que só o homem – entre os animais - tem, mas que ao mesmo
tempo, impõe a si mesmo a obrigação de esconder-se dele. A vergonha, nesse
caso específico analisado por Nietzsche, ocorre devido à existência de
mendigos nas sociedades. Segundo Zaratustra, o homem não quer se expor
4

Assim Falou Zaratustra. Dos Compassivos.
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aos que sofrem; não quer ver nem ouvir falar deles. Zaratustra não via mérito
algum nos misericordiosos (os portadores da compaixão cristã), os que sentiam
pena dos mendigos e davam esmolas. Tal piedade nada teria de amor, ao
contrário, seria fruto da vergonha que ele acabara de citar. Se ele – Zaratustra tivesse que ser piedoso, preferia sê-lo à distância dos outros homens, para que
ninguém o visse sendo piedoso. Zaratustra convidou os amigos a fazerem o
mesmo que ele, pois, também ele, sentia vergonha diante dos que sofrem.
Ainda segundo ele, seu desejo era sempre encontrar em seu caminho
homens que estivessem realmente vivos, lutando; pois, com estes homens ele
poderia repartir várias coisas, com as pessoas moribundas, não. Eis então que
ele começa a entrar no mérito da piedade cristã, o assunto principal desse
trecho. Zaratustra diz que quem não se diverte é aquele que se sente culpado
pelo pecado original – uma clara alusão ao ascetismo cristão, tão combatido
por Nietzsche em toda sua obra. Para ele, se houve pecado original, este
pecado foi justamente ter deixado de se divertir, ao contrário do que pregavam
os sacerdotes cristãos. Divertir-se não é pecado. Nesta parte, Nietzsche faz
uma referência ao deus Dioniso, o deus grego da alegria, da diversão, da
música e do movimento, outra crítica nietzscheana muito presente em sua
obra. Nietzsche dizia que uma das características principais do cristianismo era
o que ele chamava “monótono-teísmo”, um trocadilho com a palavra
“monoteísmo”. Frequentemente, em sua obra, Nietzsche recorda-se dos
tempos em que o homem ainda não havia abandonado o politeísmo, donde ele
“elegera” como seu deus favorito o deus Dioniso, especialmente por sua (de
Dioniso) paixão pela música, assim como Nietzsche. Voltando ao tema, ele
atribui esse “desinteresse” pela diversão ao valor cristão culpa (pelo pecado
original) que viria a ser a fonte de todo ascetismo cristão.
Dizia ele que a existência de mendigos nas sociedades, os miseráveis,
existem por nossa responsabilidade, como sociedade. O autor de Assim Falou
Zaratustra, dessa vez, estende sua crítica à sociedade que cegamente seguiu
“a razão” (herança iluminista) e obteve como frutos, dentre outros, a
marginalização de muitos. Para ele, tal razão nada mais é que o predomínio do
Apolo (outro deus grego) sobre o Dioniso, da razão sobre a diversão, da razão
sobre os instintos, da (tentativa de estabelecer-se) ordem sobre o caos. Foi
seguindo tal “razão” que teríamos chegado a esse ponto. Nós, homens,
deveríamos nos divertir mais, porque, quando estamos nos divertindo é o único
momento em que não estamos contribuindo para fomentar aquela miséria ou
15

“inventando dores”, como a culpa pelo “pecado original” já citado. Percebam
que o que Nietzsche disse foi claramente ratificado pelos pintores Paul Klee
(1879-1940) e Edward Munch (1863-1944) em seus quadros “Angelus
Novus” e “Le Cri”, respectivamente: pura crítica à Modernidade!

Le Cri (Munch)

Angelus Novus (Klee)

Ele diz mais: segundo Zaratustra, o mendigo que recebe a esmola
sente-se humilhado, ofendido e, por isso, quem dá a esmola deve depois disso
lavar a mão, pois acabou de fazer “mal” a outrem. Mesmo os pequenos favores
roem o orgulho dos homens, lembrando-os que os aceitaram por terem deles
necessitado, por não terem sido capazes de obter o que desejaram ou
precisaram com seus próprios esforços; este é outro motivo de vergonha –
dessa vez dos próprios mendigos. Por isso, quanto aos seus ensinamentos
(frutos de sua árvore), Zaratustra diz que prefere não o dar aos pobres, para
não humilhá-los; ele os convoca a virem arrancá-lo dele, pois assim lhes é
menos humilhante.
É nesse momento que ele profere a frase que foi tão mal interpretada:
“Dever-se-iam, porém, suprimir totalmente os mendigos”.

5

A expressão

“suprimir”, nesse caso, não tem nada de desumano (?) (sem falar nos eternos
problemas de traduções), cruel; de maneira alguma deveria ser interpretada
como sinônimo de matar, exterminar, etc. É uma exortação até muito clara do
autor para que o homem realmente evolua a ponto de não mais haver tais
desequilíbrios em suas sociedades a ponto de uns serem extremamente
abonados enquanto outros morrem de fome e moram nas ruas.

5

Em Assim Falou Zaratustra, Dos Compassivos.
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O que o filósofo fala aqui, ao que parece, é que tanto a razão quanto a fé
cristã nada fizeram para evitar que a sociedade produzisse mendigos – seres
discriminados, marginalizados. Eis a vergonha antes citada: não se ter
evoluído, enquanto sociedade, a ponto de não mais existirem mendigos. Tanto
quem dá esmola quanto quem não dá se desgosta. Os que crêem no pecado
original e os “adoradores da razão” sentem-se da mesma maneira:
envergonhados. Tudo porque o homem é mesquinho. Existem mendigos
porque os homens são mesquinhos. Se não fossem mesquinhos, já os
haveriam suprimido como ele disse. Tal mesquinhez é tamanha que deixar que
isso aconteça é válido, o que não é válido é ser rude, duro, como ele estava
sendo naquele momento, chamando os cidadãos de mesquinhos. Por isso
zombavam dele, porque ele não compactuava com essa vergonha. Ao
contrário, a expunha rudemente chamando os homens de animais de faces
vermelhas6.
Neste ponto de seu discurso, Nietzsche aprofunda-se na origem da
piedade cristã e a analisa enquanto dogma, enquanto valor antinatural. Diz que
o prazer em dar esmolas (ser piedoso) é uma pequena maldade onde o
homem encontra alívio para suas grandes maldades, como construir
sociedades injustas onde os excluídos passam fome e têm de morar nas ruas,
por exemplo. Reconhece que há na maldade, porém, certa “nobreza” – a de
não se esconder (aqui, Nietzsche faz uma colocação muito semelhante à de
Schopenhauer quando este diz que a “dor” é nobre, pois não se esconde; ao
contrário: avisa, denuncia que algo está errado). A verdadeira maldade não se
esconde, ela rói os homens. Por isso eles buscam prazer compensatório nas
pequenas maldades, pois estas mascaram as grandes maldades, as que lhes
fazem sentir-se muito envergonhados, como o fato da mesquinhez de cada um
produzir para a sociedade pessoas excluídas, como os mendigos. É aqui que
entra, exatamente, o valor piedade cristã, como sendo uma virtude (para os
cristãos). Para Nietzsche, nada há de virtuoso na piedade cristã. Ela é a
pequena maldade que ele acabara de citar. Para não ter que encarar sua
grande maldade – a mesquinhez – o cristão se apegaria à sua pequena
maldade – a piedade – para melhor sentir-se, sem deixar de ser “mal” e,
principalmente, sem resolver o problema dos mendigos. Com tal interpretação,
Nietzsche desfaz assim um pequeno ídolo: a piedade cristã como virtude,
como fruto do amor. Enfim, “amor” seria suprimir os mendigos e não lhes dar
6

Idem.
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esmolas para que eles continuem sendo mendigos. Resumindo: a piedade
cristã não foi criada para espalhar amor ao próximo, como professam os
cristãos, mas sim, para fazer os homens sentirem-se melhores com suas
próprias consciências, para mascarar sua própria mesquinhez.
Que o homem encare a sua maldade: ser mesquinho, sem se esconder
atrás de pequenas maldades: ser piedoso. Eis a mensagem de Zaratustra.
Mais à frente, conclui que, para o bom convívio entre os homens é
necessário saber guardar segredos: fingir que a piedade cristã é uma virtude,
nesse caso. Quem não procede assim, como ele, é mal-interpretado como
estava sendo Zaratustra em tal episódio. Conclui-se, em uma perspectiva mais
pragmática, que Nietzsche não convocou ninguém a matar mendigos, muito
pelo contrário; convocou seus leitores a analisarem suas atitudes enquanto
cidadãos e a buscarem uma solução real para o problema dos excluídos. Aliás,
tal tema é bastante comum em países como o Brasil, quando as pessoas se
questionam constantemente sobre o tema “dar esmolas ou cidadania”.
Outra interpretação também cabe ao mesmo tema (a compaixão cristã)
em toda a obra de Nietzsche: ele teria sim, dito aos homens que matassem
logo os mendigos, pois até isso seria menos desumano que impor a eles
aquelas condições de “vida” por pura mesquinhez. Mesmo nessa perspectiva,
não cabe a interpretação de que Nietzsche convocara os discípulos de
Zaratustra a assassinar mendigos. Escolha sua perspectiva, interprete você
mesmo.

Nietzsche, por Munchen.

CONCLUSÃO: NIETZSCHE NUNCA DISSE QUE DEVERÍAMOS MATAR OS
MENDIGOS!

18

2. Sobre Nietzsche ser anti-semita. 7
Como? Vós escolhêsseis a virtude e o peito
estufado, mas olhais ao mesmo tempo
invejosamente para as vantagens dos
inescrupulosos? Com a virtude renuncia-se,
contudo, às "vantagens"... (escrito na porta da
casa de um anti-semita). 8

O sentimento anti-semita imperava na Europa na época de Nietzsche.
Havia um forte sentimento anti-semita no povo alemão, grandemente
influenciado pelos pensadores da época – em sua maioria, declaradamente
anti-semitas. Frequentemente, Nietzsche criticava tal “tendência” e mais: fazia
questão de ser manifestamente contra. Para ele, o anti-semitismo nada mais
era que uma das conseqüências do niilismo e do cristianismo daquela época,
especialmente do último, pois os “cristãos” da época de Nietzsche justificavam
seu ódio aos judeus dizendo que eles, os judeus, haviam crucificado Jesus. Em
Ecce Homo, ele chegou a dizer que pressentia que um dia teria seu
pensamento associado a algo de monstruoso. Dito e feito. Alguns seres
atribuíram a Nietzsche a pecha de “precursor do nazismo”, sabe-se lá com que
razões: há quem creia que por pura burrice (não entenderam o que ele
realmente quis dizer); enquanto outros crêem em oportunismo, deturpando
suas idéias propositadamente, esquivando-se da responsabilidade da autoria
(apenas o escolheram para “bode expiatório”).
Por se tratar de assunto extremamente delicado, onde as palavras e
idéias do filósofo têm sido mal interpretadas por muitos, pretendo abusar das
citações para explanar sobre este assunto em específico. Assim, o leitor fica
livre para ler nas próprias palavras de Nietzsche quais eram seus sentimentos
em relação a este tema. Adianto que se trata de uma calúnia odiosa,
repugnante, tentar denegrir um pensador do nível de Nietzsche, chamando-o
de anti-semita.
Nietzsche era avesso a temas políticos, evitava fazer comentários a
respeito disso – ainda que o fizesse algumas vezes, especialmente contra o
comunismo/socialismo, que ele considerava nada mais que um despotismo
disfarçado. Ele falou sim, em linhas gerais, sobre socialismo, comunismo,
democracia, aristocracia, etc., mas sua obra foi preferencialmente voltada à

7

Anti-semitismo = ódio aos descendentes de Sem, filho de Noé. A saber, todos os
judeus e árabes (normalmente se pensa que é só aos judeus).
8
Crepúsculo dos Ídolos. Sentenças e setas, 19.
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análise da moral e de seus preceitos antinaturais. Sua crítica era baseada
nisso. Ele falava de filosofia, não de política.
Ainda

assim,

inúmeros foram os que tentaram conectá-lo

ao

pensamento anti-semita, mesmo quando ele ainda estava vivo. A ligação de
sua irmã com o nazismo, mais tarde, veio a comprometer mais ainda tal juízo
acerca de sua obra e de seus objetivos. Enquanto ainda estava lúcido,
Nietzsche rompeu relações com a irmã Elisabeth Föster por ela ter se casado
com um anti-semita. Iniciemos vendo o que nos diz Antônio Souza sobre a
idéia de ter sido Nietzsche o precursor do nazismo:
É preciso afastar, em relação a pensadores como Nietzsche, o
conceito de guerra – propagandístico ou ingênuo -, que o encara
como uma espécie de Rosenberg mais fino e procura ver no seu
pensamento o precursor do nazismo. Este antipangermanista
convicto deve ser considerado o que realmente é: um dos maiores
inspiradores do mundo moderno, cuja lição longe de exaurida,
pode servir de guia a muitos problemas do humanismo
contemporâneo. (...) devemos reter e ponderar a sua técnica de
pensamento, como propedêutica à superação das condições
individuais. “O homem é um ente que deve ser ultrapassado” – disse
ele... (...)9

Em uma carta à irmã, no Natal de 1887, Nietzsche é enfático, dizendo
que sua irmã cometeu uma grande estupidez (para ambos) associando-se aos
anti-semitas do Partido Nacionalista Alemão, que, mais tarde em 1920, viria a
tornar-se o Partido Nazista Alemão (Ultranacionalista). Disse ainda que era
uma questão de honra para ele ser o mais claro possível quanto à sua posição
em relação ao anti-semitismo, a saber, que ele era nomeadamente contra e
que considerava isso uma estupidez, e mais, que sentia nojo de tal Partido.
Segundo ele, devido à atitude dela, casando-se com um anti-semita, ele vinha
sendo confundido frequentemente, recebendo cartas de apoio de anti-semitas.
Dizia Nietzsche que os anti-semitas estavam utilizando-se do nome dele para
se promoverem10. Mais claro impossível.
Há também um aforismo em A Gaia Ciência (377) onde Nietzsche fala
sobre os filósofos, enquanto espíritos-livres, os “sem-pátria” e outro, em
Crepúsculo dos Ídolos, onde ele critica abertamente os anti-semitas. No
9

Mello e Souza, Antônio Cândido. Nietzsche – Coleção “Os pensadores”. Editora Abril.
Prefácio.
10
“You have committed one of the greatest stupidities—for yourself and for me! Your
association with an anti-Semitic chief expresses foreignness to my whole way of life which fills
me again and again with ire or melancholy. … It is a matter of honor with me to be absolutely
clean and unequivocal in relation to anti-Semitism, namely, opposed to it, as I am in my
writings. I have recently been persecuted with letters and Anti-Semitic Correspondence Sheets.
My disgust with this party (which would like the benefit of my name only too well) is as
pronounced as possible.” Friedrich Nietzsche, Letter to His Sister, Christmas 1887.
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primeiro trecho ele se afirma europeu antes de ser alemão, rejeita a idéia de
ser alemão por não concordar com os pensamentos alemães daquela época e
critica tal postura escancaradamente, sem deixar dúvidas de seu repúdio aos
sentimentos que teriam motivado o ultra-nacionalismo na Alemanha, naqueles
tempos.
(...) Não, não amamos a humanidade; mas, por outro lado, somos muito
pouquíssimos “alemães”, no sentido que a palavra tomou nos nossos
dias, para poder falar em favor do nacionalismo e do ódio das
raças, para nos regozijarmos com esta lepra do coração, com este
envenenamento do sangue, que faz com que os povos da Europa se
isolem, criem barricadas, se ponham de quarentena. Somos muito
imparciais para isso, maus espíritos e delicados, estamos muitíssimo
bem informados e viajamos muito: (...)11

Nietzsche disse mais, em Para além do Bem e do Mal, aforismo 250,
onde fez elogios aos judeus enquanto povo, dizendo que a Europa deve muito
a eles. Disse que os artistas e os filósofos deviam muito a eles também.

12

No

aforismo seguinte, Nietzsche faz uma crítica ferrenha aos alemães e sua
xenofobia exacerbada, seus “idealismos”. 13
Não se deve confundir a análise que Nietzsche faz sobre a moral
judaico-cristã com anti-semitismo ou nazismo, portanto. Lembremos que
Nietzsche rompeu sua amizade com um de seus maiores amigos, Richard
Wagner, justamente porque este aderiu ao cristianismo, transformou sua
música em música das massas e, principalmente, por Wagner ter simpatizado
com a causa anti-semita.
Wagner condescende a tudo que desprezo, até o anti-semitismo. 14

11

A Gaia Ciência, aforismo 377.
“O que a Europa deve aos judeus? Muitas coisas, boas e más, e antes de mais nada uma
coisa que tem do melhor e pior para dar: o estilo grandioso da moral, o terrível e a majestade
de postulados imensos, de infinitos significados, todo o romantismo e o sublime dos problemas
morais — e conseqüentemente a parte, mais interessante, embaraçosa e procurada pelo
caleidoscópio de seduções da vida, que ilumina com seus últimos clarões a céu, o pôr-do-sol,
talvez, de nossa civilização européia. Nós artistas entre os espectadores e os filósofos nos
sentimos reconhecidos por isso — aos judeus.”. Para Além do Bem e do Mal, aforismo 250.
12

13

“(..)se tem, em resumo, qualquer acesso de imbecilidade; assim, por exemplo, os alemães
da atualidade cultivaram a demência anti-francesa, outras, a anti-semita, a anti-polaca, a
romântico-cristã, a wagneriana, a teutônica, a prussiana (..)Mas os judeus são
incontestavelmente a raça mais vigorosa, mais tenaz e mais genuína que vive na Europa,
sabem caminhar nas piores condições (e talvez muito melhor que em condições favoráveis) e
isto quanto a tais virtudes (..)seria adequado afastar, de todos os países, os agitadores antisemitas. (..) “ Idem, aforismo 251.
14

Nietzsche Contra Wagner
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Não faltam abortos de qualquer gênero, nem mesmo os anti-semitas.
Pobre Wagner! Até onde chegara! Fosse dar pelo menos em meio de
suínos! Mas... Entre alemães!... 15

Papa Pio XII abençoando Hitler e o exército nazista. Será que Nietzsche se referia a
isso, quando dizia que deveríamos expulsar os sacerdotes do nosso convívio?

CONCLUSÃO: NIETZSCHE NUNCA FOI ANTI-SEMITA! ELE DESPREZAVA
OS ANTI-SEMITAS!

15

Ecce Homo, Humano, Demasiado Humano, 2.
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3. Sobre ser Nietzsche “o Anticristo”.
(...) A própria palavra “cristianismo” é um mal-entendido – no fundo só existiu
um cristão, e ele morreu na cruz. O “Evangelho” morreu na cruz. O que, desse
momento em diante, chamou-se de “Evangelho” era exatamente o oposto do
que ele viveu: “más novas”, um “Dysangelium”. É um erro elevado à estupidez
ver na “fé”, e particularmente na fé na salvação através de Cristo, o sinal
distintivo do cristão: apenas a prática cristã, a vida vivida por aquele que
morreu na cruz, é cristã..16.

Foto-montagem: Nietzsche usando uma coroa de espinhos

Nietzsche deu a uma de suas obras o título de O Anticristo17 e ele mesmo
assinou como tal. Podemos observar, porém, que nada há em sua obra contra
a pessoa de Jesus Cristo. Muito pelo contrário. Claro que isso não significa o
reconhecimento de Jesus como Deus ou filho do Tal em momento algum. Para
ele, Jesus era um homem. Um homem aparentemente à frente do seu tempo
por suas supostas idéias e atitudes, mas ainda assim um homem. Sua crítica a
Paulo de Tarso começou a partir daí: da dificuldade de entender quem
realmente foi Cristo lendo-se os Evangelhos. Para Nietzsche, o Novo
Testamento deveria ser “lido com luvas”

18

, pois se tratava de uma obra

extremamente obscura, produzida deliberadamente com o objetivo de dar
poder ao sacerdote, ao padre; pois, sem a interpretação do pregador, o Novo
Testamento seria um livro totalmente sem nexo, incompreensível. Daí a
necessidade constante de recorrer-se à utilização de metáforas para interpretálo. Tal necessidade de intervenção do sacerdote acaba por explicar a origem
de um dos argumentos cristãos: o de a Bíblia ser um texto realmente divino
16

Em “O Anticristo”.
Na verdade, há controvérsias a respeito de Nietzsche ter dado esse nome a sua obra. Este é
um dos livros que foi publicado após sua morte. Estava pronto, mas Nietzsche não o publicou.
Ficou doente antes.
18
Em O Anticristo.
17
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porque, mesmo 2.000 anos após (o NT, pelo menos) ela ainda pode ser
considerada “atual”. Ora, ela não é “atual” por ter sido escrito por inspiração
divina, mas sim, por estar sendo constantemente interpretada, por sacerdotes
atuais. Voltemos a Nietzsche, portanto.
Sua crítica recai impiedosamente sobre Paulo de Tarso, que o filósofo
entende como tendo sido o verdadeiro “criador” do cristianismo. A crítica dele é
contra a antinaturalidade dos dogmas cristãos e a tentativa de difundir o ideal
ascético cristão como único caminho que levaria a uma suposta salvação da
alma para uma vida vindoura em um paraíso – “além-mundo”, segundo
Nietzsche: apelo a conceitos metafísicos em detrimento dos físicos. Negação
da vida real (esta) em favor de uma vida imaginária (o paraíso cristão).
Para Nietzsche, Paulo de Tarso fundou uma religião baseada no
sentimento de culpa, o que ele considerou como uma herança judaica.
Argumentos totalmente embasados no fato dos cristãos terem adotado o Antigo
Testamento judaico como livro santo também e ainda, adorarem o mesmo
Deus que os judeus. Paulo interpretou equivocadamente (com motivação
questionável) o que o Cristo de melhor havia deixado para a humanidade – a
sua atitude perante a cruz. A interpretação de Paulo, para Nietzsche, foi clara:
Paulo propagou a idéia de que Jesus havia morrido na cruz para salvar os
homens do pecado, criando no homem um sentimento de culpa tão grande que
só o arrependimento poderia salvá-lo. Tal teoria comprova-se amplamente na
estratégia cristã para conversão de adeptos, quando os pregadores cristãos,
desde o século I, saíam (e ainda o fazem nos dias de hoje) às ruas gritando:
“Arrependei-vos, pecadores! O fim está próximo; Jesus voltará e julgará a
todos”.
Eis o cerne da crítica do alemão a Paulo: o cristianismo idealizado por
Paulo ressaltava uma suposta perfeição divina com o único objetivo de imputar
ao homem uma sensação de total imperfeição, de incapacidade, de miséria
espiritual. Assim, “consciente” de sua imperfeição e sua incapacidade, não
haveria ao homem nenhuma alternativa além de buscar refúgio no suposto
Altíssimo. Para tal, seria necessário reforçar o sentimento de culpa no homem,
sem o qual não haveria de que o mesmo arrepender-se. Sem essa culpa, sem
esse arrependimento, não haveria “conversões”. Mas, como fazer com que os
homens se sentissem culpados? Arrependidos?
Foi para preencher essa lacuna que, de acordo com Nietzsche, Paulo
criou uma alegoria: a que Deus havia criado suas leis e, por serem perfeitas,
24

nem “Ele” mesmo as poderia desrespeitar. Nesse âmbito, vendo Deus que o
mundo estava corrompido pelo “mal” e, tendo que cumprir suas próprias leis,
ou seja, “condenar o homem à morte eterna”; Deus criou um “artifício” para
burlar sua própria lei – por amor ao homem, segundo Paulo. Assim, Deus fez
um Filho perfeito, sem pecado, mas carnal. Enviou-o ao mundo para que ele
fosse crucificado pelo homem e acabasse por se tornar seu intercessor junto
ao próprio Deus. Assim, mesmo sendo pecador, todo aquele que acreditasse
no Filho encontraria o perdão do Pai. Estava assim criada a maior razão para
se tornar um cristão: salvar sua própria alma, professando amor pelo Cristo.
Nietzsche afirmara, em O Anticristo, que “o Evangelho morreu na cruz. O
único cristão que até hoje viveu, morreu na cruz”.

19

Era essa outra crítica de

Nietzsche a Paulo: o Evangelho ser uma obra que nada tinha de Cristo, uma
obra na qual era impossível até mesmo entender quem foi realmente Cristo,
definir seu perfil psicológico. 20
A crítica do filósofo recai sobre o cristianismo, sobre a sua moral, sobre
seus dogmas, sobre a sua metafísica e sobre seu niilismo. Segundo ele, o
cristianismo não tinha “qualquer ponto de contato com a realidade; tal religião
oferece ‘causas’ puramente imaginárias – Deus, alma, eu, espírito, livrearbítrio, etc. – e efeitos imaginários – pecado, salvação, graça, punição,
benção, remissão dos pecados, etc.” 21.
Relacionamento entre seres invisíveis (imaginários) – “Deus, espíritos e
almas” – com histórias igualmente imaginárias – negação total do conceito de
causas naturais, idiossincrasia moral-religiosa – “presença de Deus”, “tentação
do demônio”, além de uma teologia imaginária – “reino de Deus”, “vida eterna”
e “juízo final”. Tais conceitos constituem-se, de acordo com o filósofo em uma
falsificação da realidade. O cristão passa a viver negando o mundo real,
adotando o ideal ascético como estilo de vida, na esperança de que, agindo
assim, irá morar eternamente num mundo perfeito onde não precise nem
trabalhar... (Seriam os cristãos, no fundo, apenas “preguiçosos”?).
Nietzsche entendia que o cristianismo adotara uma tática simples: tudo
que fosse natural seria chamado de “pecado” e seria atribuído ao “Diabo”,
criando assim, no cristão, uma verdadeira paranóia que culminaria com o ódio
a si mesmo. O amor ao mundo fictício pós-morte nasceria do ódio contra o que

19

Em O Anticristo.
Idem.
21
A Genealogia da Moral.
20

25

é natural. Ódio ao corpo pela salvação da alma. Manifestações do corpo –
instintos – entendidas como “desejos diabólicos”.
“Como a destruição dos instintos implicaria na destruição do próprio ser,
Nietzsche concluiria que o Cristianismo tende a alimentar o ódio ao próprio
corpo, o ódio a si próprio — e, obviamente, ato contínuo, o ódio ao outro, o ódio
ao próximo” 22.
Ele questiona, em sua obra, sobre quem teria a necessidade de fugir,
dessa maneira, da realidade. Conclui que só poderia ser quem sofre com ela.
O cristianismo é a preponderância do sofrimento sobre o prazer, tal
preponderância é a causa moral do cristianismo. Eis aí a fórmula da
decadência humana, para Nietzsche.
Ainda segundo Nietzsche, “o pior do asceta é justamente a sua
necessidade de ascetismo”... 23

CONCLUSÃO: O “VERDADEIRO ANTICRISTO” FOI PAULO DE TARSO!

22
23

Julio Daio Borges.
Em O Anticristo.
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4. Sobre a loucura de Nietzsche.
Eu sou uma coisa: outra é a minha obra. 24
Mesmo nos tempos de mais grave doença,
nunca me tornei doentio. 25

“Nietzsche

figura

com

destaque

no

panteão

dos

intelectuais

extraordinários cuja genialidade é confundida com patologia” 26. O que mais se
fez – entretanto – foi confundir-se Nietzsche, a doença de que foi acometido e
sua obra. Não foram poucos os que buscaram explicações patológicas para as
idéias de Nietzsche, por não o terem entendido ou terem dele discordado.
Confundiram obra e autor, e mais, confundiram interpretações equivocadas
sobre sua obra com a sua obra propriamente dita. Nietzsche passou a ser o
avalista in memorian de todas as interpretações e ações equivocadas de sua
própria obra.
Tal confusão entre homem e obra não se deu por acaso e nem por máintenção, puramente. Isso foi fruto de todo o pensamento de uma época,
sobretudo

dos

eugenistas

e

dos

social-darwinistas.

Estes

senhores

classificavam os indivíduos em dois grupos: aptos e inaptos para a existência.
Rotulavam os inaptos de degenerados (incapacitados de contribuírem para o
avanço da espécie). Pensavam que eles poderiam contribuir geneticamente,
corrompendo a humanidade. Os degenerados seriam portadores de um destino
patológico irremediável e, pior, não vislumbravam nenhuma possibilidade de
cura para estes. A falta de expectativa de cura, por sua vez, fomentaria tais
indivíduos a cometerem atos anti-sociais. No caso dos pensadores, em
específico, os eugenistas acreditavam que “eles se voltariam para a destruição
da sociedade burguesa e seus valores por meio de suas obras”

27

, por serem

formadores de opinião. Ainda segundo os eugenistas, a única solução era
“esterilizar tais elementos ou mandá-los para a câmara de gás”. 28
Estes “amáveis senhores” criaram, assim, o habitat perfeito para que os
críticos de Nietzsche considerassem sua obra como produto de sua
degeneração. A doença manifestada aos seus quarenta e quatro anos,
passara, segundo tais, a ser considerada algo que estava lá o tempo todo e,
pior, que havia influenciado definitivamente sua obra durante a sua
24

Ecce Homo. Por que escrevo livros tão bons.
Ecce Homo. Por que sou tão sábio.
26
Miscolci, Richard.
27
Miscolci, Richard.
28
Idem.
25

27

composição. Em tudo isso há somente uma intenção: transformar Nietzsche e
sua obra em uma coisa única, a despeito do que o próprio Nietzsche afirmara.
Nietzsche estava tão à frente de sua época que sabia até de que seria acusado
pelos seus detratores.
Fato é que Nietzsche ficou doente depois de participar como enfermeiro
da guerra Franco-Prussiana. Ele mesmo percebeu que havia se tornado “um
decadente” por estar doente. Ele mesmo alertou para o fato de estar
consciente disso e mais, de sentir-se apto a pensar saudavelmente, apesar de
estar doente.
É necessária uma explicação: não sou eu tão-somente um decadente;
sou também o contrário de um decadente. Uma prova evidente disso,
entre outras, é o fato de ter instintivamente discernido sempre os justos
meios nas situações difíceis, enquanto quem é somente decadente
procura constantemente os meios que lhe são perniciosos. 29

“A

escola

francesa

pós-estruturalista

redimiu

Nietzsche

das

interpretações distorcidas sem apelar para uma revisão que expurgasse os
aspectos problemáticos de sua obra”.

30

Michel Foucault desenvolveu, por

exemplo, o que veio a ser chamado de “metodologia arqueológica” partindo dos
ensinamentos nietzscheanos, sobretudo da metodologia genealógica criada
pelo alemão. Assim, uma nova maneira de abordagem dos fenômenos
históricos foi criada e muitos puderam com ela aprender. “Foucault segue
Nietzsche ao partir de uma questão presente como ponto de partida de uma
investigação histórica e, de forma muito refinada, faz da história um processo
de compreensão da emergência de uma questão social. A isto Foucault
chamou de metodologia arqueológica”.

31

. O interessante é que, quando

Nietzsche desenvolveu tal metodologia, poucos, para não dizer ninguém,
entenderam do que se tratava. Chamaram de loucura.

29

Ecce Homo, Por que sou tão sábio, #2.
Miscolci, Richard.
31
Idem.
30

28

“O pensamento de Nietzsche tem muito mais a oferecer aos
leitores que não se desviem dele através de especulações sobre a saúde ou
doença do filósofo. Os livros de Nietzsche não têm um poder de infecção
maligno, antes de incitar à reflexão lúcida e transformadora. Quem assim os
compreender perceberá que uma coisa foi a loucura do filósofo, um acidente
no percurso de sua existência; outra foi seu pensamento, o qual ainda provoca
os que ousam penetrar em sua profundidade e incomoda à maioria dos que
tentam se desviar dele”.32

CONCLUSÃO: NIETZSCHE PROPÔS-SE A DESTRUIR TODOS OS ÍDOLOS
DE SUA ÉPOCA E POR ISSO FOI CHAMADO DE LOUCO PELOS QUE NÃO
CONSEGUIRAM ACOMPANHAR SUAS IDÉIAS. O RESTO É “ESTÓRIA”.

32

Idem.
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5. Sobre a “morte de Deus”.
(...) Deus está morto! Deus continua morto! E
nós o matamos! Como nos consolar, a nós,
assassinos entre os assassinos? O mais forte
e mais sagrado que o mundo até então
possuíra sangrou inteiro sob os nossos
punhais – quem nos limpará deste sangue?33

Eis outro ponto interessante sobre as interpretações que se dão às
palavras deste filósofo. Primeiramente, sugiro ao leitor muito cuidado com suas
fontes de pesquisa, em especial na internet. O site wikipedia brasileiro, por
exemplo, está muito atrasado em relação ao americano e ao espanhol. Sobre a
questão da “morte de deus”, por exemplo; o wikipedia brasileiro afirmava que
tal afirmação referia-se, SEM DÚVIDA, ao fato de deus ser Jesus e este ter
morrido na cruz. Quem já leu algo sobre Nietzsche, ou pelo menos, leu o item 3
deste livro já deve ter percebido que isso é um absurdo.
Outra interpretação equivocada, sob a minha ótica, é a questão de
Nietzsche, por ter sido filho e neto de pastor, ter sido preparado para ser um
pastor, ter dito “deus morreu” como sendo sua renúncia à “carreira” de pastor.
Ele iniciou, inclusive, estudos sobre teologia, antes de optar pela Filologia
Clássica. Alguns pensadores entenderam que a afirmação sobre a morte de
deus fosse uma ruptura de Nietzsche com Deus; que Nietzsche acreditava em
Deus e, por alguma mágoa pessoal, passou a negá-lo, como maneira de
manifestar sua revolta. Especulações sem sentido.
Primeiramente, que fique claro uma coisa: o fato de um cidadão ser
pastor não é - em hipótese alguma, muito pelo contrário – prova de que ele
acredite na existência de um deus. Tenho cá minhas deduções até de que isso
seja prova de que ele sabe não haver nenhum Deus. Apenas uma opinião.
Ainda assim, Nietzsche nos diz:
“Deus”, “imortalidade da alma”, “redenção”, “além”, todos esses são
conceitos que nunca levei em conta; nunca com eles sacrifiquei meu
tempo, nem mesmo em criança; talvez nunca fosse bastante ingênuo
para fazê-lo? Para mim o ateísmo não é nem uma conseqüência,
nem mesmo um fato novo: existe comigo por instinto. Sou bastante
curioso, suficientemente incrédulo, demasiado insolente para contentarme com uma resposta tão grosseira. Deus é uma resposta rude, uma
indelicadeza contra nós, pensadores; antes, dizendo-se a verdade,
não é senão um tosco empecilho contra nós mesmos: não deveis
cogitar dele! 34

33
34

A Gaia Ciência, aforismo 125.
Ecce Homo, Por que sou tão inteligente.
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Tumba de Nietzsche em Röcken - Alemanha.
“A única desculpa de Deus é nunca ter existido”. 35

O romancista russo Fiodór Dostoievski, um dos preferidos de Nietzsche,
em seu livro “Os irmãos Karamazov”, pela voz de um dos personagens (o ateu
Ivan Karamazov) disse que “se Deus não existe, então tudo é permitido”. Há
quem veja nessa frase a influência para a afirmação de Nietzsche sobre a
morte de deus. Sobre isto trataremos mais adiante, quando falarmos sobre o
niilismo e o cristianismo, na segunda parte deste livro. Há quem diga até que
não há tal frase na obra do Russo, mas isso é irrelevante, por ora. A existência
ou não de deus, sua morte, etc., não tem tanta importância na obra de
Nietzsche, como se pensa; o que realmente preocupava o filósofo era a
questão da herança da moral judaico-cristã. “No seu entender, os europeus —
muito embora se afirmassem “curados” dos cacoetes do Cristianismo —,
continuavam a cultivar velhos hábitos da antiga moral”. 36
Tal desconfiança de Nietzsche se confirmava nos pensadores
modernos, herdeiros dos iluministas, que, “mataram Deus”, mas colocaram em
seu lugar a Razão. Nietzsche alerta em sua obra – o que veremos mais tarde
detalhadamente – que o mesmo raciocínio que levava os homens à certeza da
existência de um deus – antes do Iluminismo, estava sendo utilizado no apelo
exacerbado à Razão. A manifestação mais clara disso se dava na busca da

35

Frase de Stendhal, que Nietzsche confessou publicamente tê-lo invejado por dizê-la antes
dele.
36
Julio Daio Borges.

31

“coisidade”, a “coisa-em-si”, o “ser”, na filosofia. Mais à frente, Nietzsche
afirmara que não estamos livres de Deus por ainda termos fé na gramática37.
Portanto, não se deve pensar na afirmação de Nietzsche como uma
“continuação” ou confirmação de um tema levantado pelo personagem Ivan
Karamazov. O Alemão foi muito além disso. Ele afirmava que não havia mais
nem a necessidade de um deus para a humanidade. A libertação de Deus
só seria completa com a mudança no modo de pensar do próprio homem. Ao
invés de perguntar-se: “existe um deus?”, o homem deveria passar a perguntar:
“para que serve um deus?”, ou ainda: “temos mesmo a necessidade de um
deus?”.

Trocamos a nossa fé em Deus pela fé na ciência.

Eis aí, a origem da necessidade da transmutação dos valores, para
Nietzsche.
Para o filósofo, a ausência de Deus, o vazio deixado onde antes havia a
crença em Deus, era a fonte do materialismo científico moderno. Ressalte-se
que, para a ciência, naquela época, a vida não passava de um mero acidente
de percurso. O materialismo científico constituir-se-ia, assim, na origem do
niilismo – negação de todos os valores – inclusive a vida. Em sendo
Nietzsche o filósofo preocupado com a exaltação da vida, não haveria de
concordar com nenhum dos dois: nem niilismo, nem cristianismo.

37

Crepúsculos dos Ídolos – A Razão na Filosofia.
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O primeiro, negando tudo, inclusive a vida; e o último negando esse
mundo em favor de outro metafísico (o reino de Deus).
A ruína da interpretação moral do mundo, que não tem mais nenhuma
aceitação hoje em dia, a mesma que depois tentou refugiar-se no além,
termina em niilismo... A impossibilidade de uma única interpretação do
mundo — algo a que se dedicou uma força descomunal — leva à
desconfiança de que todas as interpretações do mundo são falsas.
Tudo perde o sentido... Estamos cansados porque perdemos a nossa
motivação principal. Foi em vão até agora... 38

Nietzsche enxergava assim, a situação: o homem cria em um “trono
santo”, onde nele sentava-se um Deus poderoso, criador de tudo; inclusive
dele, homem. Com o cientificismo que se propagava, alguns homens
destronaram tal “deus” e, em seu lugar, colocaram a Razão e a Ciência como
valores maiores; capazes de tudo explicar, tudo julgar. Nietzsche tinha uma
terceira opinião. Para ele, o valor maior era a vida. Não tínhamos que tentar
explicá-la – e sim amá-la incondicionalmente (amor fati) - pois somos parte
dela, e não o contrário. Quanto ao trono, se este existisse realmente, o único
ser digno de sentar-se nele seria o além-do-homem, este sim, o único capaz de
criar novos valores. Em suma: quando o homem deixar de se sentir criatura e
passar novamente a se sentir criador, renascerá o além-do-homem.

CONCLUSÃO: “A MORTE DE DEUS” SIGINIFICA, NA REALIDADE, “A
MORTE DA NECESSIDADE DE UM DEUS”.

38

Genealogia da Moral.
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6. Sobre Nietzsche ser machista.
A mulher, quanto mais mulher é, tanto mais se
defende com as mãos e com os pés contra
tudo o que for direito: o estado de natureza, a
eterna guerra entre os sexos, lhe dá há muito o
primeiro lugar. 39

Salomé (com chicote na mão), Paul Rée e Nietzsche.

Como podemos ver pela citação acima, Nietzsche não considerava a
mulher como o sexo fraco, ao contrário do que muitos poderiam pensar. Antes,
devemos nos lembrar do contexto em que Nietzsche viveu. Ele não era tão
machista quanto os cristãos (a exemplo de Lutero40); ou ainda como
Schopenhauer41; mas era sim machista, principalmente quanto a determinados
assuntos relativos à relação entre os sexos.
Na opinião do filósofo, a principal função da mulher, seu objetivo maior
na vida, era ter filhos. Isto antes de qualquer coisa. Ele dizia que para a mulher,
o homem era apenas “um meio”. O “fim” era a maternidade.
Isto posto, somado ao contexto histórico em que Nietzsche viveu; duras
críticas acabaram sendo proferidas por ele em relação aos movimentos
feministas da Europa à sua época. Suas críticas tinham por base alguns
pontos.

39

Ecce Homo, Por que escrevo livros tão bons, 5.
Lutero aconselhava as mulheres, se caso seus maridos “permitissem-nas” ir aos cultos, que,
estando na igreja, não se manifestassem sem a autorização deles.
41
Schopenhauer se referia às mulheres como “bípedes fêmeas”.
40
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O movimento feminista, no início, nada tinha a ver com igualdade de
direitos pura e simplesmente; o início do movimento feminista, na Alemanha
principalmente, assemelhava-se mais a um movimento de masculinização das
mulheres, e não, uma apologia aos direitos delas. Era ainda algo bastante
confuso, onde as mulheres vestiam-se como homens, portavam-se como
homens. Tal atitude seria inadmissível, na perspectiva do filósofo.
Quem sabe não serei eu o primeiro psicólogo do eterno-feminino?!
Amam-me todas, o que é uma velha história; menos as desgraçadas,
as “emancipadas”, às quais falta a fibra para dar filhos ao mundo.
Afortunadamente, não penso de modo algum deixar-me dilacerar; a
mulher perfeita, quando ama, destrói. Conheço estas amáveis
Ménades... (...) 42

Outra importante interpretação de Nietzsche sobre a função da mulher
na sociedade diz respeito ao além-do-homem, ao guerreiro. Dizia ele que o
homem realmente “bom” era o homem guerreiro (ele chegou a esse conceito
através da análise da origem dessa palavra, “bom”; que descobriu ter nascido
na época dos gregos). Guerrear era nobre. Para ele, a mulher ser-lhe-ia
importante sendo mãe de seus filhos e sendo ainda, amante e mãe dele próprio
(do guerreiro). A mulher deveria dar prazer como amante e cuidar, como mãe,
de seu guerreiro.
Ainda sobre o movimento feminista, penso que talvez Nietzsche
reconsiderasse algumas posições se tivesse tido a oportunidade de conviver
com as mulheres do século XXI; mulheres independentes, globalizadas,
“conectadas”, sem, contudo, deixarem de ser femininas. Mulheres que
conciliam as tarefas de donas-de-casa, mães, profissionais e, tudo isso, sem
perderem sua feminilidade, sua beleza. O fato é, entretanto, que Nietzsche
deparou-se com mulheres nada femininas querendo tomar o lugar dos homens.
Viu também nisso uma formação de mentalidade de rebanho pregando algo
que ele tinha como antinatural: mulheres tomando o lugar dos homens – o
que poderia trazer mais confusão ainda à sociedade naqueles tempos. Isso,
sem mencionar a feiúra das alemãs daquela época...

CONCLUSÃO: NIETZSCHE PODE ATÉ TER SIDO MACHISTA, MAS COM
ALGUNS “DESCONTOS” A SEREM LEVADOS EM CONTA!

42

Idem.
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7. Sobre Nietzsche ser niilista ou pessimista.
(...) Foi precisamente nos anos da minha mais
débil vitalidade que eu cessei de ser
pessimista; a necessidade instintiva de
restabelecer-me afastou-me da filosofia da
miséria e do desânimo (...). 43

Niilismo e pessimismo estavam intimamente ligados à época de
Nietzsche. Os niilistas eram pessimistas por excelência. Schopenhauer era
pessimista e niilista. O niilismo europeu foi um dos ídolos a que Nietzsche
propôs-se a derrubar, inclusive, criticando o cristianismo por ser uma forma de
niilismo (além do budismo e o seu “nirvana”). Mais à frente, na segunda parte
dessa obra, o niilismo merece um capítulo à parte, sob a ótica exclusiva de
Nietzsche. Vejamos, então, o que seria o niilismo-pessimismo em linhas gerais,
antes de prosseguirmos no próximo livro sobre isso.
Mas o que é niilismo, afinal? Primeiramente, a palavra original é
nihilismo, donde o prefixo “nihil” significa “nada” em alemão. Nihilismo viria a
ser, portanto, a doutrina do “nada”. Vejamos outras definições:
a) Doutrina que admite que o “nada” (nihil), além de ser, ou de haver, é
capaz de ser pensado. O argumento de Górgias (pura falácia), que
defendia tal doutrina, era o seguinte: “Se posso pensar em alguma
coisa, é porque ela existe; ora, se posso pensar no “nada”, é porque o
“nada” existe”. 44
b) Chama-se de niilismo toda posição filosófica, doutrinária, ética que
preconize uma supervalorização desse conceito negativo de “nada”, e
ainda empreenda sua atividade social ou doutrinária no que é destrutivo,
no que aniquila o que há, ou que pretende, em suma, destruir todos os
valores para afirmar os “desvalores”. 45
Nietzsche foi um crítico do niilismo e o classificou em positivo e
negativo, ativo e passivo. Ativo é o que destrói os valores. Ele é positivo
quando destrói para substituir por outro valor que julga ser melhor, superior,
mais nobre; e, negativo, quando consiste na não-oposição ao destrutivo. É
passivo quando aceita a destruição sem criar obstáculos e sem participar
diretamente dela – uma cumplicidade passiva. Essa cumplicidade será
positiva ou negativa à medida em que colabore com a destruição para
43

Ecce Homo. Por que sou tão sábio. 2.
Dicionário de Filosofia e Ciências Culturais.
45
Idem.
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construir ou somente pela destruição. Nietzsche considerava-se um niilista
ativo positivo, pois desejava destruir os valores da sociedade de sua época,
para dar-lhes valores outros mais nobres, mais dignos para o homem, uma
nova escala de valores onde o valor maior seria a “vida”, e não o “nada”.
Um exemplo típico de niilista – pessimista, ou “passivo negativo” foi
Schopenhauer. No início dos estudos de Nietzsche (em 1865, mais
precisamente), este se impressionou com a obra-prima de Schopenhauer “O
Mundo como Vontade de Representação” e nela se inspirou no início de seus
estudos e escritos (Nietzsche começa a romper definitivamente com
Schopenhauer e Kant a partir de “Humano, Demasiado Humano). Abandonou
esse pensamento e partiu justamente de onde Schopenhauer “errou”, de
acordo com Nietzsche. Segundo Schopenhauer (na minha interpretação e de
forma resumidíssima), o mundo seria uma “vontade de representação”: em
suma,

tudo

era

uma

representação

de

si

mesmo;

“nada”

existia

verdadeiramente. O “ser” tinha as mesmas características do “não-ser”. Nem a
vida propriamente dita “existia”. O niilismo consistia basicamente nisso,
naquela época: não acreditar em nada, não ter valores de referência algum.
Nietzsche “pegou” daí, e desenvolveu (adaptando seu pensamento àquele de
Schopenhauer) sua definição sobre a vida. Segundo ele, a vida seria “vontade
de potência”, o impulso que move o ser, o eterno “vir-a-ser”, ou, “devir”.
Movimento. Transformação. Superação. Luta de forças.
Como se vê. Fica clara a diferença entre ambos. Enquanto
Schopenhauer buscava consolo para o seu “nada” no budismo, onde o nirvana
se apresentava como a solução para os problemas através da ausência de
desejos (quem não deseja nada não sofre por não conseguir tal coisa);
Nietzsche filosofava com o martelo, proferindo pensamentos como este:

37

Ninguém pode construir em teu lugar as pontes que precisarás passar, para
atravessar o rio da vida. Ninguém, exceto tu, só tu. Existem, por certo, atalhos
sem números, e pontes, e semideuses que se oferecerão para levar-te além do
rio; mas isso te custaria a tua própria pessoa; tu te hipotecarias e te perderias.
Existe no mundo um único caminho por onde só tu podes passar. Onde leva?
Não perguntes, segue-o! 46

Enquanto Nietzsche escrevia palavras como as acima, Schopenhauer
dizia:

1. “A felicidade não é senão o momento fulgaz da ausência de infelicidade”;
2. "A vida é um pêndulo que oscila entre a angústia e o tédio"
3. "O otimismo é uma zombaria amarga das desgraças do homem";
4. "Quando tentamos transformar a nossa miserável existência numa sucessão de
alegrias, gozos e prazeres, não conseguimos evitar a desilusão; muito menos o
seu acompanhamento obrigatório, que são as mentiras recíprocas." 47
5. “Viver é sofrer”.
6. "Não existe desgraça que não possa se tornar pior". (Se bem que essa faz
sentido...).
7. "Quem deseja, sofre; quem vive, deseja; a vida é dor.”
8. “Quanto mais elevado é o espírito do homem, mais sofre”.
9. “A vida não é mais do que uma luta pela existência com a certeza de sermos
vencidos”.
10. “A vida é uma incessante e cruel caçada onde, às vezes como caçadores, outras
como caça, disputamos em horrível carnificina os restos da presa”.

46

Assim Falou Zaratustra.
Aforismos para a Sabedoria de Vida.
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Creio que a comparação acima demonstra a diferença entre um
pessimista e Nietzsche. Isso não significa, porém, que Schopenhauer não
tenha sido um brilhante filósofo. Ele foi. A filosofia desenvolvida por
Schopenhauer foi extremamente bem articulada, muito bem embasada. A
Filosofia e Nietzsche devem muito a Schopenhauer. Mas isto já são outros
500...
Resumindo: a solução para completar a obra iniciada pelos outros
niilistas, os passivos, era descobrir qual seria o valor maior para critério de
referência – que não fosse “o nada”, claro. Nietzsche descartava a hipótese de
ser “o nada”. Para ele, transmutar os valores significava isso; dar um novo
valor aos próprios valores, e não simplesmente negar todos os valores.
Perguntar-se sempre: “o que é mais importante?”. Sua resposta foi: “a vida”, o
valor maior.
Em Humano, Demasiado Humano, aforismo 28, Nietzsche nos fala que
“pessimismo e otimismo” são palavras de má reputação. Diz que não há
necessidade do emprego de nenhuma delas e mais; que “só os tagarelas têm
necessidade de usá-las”. 48
Segundo ele, o otimismo serve para quem tem a necessidade de
defender um deus que criou um mundo perfeito (pois ele, Deus, é símbolo da
perfeição); e diz mais: pergunta ele “que ser pensante ainda tem a necessidade
de um deus?” (Humano Demasiado Humano, 28); enquanto o único objetivo
dos pessimistas é provocar os “advogados de Deus”

49

- os teólogos – dizendo

que o “mal” governa, que a dor é maior que o prazer, que o mundo é uma obra
malfeita, etc.
Ocorre que, pelas palavras dele, hoje, os únicos que ainda se importam
com os teólogos são os próprios teólogos. É mais que evidente o fato do
mundo não ser nem bom nem mal, nem melhor nem pior e, que os conceitos
de “bom” e “mau” só fazem sentido para o homem. São interpretações
humanas.

CONCLUSÃO: NIETZSCHE FOI O PRIMEIRO NIILISTA ATIVO POSITIVO E
NÃO ERA PESSIMISTA NEM OTIMISTA!

48

Humano, Demasiado Humano.
Humano, Demasiado Humano. Aforismo 28.
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9. Os “herdeiros” de Nietzsche
Nietzsche deixou um legado que até hoje não foi totalmente explorado
pela humanidade. Muitos grandes pensadores partiram de Nietzsche, como
Martin Heidegger (1889-1976), Jean-Paul Sartre (1905-1980), e até mesmo o
recém-falecido “pragmatista” Richard Rorty (1931-2007). Há quem diga que o
próprio Sigmund Freud (1856-1939) foi muito influenciado pela obra de
Nietzsche (o que Freud negou: disse nunca ter lido nada sobre o Alemão).
Destacaremos, entretanto, os três principais “herdeiros” (ou “descendentes”) da
filosofia de Friedrich Nietzsche: Michel Foucault, Gilles Deleuze e o brasileiro
Roberto Machado.
Michel Foucault (1926 – 1984)

"Não me pergunte quem sou e não me diga para permanecer o mesmo".

Principais obras:
1. Vigiar e Punir;
2. A História da Sexualidade;
3. Microfísica do Poder.
“É possível dividir a obra de Foucault em três períodos: a arqueologia do
saber, que engloba seus textos da época de 60, a genealogia do poder, que
está em seus estudos dos anos 70, e a genealogia da ética ou do sujeito,
como é também chamada, que Foucault começou nos anos 80, até morrer em
84”. 50

50

Roberto Machado, em entrevista à comunidade do Orkut “O Julgamento de Nietzsche”.
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“Nietzsche é quem ofereceu como alvo essencial, digamos, ao discurso
filosófico, a relação do poder, enquanto para Marx era a relação de produção.
Nietzsche é o filósofo do poder, mas que chegou a pensar no poder sem se
encerrar no interior de uma teoria política. (...) Quanto a mim, os autores de
que eu gosto, eu os utilizo. O único sinal de reocnhecimento que se pode ter
para com um pensamento como o de Nietzsche é precisamente utilizá-lo,
deformá-lo, fazê-lo ranger, gritar”. 51

Gilles Deleuze (1925-1995)

"A filosofia é a arte de formar, inventar, fabricar conceitos".

Principais obras:
1. Diferença e repetição;
2. Spinoza e o problema da expressão;
3. Crítica e clínica.

“(...) Eu digo a mim mesmo: quem é hoje em dia o jovem nietzscheano?
Será aquele que prepara um trabalho sobre Nietzsche? É possível. Ou bem
será aquele que voluntária ou involuntariamente , pouco importa, produz
enunciados particularmente nietzscheanos no decorrer de uma ação, de uma
paixão, de uma experiência?” 52

51
52

Entrevista de Michel Foucault a J. J. Bronchier, publicada com o título “Os fogos do Poder”.
Gilles Deleuze em “Pensamento Nômade”.
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Roberto Machado (22/04/1942)

“Mais importante do que pensar determinados filósofos, isto é, ter erudição em
filosofia, seguindo cursos para se ilustrar, é procurar pensar por si mesmo ou ousar
pensar”. 53

Roberto Cabral de Melo Machado é Bacharel em Filosofia pela
Universidade Católica de Pernambuco (1965), Mestre (1969) e Doutor (1981)
em Filosofia pela Université Catholique de Louvain - Bélgica. Foi ouvinte na
Universidade de Heidelberg, no ano letivo de 1969-70.
Fez vários estágios no Collège de France, sob a orientação de Michel
Foucault, entre 1973 e 1980, e Pós-doutorado na Universidade de Paris VIII,
com Gilles Deleuze, em 1985-1986.
Principais obras:
1. Danação da norma. Medicina Social e a constituição da psiquiatria no
Brasil.
2. Nietzsche e a verdade.
3. Deleuze e a filosofia.
4. Zaratustra, tragédia nietzschiana.
5. Foucault, a filosofia e a literatura.
6. O nascimento do trágico: de Schiller a Nietzsche.
7. Foucault, a ciência e o saber.
“A filosofia de Nietzsche tem uma dimensão crítica ou uma tarefa negativa
muito importante. Essa tarefa, presente em todos os momentos de sua obra e
em cada um de seus livros, é basicamente uma crítica da modernidade, como
ele afirmou em Ecce homo. É isso, inclusive, que o faz voltar ao passado,
criticar a metafísica e o cristianismo e mostrar que a modernidade positivista,
humanista não introduz nenhuma ruptura fundamental”. 54
53

Roberto Machado, em entrevista à comunidade “O Julgamento de Nietzsche”.
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Idem.
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10. A bibliografia de Nietzsche
A bibliografia de Nietzsche é vastíssima. Ele nos deixou inúmeros ensaios,
cartas e, principalmente, bons livros. Vamos a eles:
1. O Nascimento da Tragédia:
Publicado em 1872, despertou a fúria do helenista Möllendorf (18481931), “a quem Erwin Rohde e Richard Wagner responderam com
veemência”.55 Nietzsche reflete sobre a cultura grega e a relação entre a arte e
o conhecimento. O principal enfoque é a complementaridade de dois princípios
antagônicos: o apolíneo (artes plásticas, beleza – do deus Apolo); e o
dionisíaco (do deus Dioniso – deus da música, da dança, da alegria). Nietzsche
atribui a uma influência socrática a supressão do apolíneo sobre o dionisíaco,
na tragédia grega.
De acordo com o Autor, “a tragédia é uma prova precisa de que os gregos não
eram pessimistas”.

Nesta obra, Nietzsche acusa Sócrates de ter sido “o
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instrumento da decomposição grega como tipo decadente. O raciocínio em
oposição ao instinto”.
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Para uma melhor compreensão desta obra, sugiro a

leitura do livro “O Nascimento do Trágico: de Schiller a Nietzsche”, do
Professor Roberto Machado. Nietzsche chega a dizer, em Ecce Homo, que ele
tinha “o direito de se considerar o primeiro filósofo trágico”, o que, para ele, era
a perfeita antítese do filósofo pessimista; assunto sobre o qual discorreu-se
algumas páginas atrás.

2. As Intempestivas (ou Considerações Extemporâneas):
Livro composto por quatro “Considerações

Extemporâneas”, ou

“Intempestivas”. A primeira, publicada em 1873 se chamou “Primeira
Consideração Extemporânea: David Strauss, o Devoto e o Escritor”. Em 1874
vieram:”Segunda Extemporânea: Da Utilidade e Desvantagens da História para
a Vida”, e “Terceira Extemporânea: Schopenhauer Educador”. Em Junho de
1876 é publicada a “Quarta Extemporânea: Richard Wagner em Bayreuth”
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Nietzsche, Vida e Pensamentos – Martin Claret.
Ecce Homo. Porque escrevo livros tão bons. O Nascimento da Tragédia.
57
Idem.
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(nesta época, Nietzsche e Wagner deixavam de ser amigos). Em Novembro
deste ano, encontra-se pela última vez com Wagner – que viria a tornar-se um
desafeto de Nietzsche. Mais tarde, Nietzsche afirma que tudo o que foi dito
sobre Wagner e Schopenhauer, nessas obras, na verdade era sobre ele
mesmo: Nietzsche.
As quatro “Extemporâneas” viriam a se tornar, mais tarde, um livro único.
3. Humano, Demasiado Humano:
Publicado em 1878, este livro marca o início da “segunda fase” de
Nietzsche.
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Na minha opinião, melhor livro para se iniciar a ler Nietzsche.

Marca o início do uso dos aforismos como estilo de sua escrita. O subtítulo
“Um Livro Para Espíritos Livres”, dá o tom dessa obra. Nela, no prólogo,
encontramos as seguintes palavras de Nietzsche:” Dedicado à memória de
Voltaire, em comemoração ao aniversário de sua morte, em 30 de maio de
1778”.
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Mais adiante, Nietzsche afirma que Voltaire foi “um dos grandes

libertadores do espírito”. 60
Nesta obra, Nietzsche fala sobre vários temas (em 638 aforismos):
metafísica, arte, literatura, política, moral, religião, etc. Um detalhe interessante
sobre essa obra, é que Nietzsche, por estar acometido de difteria após a
Guerra Franco-Prussiana, não teve forças para escrever o livro, propriamente.
Ele limitou-se a ditar seus pensamentos enquanto o amigo Peter Gast o
escreveu. Disse Nietzsche, em Ecce Homo: “(...) ditava-o com a cabeça
dolorida, envolta em compressas; ele o escrevia, corrigia-o, enfim; era o
verdadeiro escritor enquanto eu não passava de autor”.
4. Aurora – Pensamentos Sobre os Preconceitos Morais:
Lançado em 1881, neste livro Nietzsche começa sua “campanha contra
a moral” (Ecce Homo). A epígrafe do livro, “há tantas auroras que não
brilharam ainda” (tirada das Escrituras Indianas) resume a esperança de
Nietzsche em um mundo novo, livre de ilusões: o que ele chamava de “grande
meio-dia”.
58

Vários estudiosos do filósofo concordam que Nietzsche teve “3 fases”. Ele mesmo
reconhece, em Ecce Homo, que o “tom mudou completamente”.
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Humano, Demasiado Humano. Prólogo original.
60
Idem.

44

Neste excelente livro, Nietzsche começa a sua crítica a moral “judaicocristã-ocidental” e todos os preconceitos a ela associados, como “livre-arbítrio”,
“Deus”, “pecado”, etc.
Começa a se delinear sua crítica ao cristianismo, e portanto, os padres
não são poupados. Com Aurora, Nietzsche começa a luta contra “a moral da
renúncia de si mesmo”. 61
5. A Gaia Ciência:
Publicado em 1882. Um detalhe muito importante, para quem pretende
ler Nietzsche, é que sua obra prima, “Assim Falou Zaratustra”, na verdade,
começa no último capítulo desta obra. Portanto, para uma melhor
compreensão, sugere-se que se inicie a ler “Assim Falou Zaratustra” lendo
antes “A Gaia Ciência”.
Nesta obra, Nietzsche nos traz, pela primeira vez, a sua teoria sobre o
eterno-retorno (que falaremos mais tarde). É um dos melhores livros de
Nietzsche e, contém grande quantidade de poemas escritos por ele. Ele
considerava que este livro tratava basicamente da mesma coisa que “Aurora”,
“porém num grau bem superior” (Ecce Homo). Ainda sobre os poemas: este
livro foi escrito quando Nietzsche se recuperou de uma de suas piores crises
de saúde. Ao levantar-se e sentir-se fortalecido, decidiu escrever alguns versos
em homenagem ao mês de janeiro. Ele considerou toda essa obra “um
ofertório”.
6. Assim Falou Zaratustra – Um Livro para Todos e para Ninguém.
Nietzsche começou a escrevê-lo em 1883 e terminou em 1885. A
conclusão da primeira parte, em 13 de fevereiro de 1883 (escreveu-a em
apenas 10 dias), coincidiu com a morte de Wagner em Veneza – vítima de
ataque cardíaco. Este livro é a obra-prima do senhor Friedrich Nietzsche.
Livro de estilo bíblico e poético, “Assim falou Zaratustra” serve para
anunciar a sua teoria do eterno-retorno e mais: anunciar o além-do-homem
(outro conceito que veremos mais adiante). Tais conceitos seriam úteis,
segundo Nietzsche, para derrotar a moral de rebanho cristã e o ascetismo
servil predominante na cultura ocidental.
61

Ecce Homo.
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Não há o que falar sobre esse livro. Apenas a sugestão: “LEIA!”.

7. Para Além do Bem e do Mal – Prelúdio de uma Filosofia do Futuro.
Escrito em 1886. Nietzsche aborda, nesta belíssima obra, o problema do
idealismo metafísico e os valores morais que o condicionam. Propõe uma nova
abordagem, um novo método de investigação: a metodologia genealógica (que
também falaremos mais adiante sobre o título “Uma abordagem sobre a
Genealogia da Moral”).
Neste livro, Nietzsche afirma que os valores morais vigentes no Ocidente
(sobretudo) têm sua origem na reação dos fracos, “que colocam o ‘Bem’ como
a negação das ações dos mais fortes”.
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Nasce aqui outro conceito

nietzscheano: a Vontade de Potência. Para ele, “bom” deveria ser tudo que
vem dela; “mal” tudo que age contra ela (que vem da fraqueza, no caso). Este
é um dos livros mais completos de Nietzsche. Leitura recomendadíssima.
“Esta obra é, na essência, uma crítica à modernidade – não excluídas as
ciências modernas, as artes modernas, e até a política moderna -, dando
também indicações acerca de um tipo oposto, bem mais que moderno, um tipo
nobre, afirmativo”. 63
8. A Genealogia da Moral.
Publicado em 1887, inicialmente como um adendo a Para Além do Bem
e do Mal, este livro acabou por se tornar uma das mais importantes obras do
filósofo. Mereceu, inclusive, um capítulo especial na segunda parte deste livro,
onde se fará uma abordagem à genealogia da moral.
9. Crepúsculo dos Ídolos – Como Filosofar com o Martelo.
Escrito em 1888. Nietzsche chamava este livro de “o demônio que ri”.

64

Foi o último livro que Nietzsche viu publicado antes do colapso psíquico que se
lhe acometeu em Turim.
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Para Além do Bem e do Mal.
Ecce Homo
64
Idem.
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10. O caso Wagner.
Escrito em 1888. “Ressinto-me de que a música tenha sido privada do
seu caráter afirmativo e trasnfigurador do mundo, que se tenha tornado música
de decadência, não sendo mais a flauta de Dioniso...”.
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Assim Nietzsche

começa a narrar esta obra, onde ele busca mostrar a “popularização” da
música de Wagner como resultado de sua conversão ao cristianismo. Mais à
frente, ele diz que Wagner se resumira a tudo que ele desprezava, até ao antisemitismo. “Eu estimei muito Wagner”. 66
11. O Anticristo.
Também de 1888. Talvez o maior “primeiro livro lido” de Nietzsche,
atualmente. Foi publicado pela irmã de Nietzsche quando este já não mais
tinha consciência da realidade. Nesta obra, o Alemão faz uma crítica pesada ao
cristianismo, sobretudo à figura de Paulo de Tarso – o verdadeiro “anticristo”,
para Nietzsche. Para ele, o cristianismo nada tem de Cristo. O Evangelho
morreu na cruz; como já falamos acima.
Considero um erro começar a ler a obra de Nietzsche por esse livro (eu
mesmo comecei por esse livro); pois, sem ter lido toda a análise que o filósofo
fez nos primórdios de sua obra acerca da influência da herança judaica sobre o
cristianismo pode levar o leitor a interpretar – equivocadamente – que
Nietzsche se referia ao povo judeu, e não à sua ideologia religiosa baseada no
arrependimento, pecado, castigo, etc., que vieram a ser a base do cristianismo
– e que Nietzsche considerava como absurda e nociva à humanidade.
12. Ecce Homo.
Outro livro escrito em 1888. Trata-se da autobiografia de Nietzsche.
Escreveu esse livro preocupado com interpretações equivocadas que
pudessem vir a acontecer acerca de suas idéias. Resolveu ele mesmo falar
sobre si e suas obras. Tem títulos interessantes, como “Porque sou tão sábio”;
“Porque escrevo livros tão bons”; “Porque sou um destino”. Uma boa dica para
quem quer começar a ler Nietzsche. Começar por Ecce Homo.
65
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Ecce Homo.
Idem.
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13. Nietzsche contra Wagner & Ditirambos de Dioniso.
Ambos também escritos em 1888 antes do surto. O primeiro trata da
questão musical, também mencionada em “O Caso Wagner”, e o último é um
livro de poemas.

14. Vontade de Potência.
Trata-se de uma coletânea de ensaios, pensamentos e rascunhos
deixados por Nietzsche que foram ordenados e organizados por sua irmã e
publicados. Nietzsche não escreveu essa obra como ela se apresenta, ainda
que, tudo que está escrito nela seja obra sua.

Feita esta “profilaxia”, podemos passar, na segunda parte desta obra, ao
estudo (sem muito aprofundamento) dos principais pontos da Filosofia
desenvolvida pelo Senhor Friedrich Wilhelm Nietzsche.
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LIVRO SEGUNDO

ALGUNS PONTOS DA FILOSOFIA DE NIETZSCHE
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O CRISTIANISMO E O NIILISMO 67

O que significa niilismo? – que os valores
mais altos se desvalorizam. Falta a
finalidade; falta a resposta ao “por quê?”. 68

O niilismo, a desvalorização dos valores mais elevados historicamente
constituídos, não é um fato isolado que ocorre eventualmente em uma cultura,
mas sim a dinâmica essencial da história. Assim, a história se perfaz como
declínio. No entanto, de maneira diferente do que pensa o senso-comum, a
decadência, o movimento da história, não deve ser pensado como algo
puramente negativo, mas como o processo que permite que a história se faça
como criação. O próprio caráter “violento” de toda quebra de valores possui um
caráter altamente necessário, pois é ele que possibilita ao homem “desvelar” o
mundo para si a fim de que se abram novas possibilidades de ser.
É neste sentido que Nietzsche recusa o excesso de memória em “Da
Utilidade e da Desvantagem da História para a Vida”, pois a tendência a ficar
“preso” ao passado estrangula e mumifica a vida, não é possível “voltar atrás” e
desfazer o que foi feito. Uma vida “saudável” é aquela que compreende que
todo o horizonte de realização é sempre o futuro. Se não houvesse este
processo de negação do anterior em direção a novas possibilidades, a rigor,
não haveria história, pois o tempo ficaria preso e amarrado e a cultura seria
monolítica e monocromática. Esta tendência da cultura a se eternizar e lançar
seus tentáculos sobre a vida pode perfeitamente mumificá-la e paralisá-la, não
permitindo que ela siga sua dinâmica mais própria.
Nesta perspectiva, o uso que Nietzsche faz da palavra niilismo é
ambíguo à medida que ela designa tanto o declínio, quanto o próprio processo
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Escrito a partir de um ensaio de Rosangelo Freitas.
Vontade de Potência.
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de criação de ideais e valores que, como tais, aparecem para substituir os
antigos. A criação dos ideais responde à necessidade de o homem encontrar
segurança. Quando estes ideais não conseguem mais responder aos
problemas vitais, eles se desvalorizam e aparece uma outra dimensão do
niilismo que é uma época histórica intermediária entre o declínio e a criação de
novos ideais e valores. Nestas épocas, o homem se vê em meio a uma
confusão de valores – o que parecia ser o correto, agora parece ser errado. O
homem se encontra desorientado, não encontra mais uma perspectiva para o
seu agir. Nestas épocas, o homem erra por um nada infinito, por um vazio de
sentido que lhe causa desespero e angústia existencial.
Mas como entender concretamente o niilismo como movimento
essencial da história? Para tentar esclarecer este fenômeno, analisaremos o
aforismo 125 de A Gaia Ciência que traz o primeiro anúncio da “morte de
Deus”, feito por um homem louco que, com uma lanterna, atravessa a praça do
mercado gritando “procuro Deus, procuro Deus” e é alvo de risos e zombarias
daqueles presentes na praça. Faremos uma analogia da situação narrada por
Nietzsche parodiando o relato bíblico da viagem de Paulo à Atenas. Pretendese mostrar que esta paródia não deve ser entendida como uma simples
questão estilístico-literária, mas revela dois momentos decisivos da cultura
ocidental em que a história se essencializa.
O texto relata um homem louco que, com uma lanterna, passa gritando à
procura de Deus pelo mercado e é alvo das zombarias daqueles que lá se
encontram. Sem dúvida, faz-se referência ao cínico Diógenes que, em plena
luz do dia, de modo provocativo com os cidadãos da Polis, passou pelas ruas
de Atenas gritando: “procuro um homem!”. Como chovia, os cidadãos, tomados
de compaixão, quiseram ajudar àquele que era tomado como um louco. De
acordo com Diógenes Laércio, Platão, sublinhando o orgulho e a altivez do
cínico, teria dito: “Se vocês têm realmente piedade dele, é melhor ir embora”. 69
Se o cínico procurava um homem de verdade na Atenas do séc. V, o
louco do texto, com a sua lanterna, fazia, na realidade, o anúncio terrível da
“morte de Deus”. Cabe notar o patetismo da cena, pois este anúncio não é nem
de longe mostrado como algo tranqüilo e calmo, mas, ao contrário, de forma
conflituosa e tumultuada. As possíveis conseqüências deste ato são apontadas
como terríveis e incontroláveis, apesar de a morte de Deus ser apontada como
69
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Robert Genaille. Paris: Flammarion, 1965. 314 p. P 21
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um destino histórico inexorável do qual não há como fugir e que deve ser
enfrentado em toda sua plenitude como a determinação histórica do homem
dos séculos vindouros.
O conflito nasce, em princípio, pelo fato de que os homens que se
encontravam no mercado, que já não acreditavam em Deus, zombarem e
fazerem pouco caso da busca do louco. Ora, o louco é exatamente aquele que
fala aquilo que os “normais” não compreendem. Os gregos antigos atribuíam à
loucura a fonte da sabedoria por acreditarem que o louco é aquele que tem um
contato direto com os deuses.
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No entanto, apesar do riso e da zombaria, o

louco insiste e afirma que exatamente aqueles que já não acreditam mais em
Deus foram exatamente os seus assassinos. “Nós o matamos – vocês e eu” 71.
Os homens do mercado ainda não têm consciência do ato que cometeram,
nem muito menos estão à altura da magnanimidade deste ato. Sim, porque a
“morte de Deus” não implica simplesmente a queda do sentimento religioso e a
afirmação do racionalismo, mas a queda de todos os valores mais altos da
cultura ocidental, o que significa que “Deus”, nesta compreensão, abarca
também o que o ocidente tomou como sendo a Verdade, a Justiça, o Bem, a
Moral, o Belo, e porque não, a própria razão...
“Morte de Deus” significa que a cultura entra em crise. Os valores estão
decadentes, não há mais ideais capazes de oferecer uma meta, um horizonte
para a humanidade; não há mais princípios norteadores e o homem só vê
diante de si crescer a sombra do nada: “Como conseguimos beber
inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? Que
fizemos nós, ao desatar a Terra de seu Sol?” 72. A Terra agora não tem mais o
Sol que, desde Platão, é tomado como “o Bem”, aquilo que orienta e determina
a vida da Polis – a “morte de Deus” é também a morte da ética e da política.
Com a decadência, o homem se vê desorientado, agora já não há mais uma
meta, uma finalidade, e a tendência destrutiva no homem tem um terreno fértil
para aparecer, pois ele não sabe mais o que fazer, nenhuma ação é realmente
importante. Tudo se equivale, o homem se vê afogado no tédio e vaga como
que através de um nada infinito.
No entanto, o louco não é um melancólico e nostálgico que fica
lastimando a perda dos “valores antigos”. Ao contrário, sua mensagem traz a
idéia de que é preciso assumir plenamente o âmbito da morte de Deus na
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1996. 98 p.
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A Gaia Ciência, aforismo 125.
72
Idem.
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medida em que é um destino histórico do ocidente o qual é necessário viver em
todas as suas possibilidades mais próprias. Diferente dos homens do mercado,
é preciso levar o niilismo a sério, pois só o assumindo em todas suas
possibilidades mais próprias é possível esgotá-lo. Somente esgotando todas as
possibilidades do niilismo é que se faz possível uma transvalorização de todos
os valores, ou seja, compreender a vida a partir de seu movimento de autoexposição a partir de si mesmo a fim de compreender a própria vida como
condição de possibilidade de criação de toda e qualquer sorte de ideais. Se a
humanidade adotou como princípios supremos o Bem, a Verdade, a Justiça, a
Lei, etc., uma transvalorização significa ver A VIDA, em seu movimento de
auto-realização, como a fonte a partir da qual emergem todos estes princípios.
Não se deve temer a confusão e a desorientação que advêm da “morte
de Deus”. De fato, este é um momento de crise, mas se compreendermos o
niilismo como o movimento essencial da história, nós compreenderemos
também que as crises históricas não são eventos “circunstanciais” que podem
ser resolvidas pela “boa vontade” dos homens, mas o instante, a hora em que a
historia se essencializa, todo momento de crise é o momento em que a história
se abre para as suas possibilidades futuras. A palavra krísis em grego significa
o momento decisivo
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, a hora da decisão, a hora em que um indivíduo ou um

povo escolhe as suas possibilidades mais próprias. A crise é o momento em
que tudo aquilo que estava sedimentado e cristalizado pode ganhar a força de
uma esperança que se renova. Porque viver é superar-se a si mesmo e ganhar
novas possibilidades e horizontes para que um povo ou um indivíduo encontre
a autenticidade de seu ser, isto é, se diferencie no seu processo de autoidentificação. 74
Também no século XVI o homem europeu viveu em crise. A crença nos
dogmas cristãos já não era uma crença verdadeira, o cristianismo já não dava
as respostas vitais para aqueles homens, mas já não havia novas respostas às
quais o homem pudesse se agarrar. Este terreno foi fértil para que a ciência
moderna pudesse aparecer e aqueles livros de Copérnico, Galileu, Kepler,
Bruno, não só trouxessem novas teorias, acerca do sistema solar, por exemplo,
como também estas idéias fundaram uma nova crença, a fé na razão, que
abriu um novo horizonte histórico chamado Modernidade. Hoje, vivemos a
73
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crise deste projeto moderno, e o homem louco anuncia tudo isto com sua
formulação de que Deus está morto, apontando para o fato de que agora o
homem caminha como em um nada infinito. Os homens do mercado, os
“assassinos de Deus”, rumam em direção a este nada. Como ainda não
compreendem o anúncio do louco, eles zombam e caçoam daquele que passa
com a lanterna gritando que “Deus está morto”. Mas este acontecimento, que
aos homens, parece algo distante e que não lhes concerne, na verdade já
ocorreu, e todos aqueles que homens estão, de uma forma ou de outra,
abarcados por esta determinação histórica. No entanto, é preciso ainda tempo
para que os homens do mercado se coloquem à altura do ato que cometeram,
pois apesar de serem os “assassinos”, eles ainda não sabem que “Deus está
morto”; as igrejas hoje, das quais o homem louco é expulso, não são outra
coisa senão os túmulos e mausoléus de Deus.
As grandes transformações históricas não acontecem de chofre, mas
precisam de um tempo de maturação para que possam ocorrer. Assim,
também se sucedeu na passagem disto que historicamente se chama a Idade
Antiga para o período medieval. Por este motivo, é que não é de modo
desinteressado que Nietzsche faz constar o declínio dos valores ocidentais em
uma praça de mercado, pois foi também em uma praça, em Atenas, que Paulo
fez o anúncio da Boa Nova para os gregos. A viagem de Paulo à Atenas talvez
seja o evento mais importante para o desenvolvimento da história ocidental nos
2.000 anos subseqüentes, pois marca o encontro dos mistérios da fé cristã,
ainda efetivamente marcada pela condição judaica do cristianismo, com o
esclarecimento que a cultura grega trouxe com a invenção do lógos. Paulo é,
em certo sentido, a síntese de toda cultura cristã, pois além da condição
judaica, da helenização intelectual, ele, por seu nascimento, ainda traz um
terceiro elemento decisivo para a formação do ocidente, a condição jurídica
romana.
O encontro de Paulo com os atenienses, narrado nos “Atos dos
Apóstolos”, é o início da difusão do cristianismo no Ocidente. Paulo é um dos
grandes responsáveis por esta difusão entre os povos nas viagens em que
pregou a palavra que anunciava o Cristo crucificado. O cristianismo,
diferentemente dos judeus, o povo escolhido, é universalizante por considerar
que todos são “filhos de Deus” e, portanto, a “palavra de Deus” deveria ser
levada a todos os povos a fim de que eles pudessem se converter ao
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cristianismo e não apenas a um povo.

75

Por isso, o Apóstolo viajou para todos

os centros importantes do Mundo Antigo a fim de evangelizar e fazer o anúncio
da Boa Nova para todos os povos antigos.
Pela proximidade do texto dos Atos dos Apóstolos com o texto de A
Gaia Ciência, é possível especular que Nietzsche tenha feito uma paródia que,
como veremos, é totalmente justificada pelo sentido que o pensador alemão
quer dar para o que ele entende como a “Morte de Deus”. Eis o texto que relata
a viagem de Paulo à Atenas:
Enquanto esperava Silas e Timóteo, em Atenas, Paulo ficou revoltado ao
ver aquela cidade entregue à idolatria. Por isso, discutia na sinagoga com os
judeus e com os que adoravam Deus. E todos os dias ele discutia em praça
pública com os que lá se encontravam. Também alguns filósofos epicúreos e
estóicos começaram a conversar com ele. Alguns diziam, “Que estará
querendo dizer este tagarela?” Outros diziam: “Parece ser um pegador de
divindades estrangeiras”. Isso, porque Paulo, no anúncio, falava de “Jesus” e
da “Ressurreição”. Tomando Paulo consigo, o levaram ao Areópago, dizendo:
“Podemos saber qual é a nova doutrina que estás expondo? De fato, as coisas
que dizes soam estranhas para nós. Queremos saber o que significam”. Com
efeito, todos os atenienses e os estrangeiros residentes passavam o tempo a
contar e a ouvir as últimas novidades.
De pé, no meio do Areópago, Paulo tomou a palavra: “Atenienses, em
tudo eu vejo que sois extremamente religiosos. Com efeito, observando, ao
passar, as vossas imagens sagradas, eu encontrei até um altar com esta
inscrição: ‘A um deus desconhecido'. Pois bem, aquilo que adorais sem
conhecer, eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe,
sendo Senhor do Céu e da Terra, não habita em templos feitos por mão
humana. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de
alguma coisa; pois é ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só
homem ele fez toda a espécie humana, para habitar sobe toda a face da Terra,
tendo estabelecido o ritmo dos tempos e os limites de sua habitação. Assim
fez, para que buscassem a Deus, e, talvez às apalpadelas, o encontrassem a
ele que na realidade não está longe de cada um de nós; pois nele vivemos,
nos movemos e existimos, como disseram alguns dentre vossos poetas:
- ‘Também nós somos a sua linhagem'.
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Sendo, pois, a linhagem de Deus, não devemos pensar que a divindade
seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do
homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora faz
saber à humanidade que todos, em todo lugar, devem converter-se. Pois ele
estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, pelo homem a quem
designou. Mostrou a todos que ele é digno de fé, ressuscitando-o dos mortos”.
Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam.
Outros diziam: “Nós te ouviremos falar disso também outra vez”. Assim, Paulo
saiu do meio deles. Alguns, porém, aderiram a ele e abraçaram a fé, entre os
quais Dionísio, o areopagita, uma mulher chamada Damaris e outros com eles.
76

Os Atos dos Apóstolos narram as inúmeras viagens de Paulo e sua
pregação em todos os povos. A passagem supracitada narra a viagem feita por
ele à Atenas, cidade que não lhe agradou por estar “entregue à idolatria”. A
singularidade da viagem de Paulo à Atenas é o fato de que esta cidade fora o
grande centro artístico e cultural da civilização grega, portanto um povo que
tinha um enorme orgulho de sua herança intelectual. O apóstolo faz um
discurso evangelizador, explicando os fundamentos da fé cristã, mas, durante
sua pregação, tal qual os homens do mercado do texto nietzscheano, aqueles
que escutavam o discurso zombavam e desconfiavam daquele que falava em
um Deus estrangeiro que é crucificado, morto e ressuscitado depois de três
dias. De fato, um Deus que se fazia homem a fim de assumir o sofrimento de
toda humanidade não podia significar muita coisa para um povo acostumado
com deuses imortais, guerreiros, cujos homens não passavam de joguetes em
suas mãos. O politeísmo grego lançava mão de deuses estéticos, e não
morais, que tinham a mesma forma do homem, com todos os seus defeitos e
paixões. O grego justificava sua existência pensando que se um Deus imortal
possuía as mesmas vicissitudes humanas, então a própria vida tal como ele é
merece ser vivida. 77
O santo, malgrado as dificuldades, persistia em sua pregação e, todos
os dias, ia à praça pública para afirmar seus princípios, e, apesar da recepção
fria e zombeteira, os atenienses ainda guardavam um grande amor pelo
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discurso e pela oratória, além de uma grande curiosidade por novas idéias, daí
a curiosidade em saber o que “estará querendo dizer aquele tagarela”. Os
homens cultos de então, os filósofos epicuristas e estóicos – legítimos
representantes do legado filosófico grego –, levaram-no para o Areópago, o
tribunal dos sábios e magistrados gregos, pois eles queriam entender a nova
doutrina que estava sendo anunciada que, em princípio, parecia estranha em
sem nexo. É interessante notar que o relato das viagens e pregações de Paulo
está recheado de incidentes e peripécias como ameaças, prisões e
banimentos, ao passo que, entre os gregos, aconteceu de ele ser levado
exatamente para o local mais importante da vida grega, onde ele poderia se
explicar.
No seu discurso, Paulo faz referência ao fato de os gregos serem um
povo extremamente religioso, e a um altar, que ele reparara quando olhava as
imagens sagradas dos atenienses, onde estava escrito A um Deus
desconhecido . Ele aponta que este Deus que eles adoravam sem conhecer
era o Deus judaico-cristão, um Deus único que a tudo e a todos tinha criado, e
não vários deuses como no panteão grego. Os gregos deveriam aceitar o Deus
desconhecido que eles cultuavam e se converter à nova doutrina anunciada
por ele naquele tribunal.
Os atenienses, com todo seu legado cultural-artístico-filosófico, não
podiam levar a sério um discurso como aquele, mas apesar de eles caçoarem
daquele anúncio e não se sentirem tocados por aquele discurso. No entanto, o
fato é que l'âge d'or (Época de Ouro) dos atenienses, como dos gregos em
geral, há muito chegara ao fim, a antiga polis, bem como todo o seu mundo
intelectual e artístico, não eram nem sombra do que fora no sécs. VI e V a.C., o
mundo grego havia ruído. Havia um terreno propício para que o discurso de
Paulo ganhasse força, pois o grego do séc. I encontrava-se em crise.
O grego de séc. I experimentava ainda o legado de um mundo que tinha
sido grandioso, mas sua cultura já não o determinava de maneira viva. Pelo
fato de contar com um passado brilhante e grandioso, ele podia ainda revelarse esnobe diante de um discurso que não compreendia, mas, no fundo, estava
ávido por novos ideais que lhe dessem uma renovada fé na vida. A reação do
grego ao apóstolo foi a mesma que os homens da praça do mercado tiveram
em relação ao louco que procurava Deus. É necessário tempo para que o
homem se dê conta da situação em que ele próprio já está vivendo. Como bem
aponta Ortega y Gasset em Torno a Galileu, a situação do homem grego
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daquela época, que na realidade não distava da situação do romano ou do
judeu, era o desespero.

78

Isto significava que este homem se achava

desorientado, isto é, não sabia como dar uma meta, uma finalidade para o seu
existir. O homem da época de Cristo encontrava-se em uma crise sem
precedentes e precisava de novas respostas que lhe dessem segurança –
“Precisamos de alguma verdade!”. No entanto, era necessário ainda tempo
para que este desespero pudesse aflorar e a resposta cristã “caísse como uma
luva” para aplacar a crise vivida pelo homem na época de Cristo.
Paulo sabia do poder de seu discurso, por isto nunca desistiu da
pregação da Boa Nova mesmo nas situações mais difíceis e constrangedoras.
A afirmação histórica do cristianismo no Ocidente deve muito ao grande
esforço de conversão feito por Paulo na medida em que a doutrina cristã
deveria ser levada não apenas ao povo hebreu, o povo escolhido, mas a todos
os povos: “Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora faz saber
à humanidade que todos, em todo lugar, devem converter-se”.
No entanto, a força do discurso de Paulo provinha, segundo Nietzsche
em O Anticristo, não da pregação da mensagem originária do Cristo, mas por
uma falsificação desta. No seu principal livro sobre o cristianismo, longe de
uma depreciação da figura histórica do Nazareno, Nietzsche defende, ao
contrário, que o único verdadeiro cristão morreu na cruz. Na interpretação de
Nietzsche, Cristo teria morrido exatamente porque se rebelava contra a severa
moral judaica. Como é sabido, o povo hebreu existe graças a uma aliança com
Deus, e toda sua relação natural acontece a partir desta relação contratual
primária com Deus. Esta aliança contratual implica na aceitação de uma
condição severíssima que é a lei, um programa de afazeres para o homem.
Pois bem, esta lei criou toda uma casta de sacerdotes que, na medida em que
têm um acesso privilegiado aos desígnios de Deus, podiam exercer um poder
sobre a comunidade. Nietzsche defende que mesmo o judaísmo em seus
primórdios possuía uma concepção naturalista de Deus (os saduceus), mas o
estabelecimento da lei como um poderoso instrumento nas mãos do sacerdote
natural, estabeleceu que, através da vontade de Deus, havia “uma ordem
moral no mundo”.
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Por causa desta ordem, é possível punir ou recompensar

quem está ou não de acordo com os desígnios divinos. Ora, neste mundo de
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pecado e expiação, apenas o sacerdote pode redimir, pode perdoar, foi assim
que os sacerdotes ganharam um enorme poder – o poder sobre todos aqueles
que sofrem.
O Anticristo mostra que Cristo e sua doutrina do amor eram contra
exatamente a idéia de que deveria haver uma casta superior de “escolhidos”
que poderia ter um acesso privilegiado à lei e, portanto, se investir no direito de
punir e gratificar. Daí a compreensão nietzscheana de um Cristo inocente, à la
Dostoievski

80

: “o reino dos céus é das criancinhas”. Deus é amor, o reino dos

céus não é mais de alguns escolhidos, mas de todos, a doutrina do amor é
universalizante. Não se encontrará Deus como uma recompensa – o que em
certo sentido elimina a idéia de pecado, culpa, redenção, etc. –, mas um
processo de interiorização em que se descobre um amor universal a tudo e a
todos: “O ‘reino dos céus' não é o que se espera; não existe nem ontem nem
depois de amanhã, não virá em ‘mil anos', é uma experiência do coração; está
em toda parte e em parte alguma...”,

81

o reino dos céus está dentro de nós. A

interiorização se refere a um estado afetivo que se caracteriza por um
sentimento de alegria e bem-estar íntimo, o que implica que o mencionado
“Reino dos Céus” não precisa se encontrar em uma dimensão supra-sensível
como, posteriormente, a Igreja impôs para a massa de fiéis que deveriam
aceitar passivamente a idéia de um “paraíso” além do mundo em que vivemos.
Este estado de espírito é o amor que, uma vez despertado nos homens,
acarretaria em uma série de atos benéficos para um desenvolvimento saudável
da vida. Cristo é aquele que é capaz de manter o coração “puro” e “bom” diante
do poder daqueles que pensam poder “julgar” os homens. Enquanto inocência
e pura gratuidade, a existência não faz distinções e todo homem enquanto
homem participa desta dimensão originária, e não apenas os escolhidos que
agem de acordo com as “leis divinas”.
No entanto, o apóstolo, um judeu que inicialmente perseguia os cristãos,
mas que acabou se convertendo depois de uma revelação, retoma toda
compreensão do moralismo judaico e se firma como um dos maiores “mestres
da finalidade da existência” ao interpretar a crucificação como a idéia de que
Deus enviara seu filho para a redenção dos pecados dos homens. Paulo
viabilizou, no âmbito do cristianismo, a criação de um código moral
transcendente a fim de ordenar ao homem uma série de deveres ascéticos,
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além do respeito e da submissão a mandamentos. Os fiéis, por sua vez, são
ameaçados da descarga da cólera divina, caso façam imprecações e realizem
ações que lesem as normas religiosas instituídas. O apóstolo realiza o seu
projeto exatamente em uma interpretação do ato cristão por excelência – a
crucificação. Diante da imolação de Cristo, os homens deveriam temer a justiça
de Deus “Pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, pelo
homem a quem designou. Mostrou a todos que ele é digno de fé,
ressuscitando-o dos mortos”. Por conta disso, Nietzsche considera que Paulo
transformou o sentido da Boa Nova de Jesus, que queria libertar os homens
através do amor, a fim de, pelo estabelecimento da justiça divina, acumular
uma série de afetos de tristeza, ódio e temor da punição transcendente. Esta
apropriação seria, portanto, nas palavras de Nietzsche, um Dysangelium, uma
“Má Nova”. 82
Nietzsche usa de modo recorrente, o personagem identificado por ele
como “O Crucificado” ao qual ele opõe a figura de Dioniso.
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Aqui o filósofo se

volta, sobretudo, contra a interpretação de Paulo e não uma depreciação da
mensagem originária de Cristo. O problema é que praticamente toda teologia
posterior deu importância demasiada à paixão de Cristo como o ato que
garante a absolvição dos pecados do mundo. Os cristãos impotentes diante da
magnanimidade do ato de Cristo deveriam, pois, adotar uma postura de
renúncia das suas forças vitais, adotando uma atitude entorpecida diante da
dor, cultivando a esperança, isto é, a espera de um futuro melhor após a morte
com a purificação de seus pecados.
A Igreja se valeu desta imagem impressionante, a crucificação, para
criar o seu rebanho. Praticamente toda arte ocidental desde o Românico até o
Barroco do séc. XVIII teve como representação pictórica o Cristo Crucificado.
Diferente do Deus judaico, que é um deus abstrato, o Cristianismo, através do
mistério da Santíssima Trindade, conseguiu criar aquilo que Hegel chamou de
“Universal Concreto”.
82

84

Cabe a pergunta: Qual interpretação do Cristo venceu
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no Ocidente: o Cristo amoroso e inocente, tal como Nietzsche o interpreta; ou o
Cristo apaixonado e judicioso de Paulo? A história da arte revela que a
crucificação foi colocada como o principal momento na trajetória. Cabe
perguntar, o porquê deste privilégio. Por que não o nascimento? Por que não a
sua pregação e sua mensagem? Por que não um Cristo entendido com um rei
dos homens? Por que não um Cristo ressuscitado?
Principalmente, cabe perguntar: por que não um Cristo ressuscitado?
Um Cristo que, após viver o ciclo da Paixão e morrer na cruz, que renasce
gloriosamente, superando, assim, a dicotomia entre vida e morte, celebrando o
movimento próprio da vida de destruição e renascimento. Porque a morte,
experimentada de modo criativo, significa a abertura para novas possibilidades
e a renovação de uma nova perspectiva de vida. Assim, em vez de
imaginarmos um “Dioniso contra o Crucificado”, seria possível imaginar
“Dioniso amigo de Cristo” já que o deus Dioniso propõe a superação da
individualidade em prol de uma interação, através de um movimento extático,
com as forças da natureza para depois, sob os auspícios do deus Apolo,
retornar à individualidade. Este movimento é narrado em um dos mitos acerca
do nascimento da divindade, o Dioniso Zagreus. Filho de Zeus e Perséfone,
despedaçado, e devorado vivo pelos Titãs, mas que renasce pelo fato de seu
coração ter sido salvo por Atena. 85
Após terminar seu discurso no Areópago, a recepção continuou fria e
todos foram embora, apenas alguns poucos aderiam à nova doutrina entre ele
uma mulher chamada Damaris e o areopagita Dionísio.
Os momentos descritos em ambos os textos, o bíblico e o de A Gaia
Ciência, são momentos em que se revela a decadência de dois mundos e a
abertura de possibilidade de realização histórica. Aqueles que viviam estes
momentos, mas sem saber ainda não tinham a capacidade de se tornar
contemporâneos de si mesmos e compreender a transformação histórica pela
qual estavam passando. Transformação sempre revolucionaria, mas nunca em
uma ruptura radical, pois é preciso tempo para que seja possível assumir
plenamente a tarefa que cada destino histórico impõe.
diferente; a pessoa de Cristo é propriamente uma determinação da natureza de Deus. Por
conseguinte, segundo isto, Cristo não é histórico. Tomado simplesmente como pessoa
histórica, como mestre, por exemplo, como nos casos de Pitágoras, de Sócrates ou de Sólon,
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A palavra de Paulo, sobre a crucificação e ressurreição de um deus, não
encontrou inicialmente eco entre os atenienses, o que não tira a força que seu
discurso ganhará mais tarde. Na verdade, a viagem de Paulo à Atenas pode
ser entendida como um dos eventos mais marcantes da cultura ocidental – o
encontro da perspectiva cristã efetivamente marcada por sua condição judaica
e o esclarecimento do logos grego.
É interessante notar que é exatamente em função deste próprio
intelectualismo que os gregos desconfiam da pregação de Paulo acerca do
Cristo crucificado; não basta oferecer sinais, como era a exigência dos
hebreus, mas se fazia necessário apresentar razões para que se explique
logicamente a Boa Nova. É neste sentido que se explica o conteúdo da I
Epístola aos Coríntios em que o Apóstolo faz um discurso duro contra a razão
grega a favor da fé, e faz referência à “loucura da cruz”, ou seja, para o fato de
que aos olhos dos “pagãos” a crucificação ser um ato sem razão:
A pregação da cruz é loucura para os que se perdem, mas, para os que
são salvos, para nós, ela é a “força de Deus”. Pois está escrito: ‘Destruirei a
sabedoria dos sábios e confundirei a inteligência dos inteligentes'. Onde está o
sábio? Onde o escriba? Onde está o disputador desta era? Aliás, Deus não
reduziu à loucura a sabedoria deste mundo? De fato, pela sabedoria de Deus,
o mundo não foi capaz de reconhecer Deus através da sabedoria, mas, pela
loucura da pregação, Deus quis salvar os que crêem. Pois tanto os judeus
pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Nós, porém, proclamamos
Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas
para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus
e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio que os
homens e o que é fraqueza de Deus é mais forte que os homens. 86
Se os gregos pediam razões, Paulo afirma que a força do ato de Cristo
está exatamente naquilo que ele possui de não racional, ou seja, de não
demonstrável: “(...), aliás, Deus não reduziu à loucura a sabedoria deste
mundo?” e ao evocar a “loucura da cruz”, Paulo fala como um apaixonado que
defende uma fé cega e sem contestações, chegando mesmo a dizer que “o
que é loucura de Deus é mais sábio que os homens”, e que ela é a força de
Deus.
A defesa da fé contra a razão feita por Paulo dá conta de uma
compreensão de um mundo que se compõe apenas de Deus e do homem em
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que o primeiro revela tudo para o segundo. O homem, nos primórdios do
cristianismo, não é sujeito e não conhece Deus porque não pode se fazer
sujeito do conhecimento na medida em que na realidade ele é o objeto para
quem a verdade é revelada. Como vimos, temos um homem oprimido pela
possibilidade de uma punição divina. Para um homem que é um mínimo diante
de um superior que não pode conhecer, mundo perde completamente o seu
interesse em nome do outro mundo que é acessado apenas pela fé.
A fé não é um desígnio do homem, mas uma graça do próprio Deus que
revela a Verdade. Para que seja justificada a fé, usa-se como critério, não um
processo de demonstração lógica, mas a autoridade da Igreja. Todo discurso
dos sacerdotes é sempre fundamentado por esta autoridade e, assim, podem
chegar a um grande número de pessoas que são arrebanhadas como fiéis. No
entanto, apesar de a interpretação de Paulo de Tarso ter sido vitoriosa, a idéia
da autoridade da Igreja não reinou sozinha no âmbito do cristianismo. O que
marcará historicamente o cristianismo será o fato de que nele acontece uma
síntese entre o judaísmo e o logos grego. Esta síntese torna o cristianismo a
única religião teológica da humanidade. O Deus do judaísmo, por exemplo, é
verdadeiro na medida em que, pela aliança, o homem pode confiar nele, já no
cristianismo, Deus existe e tem uma realidade que é revelada pela fé, mas que,
em princípio, e até certo ponto é possível conhecer racionalmente, é possível
conhecer os atributos e propriedades de Deus. Além de um Deus ut revelans,
a idéia de Santo Agostinho do Credo ut intelligam vai ser uma norma em todo
pensamento cristão. 87
Ortega y Gasset, também em Torno a Galileu, conta uma rápida história
do pensamento cristão, mostrando em que sentido um mundo que inicialmente
se compunha apenas de Deus e o homem. No entanto, a partir da Patrística, e
notadamente Santo Agostinho e Santo Anselmo, o homem começa aos poucos
a pensar que o conteúdo da fé e da palavra de Deus tem que ser assimilada e
entendida racionalmente. Daí que estes padres se valem dos princípios da
razão estabelecidos pelos gregos, a princípio com Platão, para explicar a fé.
Este projeto histórico do cristianismo fundamentou toda uma compreensão
humanista que implica em um processo de liberdade e responsabilidade. Com
Tomás de Aquino e a Escolástica, consuma-se plenamente este projeto
humanista do cristianismo. Ao conhecer a obra de Aristóteles dos árabes que
ocupavam a Península Ibérica, Tomás fez um trabalho monumental no sentido
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de tentar explicar os parâmetros do cristianismo dentro dos princípios do
pensamento aristotélico. Com a escolástica, o cristianismo encontra o seu
“meio-dia”, pois tudo aquilo que desde o início e pretendia parecia agora
esclarecido.
No entanto, faz constar Ortega que o pensamento que sucedeu a
escolástica, o pensamento dos franciscanos Duns Scoto e Guilherme de
Occam, vai negar exatamente a possibilidade de uma compreensão racional
de Deus, compreensão esta conquistada a duras penas notadamente pelo
tomismo.
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Este processo se revelou terrível para o homem medieval. Tudo

aquilo que havia sido conquistado até agora parecia se desmanchar no ar e o
homem voltava a se sentir confuso e perdido, estava anunciada uma nova
crise. O niilismo como processo histórico fazia-se mais uma vez presente e
novos horizontes precisavam ser abertos, processo este que culminará com o
aparecimento, no século XVII, de um novo esquema de explicação do mundo
que logo se revelará também uma crença. Este processo é o aparecimento da
nuova scienza que lançará mão da ciência, notadamente a física, como modelo
explicativo para a realidade. Isto significa uma grande revolução na medida em
que as ciências empíricas eram relegadas a um segundo plano no pensamento
medieval, pois o mais importante, sem dúvida, não era um saber empírico, mas
exatamente o saber acerca de Deus. Se os medievais buscavam uma síntese
entre fé e razão, a partir do séc. XVII, a razão se volta contra a fé e passa
reinar absoluta a ponto de se estabelecer como uma nova crença.
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“O escotismo obriga o homem a viver num mundo duplo, em que as metades não têm nada a
ver entre si: o transmundo divino, ante o qual não têm nada que ver entre si: o transmundo
divino, ante o qual não tem meios próprios, e este mundo, frente ao qual possui a vigorosa
faculdade que é sua razão. Frente a Deus, o homem está perdido, porque a fé é o irracional.
Fica-lhe em troca o mundo. Mas Guilherme de Occam vai demonstrar que no mundo não
existem os universais; que isso a que chamamos “o homem, o cão, a pedra”, não são
realidades mas ficções nossas, simples signos nominais, verbais, de que nos valemos para
andar entre as coisas que são sempre singulares: este homem, aquela árvore. Mas isto
significa – nada menos – que a velha lógica do silogismo, que a razão conceitual não vale para
conhecer as realidades.” Cf. ORTEGA Y GASSET. Em Torno a Galileu. Op. cit. Pág. 143-144.
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UMA LEITURA DA GENEALOGIA DA MORAL89

A moral do povo discrimina entre a força e as
expressões da força, como se por trás do forte
houvesse um substrato indiferente que fosse livre para
expressar ou não a força. Mas não existe “um tal”
substrato; não existe "ser" por trás do fazer, do atuar,
do devir; o "agente" é uma ficção acrescentada à ação a ação é tudo. 90

Toda a obra nietzscheana apresenta-se para nós como eivada,
propositalmente, de armadilhas mediante as quais o leitor é desestimulado a
erigir por conta própria o pensamento de Nietzsche em sistema: a inserção de
poemas, o apelo a falsas contradições ou o uso da forma aforística são
exemplos dessa prática de campo minado encontráveis em quase toda a obra
do autor.
A Genealogia da Moral, porém, pareceria, à primeira vista, constituir uma
exceção a esse comportamento anti-sistemático, mas devemos levar em conta,
no mínimo, duas coisas. Em primeiro lugar, o próprio método genealógico
impõe idas e vindas, desvios e ramificações que acabam refletindo sobre a
apresentação dos resultados, o que complica por si mesmo o entendimento
imediato e suas servidões sistematizantes. Em segundo lugar, enquanto
história que se recusa a aderir ao que quer que seja de incondicionado ou
transcendente, a genealogia por si só está imune à tentação sistematizante, de
modo que seria desnecessário cobri-la de dificuldades adicionais. Ambos esses
fatores tornam a Genealogia da Moral uma obra mais complexa do que se
imagina a uma primeira abordagem mais apressada, sobretudo para os
neófitos em filosofia de Nietzsche. Por esse motivo propomos, no que segue,
uma releitura da Genealogia da Moral que busque uma exposição um pouco
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mais linear da interpretação nietzscheana da história do sentimento, valores e
preconceitos morais. Finalmente, devemos deixar claro que o esquema aqui
proposto não se pretende mais que uma paráfrase com objetivos didáticos;
como tal, está infinitamente aquém da vivacidade, inexauribilidade e
profundidade da escrita do filósofo.
Durante a maior parte de seu devir, ou seja, em sua longa pré-história, o
homem exercitou o hábito de seguir as regras de convívio pelo simples fato de
segui-las, numa espécie de “moralidade do costume” que se impunha pelas
exigências de manutenção de uma vida social. Isso foi conseguido à custa de
grandes sofrimentos, renúncias e dores, mas possibilitou a formação de um
animal constante, previsível, confiável para o indivíduo e para os outros, dotado
de uma memória voltada para o futuro, em suma, uma consciência responsável
capaz de fazer promessas.
Contudo, essa consciência ainda não conhecia o sentimento de culpa e
sua reparação pelo castigo, embora uma condição para o surgimento destas –
a estranha idéia de uma equivalência entre um dano sofrido e um sofrimento
causado – já estivesse presente nas relações contratuais entre credor e
devedor, possibilitadas justamente pela capacidade humana de fazer
promessas: uma vantagem em bens equivalente ao dano sofrido podia, assim,
ser substituída por uma satisfação íntima do credor em exercer crueldade (este
grande privilégio dos poderosos), numa época em que causar ou presenciar
sofrimento era algo desfrutado como parte das alegrias de viver (não como
condenação destas) e em que a tolerância à dor era provavelmente maior que
na atualidade. Essas relações acabaram por se estender àquela entre a
coletividade e o indivíduo, considerando-se a comunidade um credor lesado
que cobra os benefícios que concedera aos seus súditos; na verdade, aqui os
credores são os antepassados, considerados tradicionalmente os criadores e
mantenedores dos costumes e do poder da comunidade e aos quais urgia
retribuir com serviços, muitos deles cruéis.
Porém, essas equivalências entre dano e sofrimento eram apenas uma
condição já presente, mas ainda não se interpretava o sofrimento infringido ou
sentido como conseqüência de uma culpa redimível por um castigo. Longe
disso, o flagrante, autuação e punição eram tomadas pelo próprio infrator como
simples fatalidade, erro de cálculo e necessidade de intensificar futuramente a
prudência.
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A situação, contudo, modificou-se radicalmente quando uma raça de
conquistadores impôs à multidão informe, de forma brusca e brutal, o primitivo
Estado, eliminando uma grande parcela de liberdade dos instintos individuais
em favor da plasmação da organização harmônica estatal. Impedidos,
doravante, de externarem-se, instintos básicos como o prazer na crueldade
passaram a voltar-se para dentro, inflando a até então tênue consciência,
criando uma “alma” e desafogando-se nesta, provocando uma cisão voluntária
cada vez maior entre ela e aqueles instintos agora reprimidos como um todo.
Essa foi, ainda que não de forma moral, a origem do sentimento de culpa.
Em termos sociais, por outro lado, o crescimento em poder da
comunidade erigida em Estado fez aumentar o poder atribuído aos
antepassados, a ponto de esses se transformarem em deuses e a dívida para
com eles crescer até se tornar impagável, o que consolidou a ligação do
sentimento de culpa à relação comunitária com os deuses e à reinterpretação
dos instintos (insuprimíveis) como rebelião não mais redimível com o castigo
(embora os gregos tenham usado a invenção dos deuses para afastarem-se do
sentimento de culpa).
A nobreza guerreira do primitivo Estado afirmava a si própria e a seu
modo de vida como “bons”, ao passo que valorava como “ruim” o que não
compartilhava de seu modo de vida; mas tais valorações eram apenas
estamentais, serviam para demarcar a hierarquia, não se interiorizavam
espiritualmente em sentido moral, assim como não o faziam as valorações
“puro” e “impuro” da nobreza sacerdotal. Porém, a impotência expressa pelo
modo de vida sacerdotal e suas interdições “purificadoras – em contraste com
o modo de vida altivo, saudável, forte, belo, feliz e amado dos deuses da
nobreza guerreira – fez com que surgisse e desenvolvesse o sentimento
reativo do ressentimento, que acabou por inverter a equação de valores da
nobreza guerreira, interpretando agora “bom” não mais como saudável, altivo,
belo ou feliz (agora valorados negativamente como “maus”), mas como seus
contrários, agora amados dos deuses, numa distinção que finalmente
interiorizava-se, dando origem aos sentimentos e valores morais.
Essa interiorização ocorreu graças à invenção, consolidada na
linguagem, da idéia de que toda ação (no caso, da ação das forças ativas, dos
guerreiros enquanto aves de rapina) implica um ser agente, um sujeito, que
teria livre arbítrio para agir (ou não), logo responsável por escolher agir como
age, ao mesmo tempo em que isso abria caminho a uma culpabilidade moral
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dos instintos básicos do homem. Graças a essa invenção puderam os
ressentidos interpretar sua impotência como virtude e sua fraqueza como algo
voluntário, mas sempre procurando uma causa, um agente culpado do seu
sofrimento e sobre o qual pudesse descarregar (em ação ou simbolicamente)
seus afetos como alívio e entorpecimento.
Para conter esses sentimentos reativos foram criadas, pelos homens
ativos, as instituições jurídicas, tornando menos daninhos os efeitos do
ressentimento. Contudo, coube, sobretudo aos sacerdotes ascéticos mudar a
direção do ressentimento ao apontarem o próprio sofredor como agente
culpado e prescrever a ele remédios que mitigam a dor, mas não eliminam a
sua causa: a redução da vontade ao mínimo possível, o trabalho intenso e
previsível, as pequenas e fáceis alegrias (sobretudo a de causar alegria: o
“amor ao próximo”), a formação comunitária (em rebanho ou igreja, outras
tantas formas de aversão a si mesmo) e, acima de tudo, o excesso de
sentimento – submergindo a alma em terrores, angústias, ardores, crueldades,
esperanças ou êxtases, distraindo-a da dor – tudo isso sob uma interpretação
religiosa do sentimento da culpa, agora traduzida em “pecado”.
A interpretação ascética tornou a vida novamente algo interessante e a
dor algo não somente dotado de sentido, mas até desejado, embora tudo isso à
custa do enfraquecimento progressivo do homem, sua autodesvalorização,
numa luta cada vez mais interiorizada entre as oposições valorativas “bomruim” e “bom-mau”, luta que tem constituído a história cultural humana e que,
com a vitória crescente do último par, tende à domesticação da espécie, à
corrupção do gosto e, por fim, ao niilismo, à vontade do nada.
Contudo, a vontade que o ideal ascético expressa não é contrariada por
nenhuma outra vontade, nem mesmo pela ciência, pela história ou pelo
ateísmo, pois por trás destes encontra-se a vontade de verdade, imposta pelo
próprio ideal ascético cristão. Foi esta fé metafísica em um valor em si e
inquestionável da verdade que colocou o problema da fé no Deus do ideal
ascético (conduzindo à morte de Deus), mas resta por colocar o problema da fé
no próprio valor da verdade, pois tal fé implica também um empobrecimento da
vida, sendo os avanços da ciência apenas uma desvalorização progressiva do
homem, impulsionando-o para o nada, fortalecendo o ideal ascético (no caso
da história, esta visa, quando se porta como tal, simplesmente descrever,
constatar). Apenas a auto-superação da vontade de verdade, a tomada por si
mesma como problema, condição para morte da moral, pode livrar o homem
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desse anseio de afastamento da vida e de seus pressupostos e de desejo do
nada. Tal superação preparará o possível advento, após muitas guerras e
vitórias preparatórias, do homem redentor que inverterá os valores e orientará
o homem para a afirmação da vida contra toda a transcendência e
desvalorização.
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O ETERNO-RETORNO E O ‘ALÉM-DO-HOMEM’91

Tudo vai, tudo volta; eternamente gira a roda do ser.
Tudo morre, tudo refloresce, eternamente transcorre
o ano do ser. Tudo se desfaz, tudo é refeito;
eternamente constrói-se a mesma casa do ser. Tudo
se separa, tudo volta a se encontrar; eternamente fiel
a si mesmo permanece o anel do ser. Em cada
instante começa o ser; em torno de todo o "aqui”
rola a bola "acolá”. O meio está em toda parte.
Curvo é o caminho da eternidade. 92

1. O Eterno-Retorno. Nietzsche descreve o mundo como sendo “força
por toda parte, como jogo de forças e ondas de forças, ao mesmo tempo um e
múltiplo, aqui se articulando e ao mesmo tempo ali minguando, um mar de
forças tempestuando e ondulando em si próprias, eternamente recorrentes (...),
abençoando a si próprio como aquilo que eternamente tem que retornar, como
um “vir-a-ser” que não conhece nenhuma saciedade, nenhum fastio, nenhum
cansaço.”
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. Eis a origem da noção nietzscheana da Vontade de Potência, o

eterno devir criador.
O Mundo é uma monstruosidade de força sem início e sem fim, uma
grandeza de força que apenas se transforma – não aumenta nem diminui e não
se consome. Força por toda parte, minguando aqui, acumulando ali – um mar
de forças inesgotáveis. O Mundo, para Nietzsche, é uma interação de forças.
Forças abençoando a si próprias como Aquilo que eternamente tem de
retornar, como um vir-a-ser que não conhece nenhuma saciedade, nenhum
fastio, nenhum cansaço -: esse meu mundo dionisíaco do “eternamente-criar-asi-próprio”, do “eternamente-destruir-a-si-próprio”... (...) Esse mundo é a
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vontade de potência - e nada além disso! E também vós próprios sois essa
vontade de potência - e nada além disso!” 94
É inquestionável que todos nós, quando estamos plenamente satisfeitos
com nossas vidas, com a situação que nos cerca, querermos que tal situação
não mude nunca. Pensamos: “quero que isso dure para sempre; que isso se
repita inúmeras vezes; é isso que eu quero para mim eternamente”. Por isso, o
eterno retorno é posto por Nietzsche como um imperativo ético, seletivo. Para
passar por essa prova, qualquer homem deverá ter vencido todos os
ressentimentos, azedumes e depreciações com relação à vida, deverá estar
imbuído daquilo que Nietzsche denominou amor fati, que significa não querer
nada de outro modo, nem para diante nem para trás, nem em toda a
eternidade, conforme disse o filósofo em um de seus últimos escritos. Amar a
vida incondicionalmente: tanto os prazeres quantos as dores, entendendo que
ambos são nada mais que partes de um bem maior: a vida.
O mundo e o "eu" que retornam, em cada instante, trazem consigo todas
as pequenezas e todas as grandezas que lhe são próprias, o que não poderia
ser de outra forma, desde que não existe nenhum outro mundo, assim como
nenhum outro "eu". Poder-se-ia, entretanto, argumentar que todos os entes do
mundo (incluindo os inúmeros "eus") estão em contínuo devir, ou seja,
transmutando-se ininterruptamente em "outros mundos", "outros eus”.
De fato, esse é o pensamento de Nietzsche. Contudo, esse devir não
torna o mundo ou o "eu" entes mais perfeitos, mais ideais; ele somente faz
retornar aquilo que é terreno, mundano, imperfeito por natureza. Isso significa
que todas essas transformações carregam, elas também, as pequenezas e as
grandezas que caracterizam a esfera humana.
Por isso, o ato de acolher e amar tudo o que retorna e desejá-lo
repetidamente envolve tal nível de aceitação da vida, do mundo e de si próprio,
que atingir tal estado implica uma transmutação total dos valores morais,
ultrapassando a cisão que normalmente fazem entre “Bem e Mal”. Nesse
sentido, aquele que for capaz de tal proeza não será mais um homem comum,
terá atingido urna condição sobre-humana, será um “além do homem”.
A noção de “além-do-homem” (muitas vezes pessimamente traduzida
como “super-homem”) designa o valor mais alto no ciclo de transvalorações
envolvido no projeto nietzscheano. Como valor, designa uma nova maneira de
estar no mundo: inocentemente, sendo capaz de assumir a existência como
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puro jogo e aventura, tendo-se livrado dos pesos morais e se tornado um
dançarino das linhas da vida, a encarnação de uma força afirmativa, capaz de
dizer "sim" ao destino humano e, assim, ultrapassá-lo em direção a formas
mais altas. O além-do-homem toma a rédea de si mesmo e passa a criar para
si seus próprios valores, assim como o homem já fez um dia.
Aqui encontramos, talvez, a grande importância de Nietzsche para este
final de século XX: a possibilidade de redescoberta do valor da vida. Num
mundo onde a vontade de potência se degrada em vontade de domínio e o
poder criador em poder normalizador, homogeneizante; onde os valores vitais
cedem o lugar principal a valores de sobrevivência, seja pelas condições
materiais cada vez mais difíceis, seja pelo torpor comodista a que nos incita o
mundo do consumo, é fundamental poder alçar a vista para horizontes menos
estreitos, menos medíocres, menos conformados, perceber que existem outras
maneiras de viver, não importando quão distantes elas possam estar da
existência concreta de cada um. Pois cada gota desse néctar, conquistado a
duras penas, pode valer uma eternidade.
Esse mundo descrito por Nietzsche, como "um mar de forças
tempestuando e ondulando", que em muitos aspectos evoca os quadros de
Van Gogh, é como uma usina: eternamente se produzindo, se rompendo, se
recompondo, se reconstruindo. Aí, cada instante traz em torno de si todo o
passado e todo o futuro que ele projeta: enlaça-os e os agita como num
caldeirão, lançando-os, em seguida, como num jogo de dados ou de búzios.
Assim, cada instante retraça a sorte e o destino, fazendo retornar o mundo com
tudo o que ele tem de bom e de ruim, de grande e de pequeno, de cintilante e
de opaco. E, no fundo desse caldeirão, cada um de nós é enlaçado, agitado e
recriado, em cada instante em que o ser recomeça em cada um dos múltiplos
anéis em que retorna.
O eterno retorno é o ser do devir, na visão cosmológica, mas afirma
somente o devir-ativo desse ser, na visão da ontologia seletiva. Afinal,
seria contraditório que a vontade de negação e de nada quisesse seu
eterno retorno; como o eterno retorno é o ser do devir, a vontade de
negação não tem ser, e não retorna. 95

Ao contrário do que muitos já pensaram, o eterno-retorno descrito por
Nietzsche não se assemelha em nada a reencarnação espírita e, muito menos,
ao Mito de Sísifo, onde fora imposto a Sísifo o castigo eterno de empurrar uma
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pedra montanha acima. Toda vez que ele atingia o topo da montanha a pedra
rolava até o local de origem, no pé da montanha, para que ele recomeçasse a
empurrá-la montanha acima. Isto seria um eterno-retorno “do mesmo”, ou do
“ser”, da “coisa-em-si”, idéia brilhantemente descartada acima por Deleuze que
nos explica ser o eterno-retorno o retorno do devir, da força criadora; logo, o
eterno-retorno da diferença, pois as circunstâncias se alteram indefinidamente,
como num jogo de dados, por obra do acaso, pois, Nietzsche substitui a
oposição/síntese causalidade-finalidade pela correlação dionisíaca acasonecessidade. 96
2. O “Além-do-Homem”. Para Nietzsche o mundo passa e voltará a
passar indefinidamente pelas mesmas fases e cada homem voltará a ser o
mesmo em novas existências (dentro de uma mesma vida, que fique claro).
Para os fracos que se conformam na humildade, no temor ao pecado e na
infelicidade, esta revelação é esmagadora. Porém, para os fortes, que
souberam tornarem-se “além-do-homem”, este é um pensamento exaltador.
Um dos pontos básicos defendidos por Nietzsche era que os valores
tradicionais (representados principalmente pelo cristianismo) perderam seu
poder na vida dos indivíduos. Ele expressou isso na sua fala "Deus está
morto". Ele estava convencido que os valores tradicionais representavam uma
moralidade

escrava,

uma

moralidade

criada

por

indivíduos

fracos e ressentidos que estimularam comportamentos gentis por interesses
próprios. Nietzsche dizia que novos valores poderiam ser criados para
substituir os tradicionais, e sua discussão dessa possibilidade levou-o ao
conceito do “além-do-homem”.
De acordo com Nietzsche, as massas, que ele chamou de rebanho,
correspondem à tradição, enquanto que seu “além-do-homem” ideal é seguro,
independente e altamente individualista. O super-homem sente profundamente,
mas as suas paixões são racionalmente controladas. Concentrando-se no
mundo real, ao invés de concentrar-se nas recompensas de “além-mundos”
prometidos pelas religiões, o “além-do-homem” vive a vida, incluindo o
sofrimento e a dor que acompanham a existência humana. Seu “além-dohomem” é um criador de valores, um criador de moralidades máximas que
refletem a força e a independência de alguém que está liberto de todos os
valores (principalmente os antinaturais), exceto aqueles que ele acredita
válidos.
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Nietzsche defendeu a idéia de que todo o comportamento humano é
motivado pela busca do poder. No sentido positivo, a busca do poder não é
simplesmente ter poder sobre outros, mas poder sobre si mesmo, que é
necessário para criatividade. Tal poder se manifesta no “além-do-homem”
como independência, criatividade e originalidade. Embora Nietzsche negasse
que o “além-do-homem” existisse, ele citou alguns indivíduos que poderiam
servir como exemplo. Entre eles, citou Sócrates, Jesus, Leonardo da Vinci,
Michelangelo, Shakespeare, Goethe, Julio César e Napoleão; além dele
próprio, claro, na pele de seu Zaratustra.
O conceito do “além-do-homem” tem sido frequentemente interpretado
como uma declaração de sociedade mestre-escravo e, portanto, associada ao
totalitarismo. Mas muitas escolas negam essa conexão e atribuem isso a uma
interpretação errônea do trabalho de Nietzsche, só para variar...
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ENTREVISTA COM ROBERTO MACHADO
No dia 31 de maio de 2007, conseguimos trazer para nossa comunidade
o renomado filósofo brasileiro Roberto Machado, a quem “sabatinamos”.
Transcrevo aqui algumas perguntas e respostas desta entrevista.
(Entrevistador):
- Há pensadores que afirmam ter sido Nietzsche um crítico ferrenho da
metafísica, chegando ao ponto até de negá-la, assim como sua utilidade.
Há outros que afirmam que em nada Nietzsche nega a importância da
metafísica ao pensamento filosófico ou mesmo a metafísica propriamente
dita: dizem que ele apenas se ateve a criticar o uso exagerado da referida
ferramenta (pelos filósofos) assim como a instituição de valores
metafísicos como sendo valores superiores aos físicos (pelos religiosos).
Pois bem. Para Roberto Machado, qual foi a relação de Nietzsche com a
metafísica?
(Roberto Machado):
- A filosofia de Nietzsche tem uma dimensão crítica ou uma tarefa negativa
muito importante. Essa tarefa, presente em todos os momentos de sua obra e
em cada um de seus livros, é basicamente uma crítica da modernidade, como
ele afirmou em Ecce homo. É isso, inclusive, que o faz voltar ao passado,
criticar a metafísica e o cristianismo e mostrar que a modernidade positivista,
humanista não introduz nenhuma ruptura fundamental. Neste sentido, a
filosofia de Nietzsche pode ser intitulada uma genealogia. Uma genealogia que,
ligando intimamente a filosofia à história, visto que os valores não são
absolutos e eternos, mas históricos e sociais — uma criação humana —,
investiga tanto o nascimento quanto o valor dos valores modernos; uma
genealogia que ousa pôr em questão o próprio valor dos valores pelo
conhecimento das condições de seu nascimento e de suas transformações. Se
Nietzsche é um crítico radical do niilismo é porque retoma os principais
conceitos que fundam a metafísica — o Ser, o Bem, a Verdade — e ousa fazer
sua genealogia, apontar sua origem, seu nascimento, interessado em sua
transvaloração. Uma transvaloração de todos os valores que, tomando a vida
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como "o fato mais elementar" e se insurgindo contra o que foi postulado como
valor superior, seja um sim dionisíaco a tudo o que foi negado, desvalorizado
até então.

Será essa ainda uma posição metafísica? Ou melhor, essa crítica

da metafísica a partir da genealogia escapa dos próprios princípios
metafísicos? Sobre isso, Heidegger, um dos grandes intérpretes de Nietzsche,
responde que não, que a crítica nietzschiana do platonismo ainda é metafísica,
porque se contenta com uma inversão do platonismo, através de uma
concepção da vontade de potência como totalidade do ente que também
denota um esquecimento do ser. Outra posição importante a esse respeito é a
de Deleuze, o outro grande intérprete de Nietzsche. Diferentemente de
Heidegger, Deleuze distingue metafísica, como um pensamento transcendente,
e ontologia, como pensamento imanente, considerando Nietzsche um pensador
da ontologia, isto é, da univocidade do ser. Sua idéia, bastante original, é a
seguinte: a vontade é um princípio diferencial, ou um diferenciador da
diferença, uma sensibilidade diferencial das forças, e o eterno retorno é o
pensamento capaz de criar a vontade de potência como positividade, como
forma superior, porque torna possível pensar diferencialmente a diferença. Isso
leva Deleuze a caracterizar a filosofia de Nietzsche como uma ontologia em
que a questão do ser e do devir é pensada pela relação entre o eterno retorno
e a vontade de potência. Deste modo, o eterno retorno é o ser unívoco que se
diz do devir ativo das forças ou da vontade de potência, o revir, o retorno
produzido pelo limiar de intensidade ou pelo estado de excesso da diferença.
Assim, tanto Heidegger quanto Deleuze defendem que Nietzsche impossibilitou
a metafísica, fechou as portas da metafísica. A diferença é que para Heidegger
ele ainda continuou dentro, enquanto para Deleuze ele tornou um novo
pensamento possível. Inclino-me mais para essa posição de Deleuze, pois a
acho mais rica no sentido de tirar idéias mais interessantes do convívio com
Nietzsche, embora pense que o pensamento de Nietzsche não seja unitário ou
totalmente coerente, como se ele tivesse níveis ou intensidades diferentes,
indo nessas duas direções.
(Entrevistador):
- Como o professor define a Metodologia Genealógica de Nietzsche e a
Metodologia Arqueológica de Foucault e quais foram suas contribuições
para o avanço do conhecimento da Humanidade?
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(Roberto Machado):
- Já a relação de Foucault com Nietzsche me parece ter variado em sua
trajetória de pensamento. Na fase arqueológica ela é forte tanto do ponto de
vista metodológico quanto do conteúdo. Na fase genealógica, a genealogia de
Nietzsche continua uma das bases metodológicas da análise, mas a temática
não me parece muito inspirada em Nietzsche. Na última fase, chamada de
genealogia da ética, a meu ver Nietzsche está muito pouco presente. Quando
muita gente começava a ser nietzschiano, Foucault, filósofo solitário, tirava o
corpo fora.
Dou o exemplo da História da loucura para ilustrar essa presença
importante de Nietzsche no primeiro Foucault. Do ponto de vista metodológico,
História da loucura é certamente mais inspirada na epistemologia histórica de
Gaston Bachelard e Georges Canguilhem do que na genealogia de Nietzsche,
embora esta também esteja presente. Penso, no entanto, que, do ponto de
vista do projeto filosófico, o que encontramos no âmago da reflexão de
Foucault é uma hipótese nietzschiana. E a esse respeito me parece haver uma
relação profunda entre a História da loucura e O nascimento da tragédia.
Minha idéia é a seguinte: enquanto O nascimento da tragédia é uma crítica
do nascimento da racionalidade científico-filosófica postulada pelo socratismo
em nome de uma forma de experiência que Nietzsche chamou de "experiência
trágica", de que a poesia de Ésquilo e Sófocles daria testemunho, a História da
loucura é uma crítica da racionalidade da psiquiatria e da psicologia a partir de
um princípio, de um critério, que Foucault denomina, a partir de Nietzsche, "experiência trágica da loucura", ou experiência fundamental da desrazão, e a encontra antes de tudo na arte, principalmente na literatura. Isto é, assim como
Nietzsche criticara a racionalidade científico-filosófica a partir da experiência
trágica apresentada pela tragédia grega, Foucault critica a racionalidade ou a
pseudo-racionalidade psiquiátrica e psicológica em nome de uma experiência
trágica da loucura, que a razão dominou, por ela ter-se mostrado perigosa, embora não a tenha destruído totalmente. Experiência trágica que Foucault detecta na fulguração de obras poéticas ou filosóficas como as de Hölderlin, Roussel, Nerval, Artaud ou do próprio Nietzsche. Em As palavras e as coisas, a relação entre os dois pensadores não se deve exatamente a isso, como procurei
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mostrar em meu livro, Foucault, a filosofia e a literatura, mas poderia dizer,
para concluir, que a crítica histórico-filosófica de Foucault às modernas ciências
do homem em sua arqueologia só se explica a partir de Nietzsche e sua crítica
do homem moderno.

(Entrevistador):
- Sobre o determinismo nietzscheano, o Professor pode me apresentar
algumas das suas considerações?
(Roberto Machado):
- Essa questão da relação entre liberdade e determinismo, (ou
necessidade), é fundamental na modernidade. O que se deve em grande parte,
me parece, ao conflito das idéias transcendentais analisado por Kant na
“Dialética Transcendental” da Crítica da razão pura, quando ele contrapõe duas
posições: a tese, que defende que a causalidade segundo as leis da natureza
não é a única, havendo ainda uma causalidade pela liberdade, e a antítese,
que defende que não há liberdade, que tudo no mundo acontece unicamente
em virtude da natureza. E o interessante de sua posição é que não se pode
provar nem a tese nem a antítese, pois cada um dos adversários — que
argumenta buscando mostrar a verdade de suas posições evidenciando a
falsidade na posição do adversário — consegue apontar para uma contradição
na posição do outro por meio de raciocínios formalmente perfeitos, o que
evidencia que tese e antítese são igualmente falsas.
A solução de Kant para essa antinomia é considerar tese e antítese
igualmente verdadeiras, mas em níveis ou planos diferentes. Isto é, a tese que
afirma a existência da liberdade ou da causalidade livre é verdadeira do ponto
de vista da razão, no domínio do inteligível, ou do númeno, o que possibilita
que o homem seja livre e responsável por seus atos. Já a antítese é verdadeira
do ponto de vista do entendimento, no domínio da experiência, ou do
fenômeno: na natureza tudo é determinado posto que toda causa já é um
efeito. Desse modo, os atos do homem, enquanto se manifestam no mundo
fenomênico, são determinados por leis físicas, mas são livres na medida em
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que emanam de um eu situado além dos fenômenos. Solução que permite a
Kant mostrar não haver incompatibilidade entre liberdade e determinismo ou
necessidade.
É essa temática que Schelling parece retomar quando pensa que,
para resolver a contradição entre o objetivo e o subjetivo, seria necessário o
saber absoluto, único capaz de decidir se o homem é submetido ao
determinismo ou se é capaz de atingir a liberdade. Só que, situando a questão
da antinomia na perspectiva de uma filosofia da arte, sua interpretação
especulativa de Édipo rei permite ver a tragédia grega como uma solução
grega, possibilitada pela arte, para essa contradição entre liberdade e
determinismo. Neste sentido, a representação do conflito trágico que se tem na
tragédia grega — uma contradição entre a liberdade humana e o determinismo,
a necessidade, o destino que prova a existência da liberdade pela perda da
própria liberdade — significa a possibilidade de solução, de resolução, de
conciliação dialética da contradição filosófica entre a liberdade e a
necessidade. Analisei essa idéia no capítulo dois de meu livro recente O
nascimento do trágico.
Ora, embora de maneira muito diferente, essa temática está presente em
Nietzsche, mais precisamente em sua visão trágica do mundo que tem como
ponto culminante a afirmação do eterno retorno. Foi, a meu ver, o que
Nietzsche fez no Assim falou Zaratustra, livro que ele considerou o maior
presente que dado à humanidade. Nesse livro, Zaratustra, o personagem
central, é alguém que, como todo homem, pode ter uma vontade afirmativa ou
negativa de potência, e precisa de coragem para viver a vida em sua
tragicidade, e não de maneira idealizada. Para isso, ele elabora o pensamento
do eterno retorno como um ato de afirmação da vontade que se liberta do
niilismo, isto é, da negação da vida. Que pensamento é esse? É aquele que é
capaz de afirmar a vida como ela é ou de afirmar o eterno retorno de todas as
coisas como uma maneira de fazer justiça à vida terrena, mesmo que
efetivamente ou realmente ela não retorne. Afirmar o eterno retorno é, assim,
para Zaratustra ou para o homem, querer o retorno de sua vontade afirmativa,
alegrando-se com as coisas tais como elas são, foram e serão; é querer a vida,
a cada momento, sem reservas, integralmente, incondicionalmente, por toda a
eternidade, sendo forte ou pleno a ponto de afirmar até o mais árduo
sofrimento. A fórmula de Nietzsche para essa aquiescência total à vida é amor
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fati, amor do destino, amor da necessidade. Segundo Ecce homo, isso
significa: "nada querer diferente, seja para trás, seja para frente, seja em toda a
eternidade. Não apenas suportar o necessário, menos ainda ocultá-lo, mas
amá-lo". Penso que é desse modo que Nietzsche estabelece de maneira mais
radical, isto é, procurando escapar da metafísica e sua oposição de valores, a
relação entre liberdade e necessidade ou determinismo.
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ALGUNS POEMAS
A pobreza do riquíssimo (Nietzsche)
- Quietos!
Uma verdade passa por sobre mim igual a uma nuvem.
Com relâmpagos invisíveis ela me atinge.
Por largas lentas escadas sobe ate mim sua felicidade:
Vem, vem querida verdade!
- Quietos!
É minha verdade!
De olhos esquivos,
De arrepio aveludados
Me atinge seu olhar,
Amável, mau, um olhar de moça...
Ela adivinha o fundo de minha felicidade
Ela me adivinha - ah! O que ela inventa?
Purpúreo espreita um dragão
No sem-fundo de um olhar de moça.
- Quietos! Minha verdade fala!
Ai de ti Zaratustra!
Pareces alguém que engoliu ouro:
Ainda hão de te abrir a barriga!...
Es rico demais, corruptor de muitos!
São muitos os que tornas invejosos.
São muitos os que tornas pobres...
A mim própria tua luz faz sombra
Ela me enregela: vai embora, tu, que és rico,
Vai Zaratustra, sai de teu sol!
Queres presentear e distribuir teu supérfluo,
Mais tu próprio és o mais supérfluo!
Sê esperto, tu, que és rico!
Presenteia antes a ti próprio, ó Zaratustra!
Dez anos já
E nenhuma gota me alcançou,
Nem úmido vento nem orvalho do amor
Mas quem haveria de te amar, ó mais que rico?
Tua felicidade faz secar sem torno,
Torna pobre de amor
Uma terra sem chuva.
Ninguém mais te agradece,
Mas tu agradeces a todo aquele que toma de ti:
Nisso te reconheço, ó mais que rico; ó mais pobre de todos os ricos!
Tu te sacrificas, tua riqueza te atormenta, tu dás,
Não te poupas, não te amas:
O grande tormento te força o tempo todo,
O tormento dos celeiros saturados, do coração saturado.
Mais ninguém mais te agradece...
Tens de tornar-te mais pobre, sábio insensato!
Queres ser amado.
Ama-se somente aos sofredores,
Só se dá amor aos que têm fome:
Presenteia antes a ti próprio, ó Zaratustra!
- Eu sou tua verdade.
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(Friedrich Nietzsche)

Alarme
À noite todos os anjos voam pardos,
invisíveis aos meus olhos: descrentes?
Julgo-lhes — tão-somente — julgo-lhes,
sorrindo do despreparo do meu espírito,
ao ouvir-lhes as vozes, coral de pífanos.
Mas quem, na ambigüidade dessa vida,
pode afirmar, segura e impunemente,
que amanhã, tão longe ainda e, incerto,
eu não acorde um anjo, cantando hinos
ou somente asas, vicejando em dias frios?
(Mariza Lourenço)

UNIVERSO
A Vida em si, ou a Vida para a consciência que se tem dela.
O movimento na substância de Tempo,
O tempo substantivo das formas.
As formas da consciência na percepção do fenômeno observável,
Órfão de Pai, mãe do observador.
O observador como parte da observação, no observado,
Mas nus no experimento fundado.
A Beleza perfeita, acabada casualmente,
Interpretada por mentes, quase sempre doentes.
Sensivelmente intangível, empiricamente indemonstrável,
Dualidade de mundos, inexplorável.
Espaço de Atamos,
Atamos de Espaço.
(Anderson Matos)
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A ÚLTIMA VERDADE
Todos estão certos:
Todas as inumeráveis opiniões
São corretíssimas,
Sobretudo as paradoxais,
As contraditórias,
As inacreditáveis
E as falsas.
Acima de todas,
As que nos dominam
Sem que as conheçamos.
Não há dúvida,
Todas estarão justificadas desde sempre,
Todas são mui naturalmente demonstradas,
São evidentes por si,
Definitivas, todas.
Logo, apenas uma única
Definitiva verdade
Nos persegue eternamente:
A que, por inefável,
Jamais deverá ser dita.
(Waldísio Araújo)
AMOR VIRTUAL
O poema de um verbo só
Sua boca, minha boca...
Emoção, sensação, paixão...
Sua língua, nosso beijo...
Atração, tesão.
Seu gosto, nosso cheiro...
Surreal, virtual...
Arrepio e calafrio...
Sensual, quase real.
Minha saudade, sua saudade...
Nossa paixão.
Seu calor, meu calor...
Nosso amor, onde for.
(Alexandre Anello)
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Vocação de Poeta
Ainda outro dia, na sonolência
De escuras árvores, eu sozinho,
Ouvi batendo, como em cadência,
Um tique, um taque, bem de mansinho...
Fiquei zangado, fechei a cara.
Mais afinal me deixei levar,
E igual a um poeta, que nem repara,
Em tique-taque me ouvi falar.
E vendo o verso cair, candente,
Sílabas, opa, saltando fora,
Tive que rir, rir, de repente.
E ri por um bom quarto de hora.
Tu, um poeta? Tu, um poeta?
Tua cabeça está assim tão mal?
- “Sim, meu senhor, sois um poeta”,
E dá de ombros o pica-pau.
Por quem espero aqui nesta moita?
A quem eu espreito como um ladrão?
Um dito? Imagem? Mas, psiu! Afoita
Salta a garupa rima e refrão.
Algo rasteja? Ou pula? Já o espeta
Em verso o poeta, justo e por igual.
- “Sim, meu senhor, sois um poeta”,
E dá de ombros o pica-pau.
Rimas penso eu, serão como dardos?
Que rebuliços, saltos e sustos,
Se o dardo agudo vai acertar dos
Pobres lagartos os pontos justos.
Ai, ele morre a ponta da seta.
Ou cambaleia, o ébrio animal!
- “Sim, meu senhor, sois um poeta”,
E dá de ombros o pica-pau.
Vesgo versinho, tão apressado,
Bêbada corre cada palavrinha!
Até que tudo, tiquetaqueado.
Cai na corrente, linha após linha.
Existe laia tão cruel e abjeta
Que isto ainda – alegra? O poeta – é mau?
- “Sim, meu senhor, sois um poeta”,
E dá de ombros o pica-pau.
Tu zombas, ave? Queres brincar?
Se está tão mal minha cabeça,
Meu coração pior há de estar?
Ai de ti, que minha raiva cresça!
Mas traça rimas, sempre – o poeta,
Na raiva mesmo, sempre certo e mau.
- “Sim, meu senhor, sois um poeta”,
E dá de ombros o pica-pau.
(Friedrich Nietzsche)
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ÚLTIMAS PALAVRAS:

A vida sem o orgasmo seria um erro...97

FIM

97

Alexandre Anello.
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