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Resumo 
 
SOUZA, Pedro Nagem de. O médico da cultura: a primeira saúde de Nietzsche. 2022. 
150f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. 
Departamento de Filosofia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 
 
O presente trabalho pretende analisar os conceitos de Saúde, Maneira de Viver e Gosto a 
partir do texto A Filosofia na Era Trágica dos Gregos (1873) de Friedrich Nietzsche, 
inserindo-os no contexto da problemática da cultura desenvolvida pelo filósofo na 
primeira fase de seu pensamento. 
Pretendo demonstrar como a figura do “médico do povo”, ao propor a unificação dos 
impulsos vitais sob um estilo artístico, é o que organiza as articulações conceituais dos 
textos que pertencem ao chamado Ciclo Extemporâneo (As obras entre o Nascimento da 
Tragédia e Humano, Demasiado Humano).  
Partindo do prefácio da Era Trágica, a Parte I mostra a crítica nietzschiana do critério de 
verdade na análise dos sistemas filosóficos antigos, crítica esta que tem por base uma 
noção de Filosofia como Maneira de Viver. Em seguida, abordando diversos textos 
anteriores e posteriores, pretendo demonstrar como a noção de Saúde, relacionada à noção 
kantiana de conformidade-a-fins, comanda o desenvolvimento das reflexões de Nietzsche 
sobre Cultura, Valor, História e Filosofia. 
A Parte II faz uma análise detalhada dos capítulos seguintes da Era Trágica para poder 
acompanhar, por um lado, o que Nietzsche entende por Filosofia neste período, e por 
outro, a noção de justificação da Filosofia pelo critério salutar, que tem na noção de Gosto 
Filosófico seu ponto de chegada. 
 
Palavras-chave: Cultura, Saúde, Maneira de Viver, Gosto, Jovem Nietzsche 



Abstract 
 
SOUZA, Pedro Nagem de. O médico da cultura: a primeira saúde de Nietzsche. 2022. 
150f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. 
Departamento de Filosofia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 
 
The present work intends to analyze the concepts of Health, Way of Living and Taste 
from the text Philosophy in the Tragic Age of the Greeks (1873) by Friedrich Nietzsche, 
inserting them in the context of the problematics of culture developed by the philosopher 
in the first phase of his thought. 
I intend to demonstrate how the figure of the “people's physician”, by proposing the 
unification of vital impulses under an artistic style, is what organizes the conceptual 
articulations of the texts belonging to the so-called Untimely Cycle (The works between 
The Birth of Tragedy and Human, All Too Human). 
Starting from the preface to the Tragic Age, Part I shows the Nietzschean critique of the 
criterion of truth in the analysis of ancient philosophical systems, a critique that is based 
on a notion of Philosophy as a Way of Living. Then, approaching several previous and 
later texts, I intend to demonstrate how the notion of Health, related to the Kantian notion 
of expediency, commands the development of Nietzsche's reflections on Culture, Value, 
History and Philosophy. 
Part II makes a detailed analysis of the following chapters of the Tragic Age in order to 
follow up, on the one hand, what Nietzsche understands by Philosophy in this period, and 
on the other, the notion of justification of Philosophy by the salutary criterion, which has 
in the notion of Philosophical Taste as a point of arrival. 
 
Palavras-chave: Culture, Health, Way of Living, Taste, Young Nietzsche 
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Introdução - Da natureza do texto 

 

Incompleto, rejeitado, não-publicado e, finalmente, abandonado pelo autor. O 

texto da Filosofia na era trágica dos gregos tem seu estatuto extremamente desfavorecido 

logo de saída. Numa organização da massa dispersa de escritos sob a rubrica “Nietzsche” 

que os classificasse de acordo com a coerência ou intencionalidade do autor, este quase-

estudo sobre os filósofos pré-platônicos ocupa uma posição nebulosa. 

Essa estranheza começa pelo momento da sua concepção: escrita entre a publicação 

do Nascimento da Tragédia e o começo do projeto das Extemporâneas, a Era Trágica parece 

um tanto “espremida” entre escritos, no mínimo, mais famosos do autor. “Aqui”, afirma 

Fernando Barros, “não toma a palavra o menino prodígio da filologia clássica alemã (...) e 

tampouco o livre helenista...”1, sendo difícil referir momentos específicos da especulação 

sobre os pré-platônicos até mesmo ao contexto mais imediatamente próximo e relevante do 

Nascimento da Tragédia – os conceitos de apolíneo e dionisíaco, por exemplo, 

simplesmente não são citados diretamente neste texto posterior. 

Giorgio Colli, por sua vez, tem uma leitura ambígua do escrito. Por um lado, afirma 

haver ali uma “incerteza teorética (...) acoplada à apropriação literária e sofísticada de teses 

filosóficas, segundo a necessidade da argumentação”, com banalizações “de resto nem 

mesmo originais” 2, dos pensamentos dos pré-socráticos. Por outro lado, este texto seria a 

“tentativa central, entre os escritos destes anos”3 de dar coerência à interpretação da cultura 

grega aventada nos primeiros escritos de Nietzsche sobre o assunto. 

Schlechta e Anders vão ainda mais longe, afirmando que o projeto de Nietzsche 

para esse texto era também a síntese de diversos temas que recebiam a atenção do autor 

à época, tais como a relação entre filosofia, ciência e cultura, as transferências 

antropomórficas, a necessidade de ilusão etc.4 Os esboços desse projeto começam já nas 

lições sobre Os filósofos pré-platônicos que Nietzsche ministrara na Universidade da 

Basiléia nas primaveras de 1872, 73, e uma última vez em 76. 

 
1 BARROS, F.R.M. “Nietzsche e a Filosofia na Era Trágica dos Gregos” In: Revista Dissertatio 2009 Vol 30, 
pg. 168. 
2 Cf. COLLI, G. – “Scritti su Nietzsche” – Milão: Adelphi, 2008 – 5ª ed. pgs. 45, 47. 
3 Ibidem. Pg. 44. 
4 Cf. SCHLECHTA, K. e ANDERS, A. Apud. CRAWFORD, C. – “The Beginnings of Nietzsche’s Theory of 
Language” – Berlim, Nova Iorque: De Gruyter, 1988, vol. 19. 
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Os cadernos preparatórios para o texto da Era Trágica conectariam esses cursos 

com a tentativa final de síntese do projeto, que tem uma formulação interessante na carta 

de 22 de março de 1873 de Nietzsche ao seu amigo Erwin Rohde, onde ele afirma: 

 

“Espero poder enviar-te em breve, para que o vejas antecipadamente, uma larga 

passagem de meu livro, que está nascendo muito lentamente, sobre a filosofia 

grega. O título não está ainda decidido, mas como poderia ser mais ou menos “O 

filósofo como médico da cultura”, devo ocupar-me, como vês, de um bom 

problema geral, e não somente histórico.”5 

 

 Este projeto de livro, cuja forma varia bastante no curto período entre sua concepção 

inicial e a leitura de seu esboço diante de Cosima e Richard Wagner na noite de 7 de abril 

de 1873, seria recebido com indiferença pelo casal, diferentemente do Nascimento da 

Tragédia, publicado no ano anterior. A aparente rejeição teria levado o jovem filósofo a 

abandonar oficialmente o projeto6, dedicando-se à sua primeira Consideração 

Extemporânea, redigida em poucos meses e entregue como o primeiro de doze escritos em 

favor, ao menos a princípio, da causa cultural wagneriana. A edição hoje denominada A 

Filosofia na Era Trágica dos Gregos corresponde quase inteiramente à versão lida e 

rejeitada por Wagner, que por sua vez é o resultado de drásticas alterações, adições, e 

subtrações às Lições supracitadas. 

 

 Filosofia e Ciência 

 

 Dado o caráter peculiar da Filosofia na Era Trágica dos Gregos, parte dos 

comentadores tende a ignorar ou subestimar o valor desse texto no corpus nietzschiano. 

Argumentando em favor das Lições, afirma D’Iorio, “a filosofia está mais distante do 

artista e bem próxima do cientista. [Tales] não se diferencia tanto do cientista pelos seus 

métodos de investigação, mas pela visão sintética que antecipa os resultados gerais da 

pesquisa”7. Daí a possibilidade aventada por Nietzsche de reutilização das teses 

 
5 NIETZSCHE, F. “Correspondencia II (Abril 1869- Diciembre 1874)” trad. e notas: José Manuel Romero 
Cuevas e Marco Parmeggiani – Madrid: Editorial Trotta, 2007. Pg. 395. 
6 Há ainda algumas alterações e um segundo prefácio ao texto datado de 1876, bem depois dessa rejeição. 
Voltarei a isso mais à frente neste trabalho. 
7 D’IORIO, P. “La naissance de la philosophie enfantée par l’esprit scientifique” e “Les manuscrits”; In: “Les 
philosophes préplatoniciens” – Paris: Editions de L’eclat, 1994. Pg. 34. Veremos mais à frente que essa 
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filosóficas pelas ciências modernas, possibilidade esta que é reforçada pelas referências 

constantes à ciência e à filosofia contemporâneas ao longo do texto, abordando 

frequentemente os filósofos antigos através de conceitos modernos. O comentador chega 

a afirmar que “... cada figura antiga encarna uma posição filosófica moderna e por vezes 

é mesmo a máscara de um contemporâneo...”8. 

 Assim, os filósofos trágicos apareceriam nas Lições como indivíduos de exceção, 

que guiariam os gregos num caminho progressivo do mito à ciência, escolhendo viver 

pela sua verdade “mesmo que ao preço do isolamento ou do conflito com a comunidade”9.  

 Um dos problemas centrais enfrentados na interpretação dos textos deste período 

é o da relação e possível conciliação entre os três projetos nietzschianos ligados à 

abordagem da cultura trágica grega que estariam presentes nesses textos. O problema 

deve sua importância ao fato da evolução do pensamento nietzschiano neste curto espaço 

de tempo ser extremamente sutil e complexa, com frequentes hesitações de Nietzsche e 

um “encavalamento” de diversos temas10. 

 A posição de D’Iorio sobre essa evolução opõe a paixão pelo materialismo e pelo 

poder edificante e artístico da metafísica professada nas Lições à ideia do Nascimento da 

Tragédia de que um fundamento mítico protegeria a comunidade da força desagregadora 

da ciência; a estes dois, opõe ainda a Era Trágica como um “texto de propaganda 

wagneriana”11 no qual o problema do gênio filosófico na comunidade grega seria 

paralelo ao do lugar de Nietzsche na Kultur de Bayreuth. Entre a apologia da ciência nos 

cursos sobre os pré-platônicos e o diluído folheto pró-Wagner do texto sobre a Era 

Trágica, haveria uma série de tentativas de realizar a “síntese impossível”12 entre o projeto 

positivista aventado por Nietzsche em seus cursos e a metafísica de artista já antecipada 

no Nascimento da Tragédia e retomada na versão final entregue a Wagner. 

 O comentador descreve o quadro original dos Cursos como uma tensão entre a força 

coesiva da arte e o espírito analítico e desagregador da filosofia. Esse quadro é que seria 

modificado para a apresentação final diante de Wagner. A síntese deste momento é assim 

descrita por D’Iorio: “Qual a função do filósofo em meio à cultura grega? Qual a relação 

 
diferença entre o filósofo e o cientista será mantida na F.T.G., com a ressalva de que essa aproximação 
que o comentador executa será, a meu ver, mais nuançada nas próprias “Lições”. 
8 Cf. D’Iorio, P. Op. Cit. Pg. 17. 
9 Ibidem. Pg. 13. 
10 Tal como indicado acima em Cf. SCHLECHTA, K. e ANDERS, A. Op. Cit. 
11 D’Iorio, P. Op. Cit., Pg. 15. 
12 Ibidem. Pg. 14. Como exemplos da adaptação nietzschiana ao gosto do mestre, D’Iorio opõe as 
referências contemporâneas das Lições aos aspectos místico-intuitivos da Era Trágica. 
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entre ciência, arte e filosofia? Da solução deste problema dependia a possibilidade de uma 

participação filosófica de Nietzsche na futura Kultur de Bayreuth”13. 

 As tentativas de resposta a esse dilema ao longo dos cadernos preparatórios de 

Nietzsche, que acabariam sem solução satisfatória para a figura e função do filósofo, são 

sintetizadas pelo comentador sob três grandes temas: o perigo da proliferação da vontade 

de conhecer; a situação de dissolução da cultura moderna; e a Kultur como grande ilusão 

ou mito coletivo que traria a coesão que falta aos modernos. Nesses cadernos 

preparatórios, a filosofia e a arte passam a ter o papel de limitar a ciência, e as referências 

à ciência são progressivamente suprimidas em favor do seu caráter artístico. 

 Porém, esse texto final produzido ao gosto do mestre não é recebido com muito 

entusiasmo por Wagner ou, ao menos, não tanto quanto fora recebido o Nascimento da 

Tragédia. Ainda que parte dessa recepção possa estar mais ligada à percepção do próprio 

Nietzsche, o fato é que ele prontamente abandona o projeto para se dedicar à primeira das 

Extemporâneas, publicada alguns meses mais tarde. Quanto a essa recepção fria, D’Iorio 

afirma que “à progressiva emancipação do mito graças à ciência, Wagner preferia sem 

dúvida a imagem do ‘Sócrates músico’ do Nascimento da Tragédia: a ciência que 

alcança seus limites e reconhece a necessidade de converter-se em arte”, e em seguida, 

supõe que Wagner teria compreendido, “mesmo que não as tenha reconhecido em sua 

forma originária (...), que essas reflexões sobre os pré-platônicos colocavam seu 

discípulo numa direção incompatível com a cultura de Bayreuth”14. 

 Em resumo, Nietzsche teria esboçado em seus cursos sobre os pré-platônicos uma 

visão progressiva do surgimento da filosofia como emancipação do mito, fortemente 

influenciado por Lange e por um cientificismo positivista. Em seguida, visando, por um 

lado, conciliar esse cientificismo com sua metafísica de artista e, por outro, enquadrar sua 

leitura na ideologia wagneriana, Nietzsche teria se esforçado longamente na adaptação 

dessa leitura dos filósofos trágicos a um gosto “místico”, substituindo sua narrativa 

emancipatória por uma outra da apreensão intuitiva da unidade do Todo. 

 Diante disso, as Lições trariam o pensamento verdadeiro de Nietzsche, já 

prenunciando o “positivismo cético” dos “espíritos livres” de Humano Demasiado 

Humano, omitindo-o, porém, do olhar crítico e frequentemente tirânico de Wagner. A 

Era Trágica seria uma grande mascarada tensionada entre o “desejo de aprovação do 

 
13 D’Iorio, P. Op.Cit. Pg. 33. 
14 Ibidem. Pg. 39. 
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mestre”15 e as ambições de um pensamento próprio que o jovem Nietzsche se esforçava 

por contrabandear em seus cursos. Essa mascarada fracassa, pois Wagner agudamente 

percebe o jogo oculto elaborado pelo filósofo-filólogo, mesmo após as inúmeras 

alterações, e Nietzsche, acuado diante da reprovação de seu mestre, se contenta em 

submeter um simples ataque a David Strauss, na primeira das Extemporâneas. 

 Mas dessa descrição feita por D’Iorio surgem alguns problemas, nos quais devo 

me aprofundar em seguida, mas que já adianto com alguns questionamentos preliminares. 

 Primeiramente, a agudeza de Wagner parece um tanto improvável, já que é ao 

texto de “propaganda wagneriana” que ele tem acesso, e não aos hereges cursos 

cientificistas. Para supor que o compositor previsse o perigo das ideias nietzschianas para 

a Kultur de Bayreuth de uma apologia à ciência, seria necessário imaginar um fracasso 

total das tentativas de Nietzsche para maquiar seu próprio pensamento ao longo dos meses 

que precederam sua apresentação ao mestre. É incoerente que Wagner tenha rejeitado a 

Filosofia na Era Trágica por um cientificismo que simplesmente não estava ali, mas nas 

Lições. 

 Ainda em relação a esse cientificismo, sobre o qual tratarei mais profundamente 

no próximo subtítulo, há também a questão da natureza dos dois textos, sobre a qual 

Marcelo Villela Souto discorre mais a fundo. Ele afirma que “nas Lições, trata-se de 

organizar um inventário, (...) tanto no que se refere aos dados biográficos quanto (...) ao 

pensamento e às doutrinas defendidas...”16, de forma que as próprias teses nietzschianas 

são, ali, mescladas a exposições técnicas e dispersas entre citações de outros helenistas. 

Assim, é natural que ali houvesse uma atenção maior para a “descrição pormenorizada” 

dessas teses, “em se tratando de um texto que servia de base para a realização de cursos 

universitários”17. 

 Ao retratar os cursos de Nietzsche sobre os pré-platônicos como depositários de 

uma visão mais “autêntica” do autor, ignora-se o contexto imediato de sua redação, que, 

embora não resuma todas as motivações e horizontes que comandam o texto, ainda são 

determinantes. Isso, principalmente no contexto universitário, onde a produção textual 

está subordinada à reprodução erudita de conhecimento e às obrigações da cátedra – 

situação que não escapa à atenção e crítica de Nietzsche, que chega a afirmar na Segunda 

 
15 D’IORIO, P. Op. Cit. Pg. 39. 
16 VILLELA SOUTO, M. L. “‘Lições sobre os filósofos pré-platônicos’ e ‘A filosofia na época trágica dos 
gregos’: um ensaio comparativo”, in: “Cadernos Nietzsche” vol. 13. – São Paulo, Pgs. 38ss. 
17 Ibidem. Pg. 52. 
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Extemporânea, enquanto ainda ocupava sua cátedra na Basiléia: “... observem os eruditos, 

são galinhas exaustas (...) apenas cacarejam mais do que antes, por porem seus ovos 

publicamente; certamente os ovos são cada vez menores (embora os livros sejam cada 

vez mais grossos)”18. Diante de uma tal crítica do autor à escrita burocrática universitária, 

é importante redobrar a atenção e a desconfiança para um texto que é, sobretudo, de 

caráter professoral. 

 Para além disso, uma leitura atenta das lições sobre os pré-platônicos indica que o 

seu caráter positivista e cientificista é bem mais relativo do que poderia fazer parecer uma 

comparação exageradamente contrastante com o texto sobre a era trágica. Isso apesar da 

presença de autores modernos e maior amplitude de escopo que, como explicitado acima, 

são facilmente explicáveis pela natureza do texto. 

 Antes de passar ao texto das Lições, vale ressaltar um último apontamento feito 

por D’Iorio a respeito dos cadernos preparatórios, tomado pelo comentador como 

exemplo das tentativas nietzschianas de síntese entre os seus diversos projetos. Ele se 

refere à descrição nietzschiana de um “filósofo-artista” que poderia, criar “graças à 

crítica transcendental, um espaço lógico por definição inacessível ao saber científico”19.  

Nesse espaço lógico “vazio”, seria possível introduzir uma “obra de arte que possua um 

valor estético”20, refreando o impulso de conhecimento em favor de uma cultura 

artística21. 

Ainda em meio a esses fragmentos, destaca-se aquele em que Nietzsche afirma 

uma “grande perplexidade sobre se a filosofia é uma arte ou uma ciência”, cuja solução 

provisória é a de “uma arte em seus fins e em sua produção” que tem em comum, porém, 

“com a ciência o meio, a representação por meio de conceitos”, superando o saber 

através da “força criadora de mitos”22. 

 A leitura de D’Iorio já parte do princípio de que todas essas elucubrações visam 

apenas o remanejamento conceitual das Lições, e sob essa lente as referências à 

problemática da relação entre ciência, filosofia, arte e religião se tornam tentativas de 

formulação, numa linguagem mais ou menos reconhecível a Wagner, de uma filosofia 

menos radical em seus pressupostos. O filósofo torna-se, assim, um aliado do artista (e, 

 
18 NIETZSCHE. F. “Considerações extemporâneas II: Sobre a Utilidade e a Desvantagem da História para a 
Vida”. Tradução André Itaparica. São Paulo: Hedra, 2017, pg. 104. 
19 D’IORIO, P. Op. Cit. Pg. 35. 
20 NIETZSCHE, F.P. 19[39] 1872-73. 
21 Idem, F.P. 19[34] 1872-73. 
22 NIETZSCHE, F.P.19[62] 1872-73. 
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naturalmente, do wagnerianismo) na limitação do impulso do conhecimento em favor da 

luta pela Cultura. Mas essa perspectiva, apesar de coerente com a descrição geral do 

itinerário feita pelo comentador, ignora o valor específico das passagens citadas por 

Nietzsche, principalmente nos fragmentos concernentes a Kant. 

Esse problema também se estende a boa parte das perspectivas de estudos 

baseados em análises da biblioteca nietzschiana e de seus registros de biblioteca. De fato, 

boa parte desses estudos demonstram suficientemente que o contato de Nietzsche com os 

escritos kantianos foi, apesar de intenso, em grande parte indireto23. Porém, não apenas a 

atenção dispensada por Nietzsche a Kant24 é longe de ser superficial, por mais superficiais 

que supostamente fossem suas leituras, como também o conteúdo específico das 

passagens citadas ultrapassa a questão do contato direto com as Críticas, apontando para 

uma compreensão mais robusta do contexto pós-kantiano do que o estudo de fontes 

poderia indicar.  

Em suma, é de vital importância notar o aspecto específico da filosofia crítica 

apontado pelos fragmentos, já que seu valor está longe de ser apenas circunstancial. Ao 

contrário, essas passagens implicam um compromisso conceitual de grande relevância 

para o problema proposto por Nietzsche, tendo em vista sua inserção na tradição do pós-

kantismo e em sua forma específica de especulação. 

 Nessa tradição, após a postulação kantiana do transcendental como condição a 

priori da experiência, explora-se o campo aberto pela consideração desse transcendental 

em si mesmo, ou seja, a partir de sua pura significação, abdicando, mesmo que 

temporariamente, da sua referência à efetividade [Wirklichkeit] para considerá-las 

enquanto ideais. As possibilidades da experiência são visadas a partir das condições ideais 

que tornam essa experiência possível. 

Essas condições ideais são justamente o “espaço lógico por definição inacessível 

ao saber científico”25 ao qual Nietzsche se refere no fragmento supracitado. Seu domínio 

sobre a empreitada crítica de Kant é atestado num contexto bem posterior, no aforismo 

11 de “Para além de bem e mal”, em que Nietzsche afirma: “Como os juízos sintéticos 

a priori são possíveis (möglich)? Perguntou-se Kant, - e o que respondeu ele 

 
23 A esse respeito, cf. BROBJER, T. H. “Nietzsche as a German Philosopher: His Reading of the Classical 
German Philosophers”, in: MARTIN, N. “Nietzsche and the German Tradition” – Bern: Peter Lang AG, 2003. 
Pgs. 39-82. Cf. também SILVA JÚNIOR, I. “Em busca de um lugar ao sol – Nietzsche e a cultura alemã” – 
São Paulo: Discurso; Ijuí, RS: Editora UNIJUÍ, 2007. 
24 Vale lembrar o projeto abandonado de uma tese sobre a “Teleologia” kantiana. 
25 D’IORIO, P. Op. Cit. Pg. 35. 
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propriamente? Em virtude de uma faculdade (Vermöge eines Vermögens)”26. Analisando 

essa passagem pela chave do transcendental enquanto significação pura da experiência 

(ou seja, que aponta para a experiência sem dela depender), Rubens Rodrigues Torres 

Filho aponta que a “necessidade das categorias, como significações puras, leva a razão 

a ceder a uma necessidade mais profunda: a de ir além da experiência e de povoar de 

mundos esse ‘espaço’ imaginário aberto pelo transcendental”27. Ainda segundo o 

comentador, a tradição do idealismo pós-kantiano seguiria essa “trilha do pensamento 

transcendental, [que] se move (...) com maior ou menor cautela, nessa franja de 

significações vazias...”28. Para o bem e para o mal, o idealismo parte dessa descoberta do 

transcendental e passa à especulação sobre o campo vazio de significações e sobre a 

dinâmica de determinações que daí se segue. 

Na passagem citada de Além de bem e mal, o problema apontado por Nietzsche é 

pensar “o transcendental como um desarraigamento da terra que não leve a enraizar-se 

em nenhum sobrenatural, um suprassensível em que esse “supra” não indique nenhum 

lugar”29, ou seja, apontar o perigo de ceder à tentação do “povoamento” do 

transcendental. Profundamente consciente de sua inserção no pensamento alemão, essa 

investida de Nietzsche sobre a tautologia do transcendental incide sobre a operação 

fundamental da Crítica kantiana, indicando suas consequências históricas e, mais 

importante ainda, especulativas.  

Não é mera coincidência que essa crítica (feita em 1885) seja diametralmente 

oposta ao fragmento (de 1873) do qual partimos, que pretendia criar, justamente neste 

espaço vazio, uma obra de arte30. A referência de Nietzsche, já neste primeiro momento, 

ao “espaço lógico” vazio aberto por Kant, já indica um compromisso conceitual que 

escapa de uma adesão ingênua a qualquer posição dogmática em relação à ciência. Além 

disso, esse fragmento também localiza o projeto nietzschiano de juventude num 

paradigma especulativo que atravessa o século XIX, e trata das esferas da Cultura 

(ciência, arte, filosofia, religião etc.) enquanto condições da experiência possível. 

 
26 NIETZSCHE, F. Apud. TORRES FILHO, R. R., “A virtus dormitiva de Kant”, in: “Ensaios de filosofia ilustrada” 
– São Paulo: Iluminuras, 2004. Pg. 35. O jogo de palavras é apontado pelo tradutor como uma exploração 
dos sentidos do verbo mögen: “... temos aqui uma aproximação entre möglich (possível) e Vermögen 
(faculdade)” (Ibidem, Nota 10). 
27 TORRES FILHO, R.R. Op. Cit. Pgs. 44ss. 
28 TORRES FILHO, R. R., Op. Cit. Pg. 46. 
29 Ibidem, pg. 48. 
30 NIETZSCHE, F.P. 19[39] 1872-73. 
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Condições estas que podem, consequentemente, ser objeto de especulação quanto às 

diferentes possibilidades de experiência. 

Discutirei mais a fundo esse paradigma visado por Nietzsche no capítulo sobre os 

conceitos de Cultura e Saúde na Filosofia na Era Trágica. Por enquanto, basta apontar 

que o valor das indicações de Nietzsche é o de afastar as suspeitas de um positivismo 

ingênuo que confiasse no valor irrestrito da ciência. Não que o impulso de conhecimento 

não tenha valor em si, afinal, “não se trata de destruir a ciência, mas de dominá-la”, pois 

é a ciência que depende “em todos os seus fins e métodos (...) de ideias filosóficas”31. O 

importante, no momento, é notar que a ideia de limitação da ciência por vias filosóficas 

tem sua raiz conceitual solidamente firmada numa especulação sobre as condições do 

conhecimento e da cultura: “minha tarefa: compreender o íntimo nexo e a necessidade de 

toda verdadeira cultura”32. 

 Tudo isso já indica que a tese de um apaziguamento do papel da ciência nos 

cadernos preparatórios visando a aprovação de Wagner ignora a fundamentação 

conceitual da especulação nietzschiana. Mais do que simplesmente disfarçar o seu 

verdadeiro pensamento com propaganda wagneriana, Nietzsche pretende refletir sobre as 

condições de possibilidade de uma cultura verdadeira a partir da relação entre suas 

diversas esferas. 

 Resta ainda o próprio texto das Lições sobre os pré-platônicos. Não analisarei a 

totalidade das Lições, pois isso fugiria ao escopo do presente estudo, mas vale uma rápida 

passagem pelo texto das primeiras aulas, pois Nietzsche apresenta ali os objetivos de seu 

curso, o que fornece um material direto do teor que Nietzsche gostaria de dar ao seu curso. 

 Ele afirma que a abordagem usual da filosofia grega é a partir “da questão 

seguinte: até que ponto os gregos compreenderam e fizeram progredir os problemas 

filosóficos”, opondo a essa abordagem a sua própria, que pretende “elucidar o fato de que 

os gregos tenham filosofado”33. Para além do inventário de teses filosóficas dos pré-

platônicos e sua comparação com as modernas, visa-se as condições que teriam tornado 

possível o surgimento da filosofia. Essa proposta inicial será similar à do prefácio à 

Filosofia na Era Trágica, que analisarei no próximo capítulo, e já relativizaria o enfoque 

nietzschiano em qualquer ideia de progresso. 

 
31 NIETZSCHE, F.P.19[24] 1872-73. 
32 Idem. F.P. 19[33] 1872-73. 
33 NIETZSCHE, F. “Lições...” Pg. 81. 
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 Mas isso é apenas o primeiro parágrafo das lições, e algumas linhas mais à frente 

Nietzsche será mais explícito quanto àquilo que gostaria de demonstrar: “primeiramente, 

que os gregos (...) experimentaram a necessidade de praticar a filosofia”; “em segundo 

lugar, (...) examinar como ‘o filósofo’ se distingue entre os gregos, e não somente como 

a filosofia” o faz; além disso, ele examina “a relação do filósofo com o não-filósofo, isto 

é, com o povo”; por último, ele pretende “insistir sobre a originalidade das concepções 

nas quais cada época posterior poderá encontrar satisfação”34. Resumidamente, a 

necessidade da filosofia, a figura e a função do filósofo numa cultura, a relação dessa 

cultura com o filósofo e a originalidade do discurso filosófico. 

 Esses quatro objetivos propostos por Nietzsche devem ser o eixo central de 

qualquer tentativa de um estudo mais aprofundado das Lições. Para além de uma 

especulação sobre intenções ocultas do filósofo, temos aqui a declaração explícita de 

princípios autossuficientes e, em certa medida, originais, que norteiam o projeto como 

um todo. Para o presente estudo, porém, duas proposições entremeadas nessa lista de 

objetivos se tornam particularmente importantes. 

 A primeira vem após o segundo ponto apresentado, o da figura e função do 

filósofo, e faz a ligação com o terceiro, o da ligação desse filósofo com a cultura que o 

envolve. “Imaginemos então”, propõe Nietzsche, “que o cientista erudito desaparecesse 

do mundo: em seguida, bem mais grandioso e solitário, surgiria o filósofo o único a não 

viver senão pelo conhecimento”35. Uma declaração forte, que de fato aproxima o filósofo 

do cientista, colocando-o praticamente como um superlativo da vida pelo conhecimento 

– quase mais sabedor do que o próprio cientista. 

 O segundo momento vem mais à frente, quando Nietzsche, ao explicar a 

peculiaridade dos pré-platônicos em relação à filosofia posterior, afirma que “para todos 

que vieram depois [dos pré-platônicos], foi infinitamente mais fácil filosofar. Estes 

primeiros filósofos tiveram que descobrir o caminho que levava do mito às leis da 

natureza, da imagem ao conceito, da religião à ciência”36. Aqui, haveria aparentemente 

apenas a oposição binária entre religião e ciência, evidentemente a favor da segunda, além 

da ideia de “descoberta de um caminho”, favorecendo uma interpretação que considerasse 

o progresso grego como uma espécie de modelo em miniatura do progresso moderno – 

 
34 NIETZSCHE, F. “Lições...”. Pgs 82ss. 
35 NIETZSCHE, F. “Lições...” Pg. 83. 
36 Ibidem. Pg. 84. 
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um classicismo iluminista onde a filosofia nada mais seria que o ponto de passagem na 

emancipação humana. 

 Porém, ao sobrepor esses dois trechos, surge uma estranheza. No primeiro, o 

filósofo é o ápice da vida pelo conhecimento, “grandioso e solitário” diante do 

desaparecimento do cientista – estando implícita, inclusive, certa crítica aos eruditos da 

época37 por não viverem somente pelo conhecimento. No segundo, o filósofo aparece 

como o descobridor do caminho em direção à ciência, mas isso implica que a filosofia 

mesma seria apenas o meio do caminho cujo fim é a ciência, reduzida a uma via ou 

instrumento de se atingir o conhecimento científico.  

Mas vale se deter aí, pois o fato de a filosofia estar no meio da oposição entre mito 

e ciência não implica que a sua própria operação esteja simplesmente em função do 

conhecimento científico. Que ela tenha aberto o caminho para a ciência não implica que 

essa mesma via seja ascendente, e ser o meio de aquisição de um conhecimento significa 

também ser a sua condição indispensável. Isso leva a uma pergunta que se aplica 

igualmente à primeira passagem: que conhecimento é esse pelo qual o filósofo viveria 

(até mais do que o cientista), e que seria condição para o surgimento mesmo da ciência? 

A aula seguinte se refere a Tales, mas curiosamente a terceira e a quarta voltam 

atrás, se referindo ao estado mítico e o “esporádico sentencioso” da filosofia, só para 

voltar a Tales na quinta lição e depois seguir com a lista de pré-platônicos. O motivo 

parece ser que, nesta segunda lição em particular, não é o filósofo de Mileto que interessa 

a Nietzsche, mas a figura do filósofo em si, o que seria corroborado pelo plano enunciado 

pelo autor no começo. Também o texto dessa segunda lição o confirma. 

O interesse da primeira lição para o problema da natureza do conhecimento 

filosófico é a apresentação de uma hipótese filológica nietzschiana também presente no 

texto da Filosofia na Era Trágica dos Gregos, sendo que o próprio texto da aula sofrerá 

alterações posteriores fortemente baseadas no texto sobre a Era Trágica (o que, por sinal, 

corrobora a continuidade entre os textos, em detrimento da interpretação de um 

“mascaramento” na Era Trágica). Discutirei essa hipótese filológica mais à frente, mas 

seu argumento central é que o grego sophós, que designaria o sábio, estaria 

 
37 Quanto ao contexto universitário e educacional que envolve Nietzsche e ao qual ele frequentemente se 
refere, cf. RINGER, F. “O declínio dos mandarins alemães” trad. Dinah de Abreu Azevedo – São Paulo: Edusp. 
2000; também ARANTES, P. “Uma irresistível tentação para cultivar a própria personalidade” in: JÚNIOR, I. 
S. (Org.) – “Filosofia e cultura” – São Paulo: Barcarolla, 2011. Pgs. 257-360. 
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etimologicamente relacionada a sapio, degustar38, e a partir daí, afirma faltar a essa 

palavra o “sentido abstrato”.  

O sophós, afirma, “não contém a ideia do ‘contemplativo e do ‘ascético’: ele 

exprime somente uma ‘gustação sutil’, um ‘conhecimento sutil’, mas não um ‘pouvoir 

faire’. Radicalmente distinta é a tekhné (da raiz tek, engendrar), a qual designa sempre 

uma ‘produção’”39. Nessa distinção entre técnica e saber, produção e degustação, 

engendramento e distinção, fica implícita a relação com a ciência, que se explicita logo 

em seguida no texto, em passagem que vale citar integralmente: 

 

“Também quando um artista é chamado sophós (Fídias, um sábio estatuário, 

Policleto, um sábio escultor), isso caracteriza, segundo Aristóteles, a perfeição de 

sua arte40, donde um ‘escultor de gosto mais refinado’, sophós como o sapiens 

superlativo. Enquanto isso, diz Aristóteles, quando nós qualificamos um homem 

de sophós, não por um aspecto particular mas em geral, resulta que sua sabedoria 

deve ser a ciência mais excelente (o que também quer dizer universal). O sábio 

não deve conhecer somente o que se aprende de princípios, mas os próprios 

princípios: essa ciência que contém os princípios das coisas mais dignas de serem 

objetos de conhecimento”41 

 

 Ciência dos princípios, distinta da técnica, cujo objeto são as coisas mais dignas 

de serem conhecidas. Tudo isso diante da operação fundamental de degustação. A 

significação relativamente comum da filosofia como ciência primeira – de caráter um 

tanto polêmico – a coloca no devido lugar enquanto origem e condição das ciências42. 

Além disso, o deslocamento desse caráter originário da filosofia para o sentido 

gustativo indica o seu caráter essencialmente valorativo, que será mantido e mesmo 

realçado por Nietzsche no texto da Filosofia na Era Trágica. O filósofo julga todo o campo 

do conhecimento e da cultura a partir da sua posição privilegiada enquanto possuidor do 

 
38 Cf. D’IORIO, P. Op. Cit. Pg. 281. 
39 Cf. NIETZSCHE, “Lições...” Pg. 88. 
40 A citação é da “Ética a Nicômaco”, livro VI, 7. 
41 NIETZSCHE, “Lições...”. Pgs. 88ss. 
42 Uma posição curiosamente similar é tomada por Heidegger (Cf. “Introdução à Filosofia” trad. Marco 
Antonio Casanova – São Paulo: Martins Fontes, 2009. Pgs. 22-27), que não cita Aristóteles, mas passagens 
de Homero e Hesíodo que reforçariam essa interpretação. Pretendo voltar a esse ponto no capítulo deste 
trabalho sobre a noção de Gosto. 
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“conhecimento sutil” dos “princípios”, e a partir daí possibilita a atividade técnico-

produtiva do cientista, que age sobre seu objeto de conhecimento, engendrando-o. 

Mas o conhecimento sutil do filósofo não é da mesma natureza que o científico, 

ou, ao menos, não está no mesmo registro. Diante da especificação do sophós enquanto 

atividade gustativa de diferenciação, esses princípios possuídos pelo filósofo nada mais 

são do que os valores que organizam hierarquicamente o campo da cultura, como aponta 

Éder Corbanezi: “O fato de que o valor atribuído ao conhecimento, ou melhor, a certa 

concepção do conhecimento, produz efeitos vitais e culturais já seria o bastante para 

considerar (...) a axiologia como mais importante do que a teoria do conhecimento”, ao 

que complementa, afirmando que “uma teoria geral do valor, que se refira também ao 

valor do conhecimento, mostra-se de suma relevância”43. 

O aspecto de “ciência mais excelente” da filosofia, de resto pouco original, só se 

compreende e tem sua razão de ser no aspecto valorativo inserido na atividade 

essencialmente gustativa do filósofo. Se há dominação da ciência por parte da filosofia, 

não é por uma maior autoridade gnosiológica, mas por exercer a fonte mesma de qualquer 

autoridade, que é o “poder de decisão no registro axiológico”44. 

Ao hierarquizar, através de seu sophós, a “ordenação axiológica global”45 da 

cultura na qual se insere, o filósofo se coloca acima de qualquer esfera do conhecimento – 

mais do que acima, num lugar “mais excelente”, axiologicamente superior. E assim, 

Corbanezi conclui que “à diferença da filosofia como teoria do conhecimento, que se volta 

à dimensão cognitiva por motivações cognitivas, a filosofia como axiologia ocupa-se da 

dimensão valorativa do conhecimento por motivações culturais e vitais”46. Ou seja, no 

contexto nietzschiano a justificação da atividade gnosiológico-científica está subsumida à 

atividade axiológico-filosófica, na medida em que a primeira se insere no campo maior da 

Cultura e da Vida aos quais a filosofia se refere ao fazer seu julgamento. Esses dois 

conceitos serão respectivamente aprofundados nos capítulos II e III do presente trabalho47.  

 
43 CORBANEZI, E. R. “Nietzsche e o problema da relação entre ciência e filosofia”, Tese (Doutorado em 
Filosofia) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Pg. 106. 
44 CORBANEZI, E. R. Op. Cit. Pg. 107. 
45 Ibidem. 
46 Ibidem. Pg. 114. 
47 Mas vale apontar a pertinência da interpretação de Patrick Wotling (Op. Cit. Nota 78, Pg. 61), que afirma 
que “... a significação precisa a que visa a noção de cultura em Nietzsche (...) [é] o vínculo entre tal série 
de valores e as interpretações da realidade que elas tornam possíveis. A problemática da cultura consiste 
em estudar essa ligação pela ótica do valor. O questionamento radicalizado de Nietzsche não mais 



23 
 

 

 Sinteticamente, o conhecimento com o qual se relaciona o filósofo tem, de fato, 

uma relação originária com o científico, mas isso não significa que esses dois 

conhecimentos sejam de natureza idêntica. O filósofo também vive pelo conhecimento, 

mas pelo conhecimento dos princípios, e sua operação através do sophós é “radicalmente 

diferente” do procedimento técnico do cientista. Este conhece, enquanto aquele avalia. 

Quanto ao caminho em direção à ciência, a filosofia aparece agora como prolegômenos 

de toda a ciência possível, e não mais como um estágio intermediário no progresso rumo 

à visão puramente cientificista do mundo. 

 Um fragmento já citado ganha toda sua significação a partir dessa caracterização 

mais ampla da atividade filosófica. “Não se trata”, Nietzsche afirma, “de destruir a 

ciência, mas de dominá-la. Em todos os seus fins e em todos os seus métodos ela depende 

completamente de ideias filosóficas, mas ela se esquece disso facilmente. A filosofia 

dominante, porém, deve refletir também sobre o problema de até que ponto pode crescer 

a ciência: a filosofia tem que fixar o VALOR!”48. Uma interpretação que supusesse apenas 

uma adaptação superficial da tese nietzschiana do papel da ciência ignoraria tanto a 

passagem das Lições que antecipa fragmentos como este, como a própria causa da 

limitação da ciência. O “valor” em letras maiúsculas já deveria ser suficiente para 

perceber que é nessa operação de valoração degustativa que se baseia a filosofia, e a 

dependência da ciência está no fato desta valoração ser originária em relação a todo o 

campo científico. 

 Os cadernos preparatórios, caracterizados por D’Iorio como tentativas de uma 

conciliação impossível entre cientificismo e metafísica de artista, têm na ideia de uma 

filosofia valorativa e originária um forte ponto de continuidade, tanto com as Lições 

quanto com o texto da Era Trágica. 

 

 Tensões, continuidades, deslocamentos 

 

 Isso não implica, porém, que não haja uma considerável flutuação das definições 

e reflexões sobre o tema ao longo dos fragmentos desse período. Nietzsche direciona uma 

enorme quantidade de energia para a resolução de diversos problemas49, que 

 
obedece, pois, à lógica da verdade – reconhecida como um valor particular – nem, por consequência, à 
lógica do conhecer”. 
48 NIETZSCHE, F. FP 19[24] 1872-73. Tanto os grifos quanto as maiúsculas são do original. 
49 Cf. SCHLECHTA e ANDERS, Op. Cit. na Nota 4. 
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frequentemente se intercalam e sobrepõem formando um mosaico de fragmentos tão rico 

quanto conflitante em seus momentos isolados. 

 De fato, a variedade e dispersão dos problemas e soluções aponta para certa 

hesitação, mas o fato de Nietzsche voltar a fazer alterações nos seus cursos mesmo depois 

da leitura e rejeição de Wagner50, alterações estas fortemente baseadas no texto da 

Filosofia na Era Trágica, já indica a continuidade do esforço de reflexão empreendido 

por Nietzsche. Do contrário, ele simplesmente abandonaria suas teses mais “místico-

intuitivas” após a rejeição pelo seu destinatário principal, ou no mínimo não às adicionaria 

nas Lições. Afinal, mesmo que concedêssemos que as alterações visassem Wagner, por 

que mantê-las não apenas após a recusa do mestre, como ainda num contexto 

completamente distinto no qual seu verdadeiro cientificismo poderia se expressar 

tranquilamente, como já o havia feito? 

 Além disso, a natureza de determinadas adições ao texto original das Lições é 

relevante, pois faz ressalvas que estão ligadas à natureza da atividade filosófica e à 

caracterização do tipo filosófico. Por exemplo, após a passagem sobre a definição de 

sophós como operação gustativa, que a descreve como “a ciência mais excelente”, 

Nietzsche adiciona um longo trecho extremamente próximo da formulação dada na Era 

Trágica sobre o mesmo assunto ao fim do parágrafo de Tales. Este excerto traz 

acréscimos interessantes, como a ideia de que a filosofia começaria por uma “legislação 

do grande”, uma “legislação da moral”, que por sua vez “implica uma submissão do 

desejo de conhecer”51. Ainda nessa passagem, Nietzsche praticamente copia a sequência 

de analogias presente no fim desse mesmo capítulo da Filosofia na Era Trágica, onde 

vários atributos do filósofo são comparados àqueles do artista plástico, do homem 

religioso, do cientista e, por fim, do artista dramático52. 

 Essa passagem, cujas implicações serão exploradas mais à frente, parece estar 

embebida justamente no elemento “místico-intuitivo” que se deveria, a princípio, à 

afinidade com Wagner. Ainda assim, ela se encaixa perfeitamente com uma das passagens 

centrais da primeira formulação dos cursos, contribuindo mais para a expansão do escopo 

dessa reflexão do que para sua limitação a um horizonte externo. 

 
50 Isso teria acontecido antes da última vez que ele ministraria seu curso, em 1876 (cf. D’Iorio, “Les 
manuscrits” in: Op. Cit. Pg. 73.). 
51 NIETZSCHE, F. Op. Cit. Pg. 89. 
52 Ibidem. No capítulo sobre a parte III da F.T.G. farei uma análise detida dessa sequência metafórica, que 
será facilitada pela contextualização com as partes precedentes. 
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 Uma outra incorporação ao texto que merece ser citada se dá no trecho em que 

Nietzsche descreve as consequências da procura de Tales por uma “totalidade, uma 

imagem do mundo”. Ele afirma que, através dessa busca, Tales teria ultrapassado “1. O 

estado mítico da filosofia; 2. A forma esporádico-sentenciosa da filosofia” e, em seguida, 

a adição: “3. A ciência isolada”53. Essa adição aponta para o fato de que o autor percebe 

a necessidade de considerar não apenas os limites da ciência, como também sua 

ultrapassagem pela filosofia. Também assinala que sua própria concepção de ciência sofre 

deslocamentos, já que a ultrapassagem da ciência pela filosofia indica uma perspectiva 

que não se resume nem à complementaridade, nem à exclusão recíproca dos dois campos. 

 Por um lado, esses exemplos mostram que os diversos deslocamentos conceituais 

exercidos por Nietzsche não implicam uma ruptura radical nem uma paulatina 

dissimulação entre as Lições, os cadernos preparatórios e a Era Trágica. Por outro, 

exemplificam a hesitação nietzschiana, que estaria mais ligada à articulação de campos 

conceituais distintos do que a uma influência externa. 

O que parece dar mais unidade a esses esforços são os objetivos ligados à 

descrição da figura e função do filósofo em meio à cultura, declarados diretamente em 

ambos os textos e em diversos fragmentos. Um estudo mais detalhado dos cadernos 

preparatórios de 1872-73 teria grande valor para estabelecer a continuidade desse e de 

outros temas, assim como para discernir a articulação sua articulação interna. Este estudo 

teria que tomar como ponto de partida os objetivos declarados de Nietzsche, de forma que 

uma interpretação prévia de “intenções ocultas” do autor não distorcesse o teor de sua 

especulação – o que não exclui, inclusive, a possibilidade de ambiguidades e omissões, 

desde que partam de lacunas conceituais ou implicações textuais. Não é prudente supor 

cortinas sem haver pano para mangas. 

Mas ainda é necessário um esforço preliminar a esse estudo mais detalhado, que 

consistiria em dar separadamente uma interpretação coerente de cada um dos dois 

momentos mais articulados da reflexão de Nietzsche neste momento (os cursos e o projeto 

de livro), para em seguida atribuir a variação da especulação dos cadernos a um 

distanciamento ou aproximação dessa reflexão. Quanto às Lições, indiquei acima o 

começo de uma tal interpretação coerente a partir dos princípios propostos por Nietzsche, 

 
53 Ibidem. Pg. 88. 
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mas não prosseguirei nessa interpretação no momento, tendo em vista o seu caráter mais 

técnico exigir atenção especial54. 

 A Filosofia na era trágica dos gregos, por outro lado, tem algumas características 

interessantes para uma tal coerência, já que suas próprias circunstâncias distintas a 

favorecem. De fato, o texto possui um espírito tão programático quanto sintético, tendo em 

vista seu destinatário. Nietzsche não apenas tinha consciência de não estar dando uma aula 

para alunos de filologia como, ao que tudo indica, pretendia publicá-lo. Ele chega inclusive 

a ver no escrito, à época ainda pensado como “O filósofo como médico da cultura”, “o 

aspecto de um apêndice à ‘tragédia’”, referindo-se obviamente ao seu polêmico 

Nascimento da Tragédia, e com este apêndice, pretendia dar uma surpresa de aniversário a 

Wagner55. 

 A Era Trágica seria, assim, o coroamento do projeto no qual Nietzsche já 

trabalhava há mais de um ano, e seu esforço de síntese se estende aos conceitos não apenas 

sincronicamente – numa articulação lógica que procurasse unificar seus elementos – 

como diacronicamente – numa tentativa de resumir (também no sentido de terminar) as 

reflexões anteriores num todo relativamente definitivo. 

 

 Divergências de método – desmascaramento e espelhamento 

 

 Faço ainda uma última objeção à interpretação de Paolo D’Iorio, tendo em vista 

apresentar o método com o qual pretendo abordar a Era Trágica. Ainda em seu 

comentário sobre as mutações que teriam sofrido o texto das Lições entre sua redação e a 

da Era Trágica, o comentador pergunta: “Sob qual máscara Nietzsche esconde seu 

pensamento?”56. Ele se refere, naturalmente, aos cadernos preparatórios, onde essas 

máscaras seriam a figura do “poeta conceitual” e do “médico da civilização”. Isso se dá 

após descrição dos cursos. como uma abordagem dos antigos a partir de conceitos 

contemporâneos, onde cada uma das figuras antigas seria uma máscara para um pensador 

moderno, de Kant e Laplace a Spir57. Assim, a máscara das figuras antigas estaria para os 

 
54 Na própria edição francesa, Francesco Fronterotta traz contribuições importantes em relação ao 
método de datação e seleção bibliográfica utilizado por Nietzsche (cf. FRONTEROTTA, F. – “Chronologia 
philosophorum”; In: “Les philosophes préplatoniciens” – Paris: Editions de L’eclat, 1994). Voltarei a esse 
estudo no próximo capítulo, ao discutir a questão da maneira de viver no prefácio da F.T.G. 
55 Carta a Gersdoff de 2 de março de 1873, in: “Correspondencia II (Abril 1869- Diciembre 1874)” trad. e 
notas: José Manuel Romero Cuevas e Marco Parmeggiani – Madrid: Editorial Trotta, 2007. Pgs. 390-392. 
56 D’IORIO, P. Op. Cit. Pg. 33. 
57 D’IORIO, P. Op. Cit. Pgs. 17-32. 
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cientistas modernos nos cursos assim como a máscara das figuras do filósofo estaria para 

o próprio Nietzsche nos cadernos. Um jogo de ocultações e ensaios de ocultações que 

serviria, como já podemos esperar, para conciliar as tendências a favor e contra Wagner. 

 Que o filósofo alemão se projete sobre cada figura que descreve, e veja mesmo 

nos filósofos antigos traços muito mais próprios de seu próprio pensamento do que o 

resultado de uma análise imparcial, isso se concede facilmente. Charles Andler chega a 

comentar que “o que [Nietzsche] compreendeu deles foi pouco, comparado ao que neles 

pôs de seu. Quando fala de Heráclito e Empédocles, é Nietzsche que devemos ouvir. 

Quando fala de Schopenhauer, continua a ser Nietzsche”. Ele mesmo afirma que, longe 

de ser um demérito, isso reafirma a força de seu pensamento, que “transforma todos os 

fatos históricos e subsiste sozinha” 58. 

 Seria ingênuo, para não dizer depreciativo, procurar num pensamento tão 

contundente e singular como o de Nietzsche uma simples descrição desinteressada de 

pensamentos alheios. Ainda assim, reduzir os retratos dos filósofos pré-platônicos a 

máscaras dos pensadores modernos também parece limitar o texto a uma reprodução 

inócua de pensamentos alheios – não muito diferente da posição de “erudito” criticada 

por Nietzsche por toda sua vida59. Ao se concentrar apenas na indicação de influências e 

levantamento das hipóteses por ele expostas, esse método de análise paradoxalmente se 

apoia numa distinção clara entre o pensamento original do autor e suas influências, ao 

mesmo tempo em que ignora as operações específicas realizadas por esse mesmo autor, 

que seriam justamente o foco dessa originalidade. A partir do momento em que se 

distingue um “externo” e um “interno” ao pensamento60, as ideias ganham mais destaque 

do que o que se faz com elas. 

 Andler, por sua vez, observa que o esforço de Nietzsche é “descrever, quanto aos 

principais filósofos, o gesto simbólico em que o pensamento deles se acusa e não se 

analisa”61. Isso realça, por um lado, o caráter ativo da atividade filosófica, qualificando-

a como um gesto simbólico que possuiria valor em si mesmo, para além do conteúdo de 

 
58 ANDLER, C. – “Nietzsche: vida e pensamento” trad. Regina Schöpke e Mauro Balaldi – Rio de Janeiro: 
Contraponto Editora; PUC – Rio, 2016. Vol. 2. Pg. 95. 
59 Para ficar apenas no período aqui estudado, vale citar a F.T.G., onde se lê: “uma enumeração completa 
de todas as proposições possíveis que nos foram deixadas, (...) só traz (...) o completo emudecimento 
diante do que há de pessoal” – NIETZSCHE, F. Op. Cit. Pg. 29. 
60 Essa ilusão da profundidade, ou desprezo pela superfície, é posta em xeque por leituras como a de Éric 
Blondel em “Nietzsche: a vida e a metáfora” (trad. Fernando de Moraes Barros; In: MARTON, S. (Org.) – 
“Nietzsche, um ‘francês’ entre franceses” – São Paulo: Barcarolla, 2009), onde a crítica nietzschiana à metafísica 
do profundo se baseia em um fundamento do perspectivismo e do desdobramento contínuo da superfície. 
61 ANDLER, C. Op. Cit. Pg. 99. 
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suas hipóteses; e por outro, lança luz sobre a atividade do próprio Nietzsche que, para 

além de reproduzir as doutrinas dos filósofos, procura espelhar seu gesto fundamental62. 

 Tentarei demonstrar, ao longo deste trabalho, como essas operações de 

espelhamento e analogia, entre outras, são centrais à compreensão nietzschiana da 

atividade filosófica. Há uma coerência entre a compreensão nietzschiana da figura e 

função do filósofo e o método adotado para a sua exposição na Filosofia na Era Trágica, 

na qual as doutrinas dos pré-platônicos são postas em segundo plano em favor de seus 

caracteres mais pessoais que acusam sua maneira de viver. 

 Esse método de leitura nietzschiano parece ser exposto em seu prefácio à Era 

Trágica, extremamente curto e denso, ao qual dedicarei os esforços do próximo capítulo, 

com especial atenção para a relação entre Vida e Verdade. Examinarei em seguida os dois 

primeiros capítulos do texto, onde Nietzsche mobiliza alguns conceitos fundamentais 

para justificar sua escolha pelos filósofos pré-platônicos e expor o objetivo principal de 

seu trabalho – a saber, justificar a existência do filósofo e a atividade filosófica do ponto 

de vista da Saúde. Por último, analisarei detalhadamente o terceiro capítulo da Era 

Trágica, onde o autor condensa sua descrição da filosofia e do filósofo numa exposição 

que toma Tales como o “tipo universal do filósofo”63, tomando-a como portadora dos 

traços fundamentais que se aplicariam à figura e função do filósofo de maneira geral. 

Como a definição básica e geral dessa figura parece se completar, ao menos 

provisoriamente, neste capítulo, não prosseguirei meu estudo para além do capítulo sobre 

Tales, visando circunscrever o que denominaria o primeiro (e talvez mais consistente) 

movimento do texto. 

 Em suma, demonstrarei o método, os objetivos e a concepção de filosofia 

presentes na Filosofia na era trágica dos gregos, buscando ressaltar a unidade do projeto 

e apontar para os limites dessa mesma unidade. Limitarei o cotejo com as Lições e com 

os cadernos preparatórios às passagens em que os deslocamentos e continuidades desses 

textos anteriores iluminam a própria Era Trágica, evitando especular sobre os motivos 

implícitos (externos? internos?) dessas alterações e privilegiando a articulação lógica do 

texto final. Por fim, acredito que esse estudo lançará nova luz sobre um texto peculiar no 

conjunto da obra nietzschiana, complementando o seu poder de concisão e unidade à sua 

incompletude e rejeição. 

 
62 Cf. Ibidem. Pg. 104, onde se lê: “o retrato de Heráclito é um espelho em que Nietzsche contempla, não 
sem orgulho, sua própria imagem”. 
63 NIETZSCHE, F. F.T.G. Pg. 49. 
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Parte I 

Cultura, Saúde e Extemporaneidade 
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Capítulo 1 

Vida e verdade no prefácio à “Era Trágica” 

 

 Até agora, o lugar da ciência em relação à cultura e à filosofia se apresentou como 

um dos principais problemas levantados por Nietzsche nesse período, sem possuir, no 

fundo, uma resposta satisfatória ao longo das tentativas de abordagem feitas ao longo dos 

cadernos preparatórios. A articulação desse problema passa por, pelo menos, três 

relações: 1) entre ciência e filosofia; 2) entre essas duas últimas, o campo da “verdade”, 

e o campo da “vida”; 3) e, por fim, entre o campo da vida e o da cultura.  

Se em diversos fragmentos a ordem e a importância dessas relações variam, na 

Filosofia na Era Trágica a primeira delas (entre ciência e filosofia) só será tratada no 

terceiro capítulo, enquanto os capítulos precedentes e o prefácio tratarão do vínculo entre 

Verdade, Vida e Cultura. O prefácio tem, inclusive, um interesse particular, tendo em 

vista o fato de apresentar o método de leitura e abordagem dos filósofos antigos adotado 

por Nietzsche. 

Um apontamento similar é feito por Germán Meléndez, quando este afirma que 

“o instrumento fundamental sobre o qual se sustenta o labor juvenil de Nietzsche como 

historiador da filosofia (...) permite converter-se em um guia para os intérpretes 

posteriores de sua obra e pessoa” 64. Em seu detalhado estudo, Meléndez esquematiza as 

primeiras proposições do prefácio referentes ao critério de avaliação dos sistemas 

filosóficos e acaba por concluir que o objetivo dos filósofos seria “a constituição de um 

sistema filosófico” e a “radical transfiguração de sua forma de viver como meio 

necessário para ascender à verdade como meta” 65, e que Nietzsche efetuaria aí uma 

inversão, colocando o sistema como meio de inferência da personalidade de cada filósofo. 

A diferença de minha leitura em relação à deste comentador, embora sutil, é central para 

a presente pesquisa, já que é dela que podemos inferir a importância da maneira de viver 

no método adotado por Nietzsche. De forma que também discutirei a leitura desse 

comentador ao longo desta exposição. 

 

 
64 MELÉNDEZ, G. - “Sistema filosófico e personalidade segundo o jovem Nietzsche. Uma leitura dos 
prólogos de A filosofia na era trágica dos gregos”; In: NASSER, E., RUBIRA, L. (Org.) “Nietzsche no século 
XXI” – Porto Alegre: Zouk, 2017, Pg. 200. 
65 Ibidem, Pg. 212 ss. 
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Quanto à possibilidade de uma História da Filosofia 

Em primeiro lugar, é de se notar que Nietzsche começa pela questão do critério 

de julgamento de um texto filosófico. Segundo o autor, esse critério se biparte de acordo 

com a distância do texto: julgando os homens mais “distantes” 66, seria suficiente “saber 

seus objetivos para enaltecê-los ou reprová-los como um todo”; enquanto isso, em 

relação aos homens mais “próximos” é possível ainda julgar os “meios pelos quais eles 

cumprem seus objetivos” 67 . 

Essa primeira caracterização, um tanto vaga, é compreendida pelo que se segue, 

quando o autor afirma que “Os sistemas filosóficos são integralmente verdadeiros apenas 

aos olhos daqueles que os fundaram: a todos os filósofos posteriores, eles consistem, em 

geral, num grande equívoco” 68. A leitura dos filósofos distantes esbarra no fato de que 

eles se propunham verdadeiros, e buscando neles a verdade que acreditavam possuir, não 

a encontramos. Assim, o filósofo antigo reivindica que seu sistema seja lido como 

verdadeiro, e o leitor moderno falha ao tentar atender essa reivindicação básica, vendo 

apenas equívoco de ponta a ponta. Se procurássemos a verdade desses sistemas como “o 

mais elevado objetivo”, todos eles estariam, no limite, errados. 

Percebe-se que Nietzsche, antes de começar sua história da filosofia grega, coloca-

se o problema da própria possibilidade de uma História da Filosofia. Pois, se a verdade 

dos antigos é inatingível, subsistiria então apenas uma história pseudofilosófica da 

filosofia, ou então uma exposição mais ou menos “literária” da história dos erros 

filosóficos. Haveria, portanto, uma estagnação interpretativa.  

Porém, continua o autor, talvez esse problema não se deva aos documentos em si, 

mas ao modo pelo qual os abordávamos até então. Isso porque, como o que está em jogo 

quando julgamos esses sistemas antigos é o seu objetivo, então a “reprovação automática” 

 
66 Sigo aqui o apontamento feito pelo próprio Meléndez, no texto supracitado, de que a distância à qual 
se refere Nietzsche na expressão “Fernstehenden Menschen“, não se limita à distância temporal 
simplesmente, mas é tomada de forma mais ampla. Porém, logo em seguida Nietzsche falará da 
desaprovação feita por “todos os filósofos posteriores” (“späteren Philosophen”), indicando fortemente 
uma relação temporal. Os trechos parecem se complementar se notarmos que, de fato, a oposição 
distância/proximidade tem diversas aplicações na hermenêutica nietzschiana para além de uma 
perspectiva histórica, mas, tendo em vista o recorte da F.T.G. e o interesse de Nietzsche na oposição entre 
filósofos modernos e antigos, a aplicação aqui se dá especificamente no contexto temporal. Em suma, o 
método de leitura nietzschiano ultrapassa o limite temporal, mas também pode adotar esse limite, como 
o faz na F.T.G.. 
67 NIETZSCHE, F. F.T.G. Pg. 27. 
68 Ibidem.  
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que alguns homens teriam sobre tais filósofos se dá apenas pela verificação de que “seu 

objetivo não é o mesmo deles” 69. 

O que Nietzsche faz é uma escansão daquele problema judicativo que causara a 

estagnação interpretativa apresentada, escansão esta que permite rearranjar o problema 

com uma variante até então oculta: o objetivo último daquele que lê. Até agora, Nietzsche 

partiu da estrutura usual de julgamento sobre “filósofos distantes”, que se daria pelo 

objetivo maior de seus sistemas, e não pelos seus meios, e a manteve. Contudo, o que é 

questionado é se, ao julgar seus objetivos, não projetamos os nossos sobre eles. 

A questão, impossível de ser colocada sem a última operação, passa a ser que o 

que impossibilitava o acesso aos filósofos antigos era justamente a inferência de que a 

verdade pretendida por seus sistemas seja o seu único e principal objetivo, assim como o 

é para o leitor estagnado. Os filósofos antigos consideravam, de fato, seus sistemas como 

verdadeiros. Mas supor daí que essa verdade seja seu objetivo último já é um passo que 

nosso autor não permite dar.  

Uma fixação do leitor moderno pelo seu objetivo maior, a Verdade, leva seu 

julgamento a pendular desde sempre entre os dois lados de seu próprio critério: um 

sistema é verdadeiro ou não-verdadeiro. Nietzsche colocará a deficiência da leitura não 

no objeto a ser julgado (os sistemas), mas no que se julga do objeto (sua verdade). Deste 

modo, a questão da interpretação dos textos filosóficos antigos deixa de ser uma pergunta 

pelo critério de verdade desse julgamento, e a própria verdade como critério é apontada 

como o obstáculo a ser ultrapassado. 

Por ser relativa aos objetivos dos antigos e modernos, colocamos a verdade dos 

seus sistemas, que ambos se dizem possuidores, entre parênteses. Mas com isso também 

a deixamos a serviço de uma outra instância, ainda indeterminada. Para regozijar-se com 

aqueles sistemas “ainda que sejam equivocados de fio a pavio”70, seria necessário atentar 

para essa outra esfera de valoração, à qual, apesar de ser o motivo mesmo dos sistemas 

de verdade existirem, estes apenas aludiriam. 

A “atmosfera pessoal” dos filósofos apontaria, segundo o autor, para a saída do 

problema interpretativo visado, jamais efetuando, por sua vez, uma substituição da 

verdade material. Pelo contrário, ela seria um instrumento para o rearranjo dessa 

 
69 NIETZSCHE, F. Op. Cit. Pg. 27. 
70 NIETZSCHE, F. Op. Cit. Pg. 27. 
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materialidade em outro modo de leitura que o filósofo tenta propor. Dela “se pode lançar 

mão a fim de obter a imagem do filósofo”71. 

O autor se utilizará de uma metáfora botânica72 para realçar o caráter gerador desse 

“novo âmbito” em relação à verdade filosófica. “Assim como é possível inferir o tipo de 

solo a partir da vegetação em um determinado local”73, é também a partir do sistema que 

se infere a imagem do filósofo, sendo que, pelo fato mesmo de ter sua raiz numa 

atmosfera pessoal, o próprio escrito já aponta para esta e a pressupõe. 

Daí a nova inferência feita pelo critério, pois, se anteriormente tinha como 

pressuposto que um sistema, pretendendo-se verdadeiro, deveria ser julgado pelo sucesso 

maior ou menor dessa pretensão, agora tem como pressuposto o fato de que essa própria 

pretensão não é gratuita, e pressupõe uma certa “intenção de verdade” sem a qual sequer 

haveria a tentativa. Ao invés de considerar apenas “o quê” se quis dizer, considera-se 

ainda que “se quis” dizer (algo), sendo possível passar do “dito” (e é deste que se parte) 

ao seu próprio dizer. Voltarei a isso mais à frente. 

O que Nietzsche pretende não é ignorar o que há de material no sistema filosófico, 

mas atravessar essa materialidade, visando aquilo que, mal ou bem, permanece não-dito. 

Em outras palavras, apesar de não tomar mais a materialidade como o fim último do 

sistema, a perspectiva proposta não será um simples delírio e muito menos abandonará 

o rigor em relação ao próprio texto. Ao contrário, buscará ultrapassar essa mesma 

materialidade e sua esfera de verdade em direção a outra, apenas implícita, mas em meio 

à qual pode haver algum indício da gênese do pensamento e, portanto, de um âmbito que 

seria prioritário à própria verdade textual. 

Daquela vaga atmosfera será possível inferir um novo âmbito judicativo, que virá 

acompanhado do que faltava ao ponto de vista abandonado da Verdade: o vislumbre de 

uma comunicação de fato, que o justificará enquanto critério de leitura. “Em todo caso, 

a maneira de viver, assim como o modo de encarar as coisas humanas, já existiu e é, por 

conseguinte, possível: o “sistema” é a vegetação que cresce em tal solo, ou, ao menos, 

 
71 Ibidem. 
72 Quanto a essa metáfora específica, além de toda uma teoria da metáfora em Nietzsche, Cf. WOTLING, 
“Nietzsche e o Problema da Civilização” trad. Vinícius de Andrade – São Paulo: Editora Barcarolla, 2013. 
Cf. ainda a indicação de Sarah Kofman: “O que quer um filósofo que escreve metaforicamente? O que 
quer aquele que escreve abstratamente?”; In: “Nietzsche et la métaphore” – Paris: Payot, 1972. Pg. 32. 
Voltarei a isso mais à frente, quando tratar de outras duas metáforas do capítulo sobre Tales. 
73 NIETZSCHE, F. “F.T.G.”. Pg. 27. 
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uma parte deste sistema. ”74. A maneira de viver, enquanto matriz de toda produção 

humana, passa a ser a esfera visada por este novo julgamento, procurando abarcar a 

gênese de uma pretensão de verdade na forma de vida de onde ela se origina. 

A respeito desse aspecto particular, Charles Andler afirma: “Os sistemas não 

querem ser estudados por sua verdade, mas pelo que contêm de humano (...) não se refuta 

uma pessoa; pode-se amá-la ou descartá-la”75. Se o julgamento pelo critério de verdade 

não alcança as formas de vida que geram os sistemas, essa resistência do registro vital 

passa a advogar em seu favor, de forma que é necessário voltar-se sobre esse âmbito para 

retirar dele um novo instrumento de análise.  

A nova constatação de que uma maneira de viver “já existiu, e é, por conseguinte, 

possível”, esconde em sua simplicidade o movimento efetuado pelo autor. Tendo atingido 

o campo das formas de vida e, em seguida, parado na sua irredutibilidade à verdade, 

Nietzsche se voltará para uma reduplicação deste campo sobre si mesmo, estendendo-a 

para o próprio registro vital imediato, de maneira a postular uma comunicabilidade entre 

os tempos na resistência mesma dessa vida. O caráter duplicativo deste movimento está 

no fato de que agora há um retorno para o ponto de vista imediato daquele problema, o 

do leitor, de maneira a reproduzir, no registro vital que é comum a ambos, uma 

perspectiva distinta daquela que se partiu. Agora a fonte dessa resistência à verdade 

poderá ser reconhecida na própria vida da qual se originara. Assim como há nas lacunas 

dos textos antigos uma atmosfera pessoal da qual pode-se inferir a forma de vida que lhes 

gerou, também no presente, mas de maneira direta, é possível constatar que há um certo 

modo de vida que determina a própria leitura. 

Percebe-se nesta “maneira de viver” um solo em comum, e, dito de outra forma, 

os “modos de encarar as coisas humanas” têm um sentido em comum, as próprias coisas 

humanas. Do ponto de vista da “Verdade”, procurava-se objetos; agora, do ponto de vista 

da “Vida”, a procura de sentido atravessa esses objetos visando a forma pela qual estes 

 
74 Idem. Pg. 27ss. Esta última frase, afirmando que “pelo menos, parte do sistema” seria vinda deste solo, 
será iluminada mais à frente, quando Nietzsche voltar à mesma metáfora botânica para se referir à 
questão da importação da filosofia para o solo grego “deixando de crescer a partir de um solo natural e 
endógeno”, ao final da qual indicará que a particularidade grega está justamente em saber “atirar a lança 
a partir do ponto em que um outro povo havia largado” (Ibidem, pg. 33ss.).  
75 ANDLER, C. Op. Cit. Pg. 95. Referindo-se a esse mesmo aspecto do método de abordagem nietzschiano, 
Andler afirma que “Já nessas manifestações inaugurais de seu pensamento, Nietzsche vislumbra a 
doutrina a que ele levará. A verdade é, para cada um, apenas a perspectiva que se abre para ele sobre as 
coisas” (Ibidem). Mesmo que não concedêssemos ao sistema filosófico nietzschiano vislumbrado por 
Andler, é significativo que ele veja, já neste aspecto tão específico do jovem Nietzsche, uma prefiguração 
do perspectivismo que caracterizará seu pensamento posteriormente. 
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se reportam ao seu próprio âmbito vital, que, enquanto tal, é a gênese comum de qualquer 

objeto. A inserção dos filósofos nesse registro ainda pouco determinado das maneiras de 

viver, capaz de generalização a partir de sua precedência em relação a todas as “coisas 

humanas”, faz com que cada modo peculiar de se dirigir ao âmbito vital seja “possível” 

pelo fato mesmo de já ter existido. 

Isso porque, mesmo que não haja uma identidade ou semelhança objetivas entre 

as épocas, a relação de cada sujeito com a sua vida particular é passível de se repetir na 

mesma medida em que se refere a uma “maneira” (“Art zu Leben”), a uma forma 

determinada de relação com um sentido universalizável. As “maneiras de viver”, 

enquanto relações internas a cada momento histórico, são possíveis apenas enquanto são 

aquilo que há de comum entre essas mesmas épocas, sendo concebível atingir, através 

dessas relações singulares, um campo relacional atemporal e, portanto, universal. 

Assim, garante-se a possibilidade de uma História da Filosofia justamente a partir 

de seu componente atemporal, passível de transmissão por ser o ponto em comum entre 

todo e qualquer homem enquanto este se insere na vida de uma maneira específica. O 

sistema, portador da pretensão de verdade, passa a ser lido pela sua raiz na maneira de viver, 

que pode, desse modo, funcionar como eixo interpretativo da filosofia independentemente 

da distância que se interponha entre o leitor e seu objeto. 

 

Viver pela verdade ou saber pela vida? – a leitura de Germán Meléndez 

Neste ponto, vale apontar as diferenças de minha leitura para a de Meléndez: 

enquanto este coloca a escolha entre as duas formas de valoração sob o pressuposto de que 

a verdade dos sistemas é ainda um objetivo em comum a ser preservado, acredito que o 

enfoque do texto seja justamente a desigualdade dos objetivos. Isso fica claro com a divisão 

do primeiro parágrafo feita pelo comentador em três partes, duas delas subdivididas. 

Haveria, segundo ele “uma primeira parte (1) da passagem [na qual] se 

distinguem duas maneiras que temos ‘nós’ de valorar, isto é, de aprovar ou desaprovar 

os homens em sua integridade”, que seriam: (1a) a partir de uma distância que julga 

apenas suas metas ou (1b) desde uma proximidade que julgaria os meios utilizados para 

atingir seus objetivos76.  

“Na segunda parte (2)”, continua, “Nietzsche expõe uma condição que deveria 

necessariamente ser levada em conta para o caso específico de uma valoração dos 

 
76 MELÉNDEZ, G. Op. Cit. Pg. 201. 
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filósofos como homens. Trata-se de uma condição referente ao valor de verdade dos 

sistemas filosóficos”77. Caso se considere os sistemas como meta suprema, eles são 

reprovados ao fim e ao cabo como um grande erro. Minha análise é paralela à do 

comentador até aqui, sendo que, quanto ao valor de verdade dos sistemas filosóficos (2), 

eu aponto ainda para o problema judicativo que engendra uma estagnação interpretativa78, 

sintetizada no fato dos sistemas filosóficos serem verdadeiros “somente para os seus 

fundadores”, e considerada por todos os filósofos posteriores como um “grande erro”. 

Essa diferença ganha importância pelo que se segue, quando Meléndez afirma que 

“Na terceira parte, (3), o texto citado procede na descrição de duas formas de valorar 

dos filósofos (...), as quais resultam de aplicação ao seu caso, sob a condição comum 

recém-exposta (2), às duas formas de valorar acima descritas, isto é, (1a) e (1b).”79. Aqui 

reside o elemento central de discordância, pois acredito que seja justamente esse valor de 

verdade que entra em cheque no texto nietzschiano, já que os “muitos” que “estão mais 

distantes” descartam os sistemas desses filósofos pelo fato mesmo de tomarem seus 

sistemas “como meta suprema”. Ou seja, se colocam distantes justamente pelo fato de 

tomarem o valor de verdade como base de seu julgamento. 

A mudança de ênfase faz toda a diferença: se a meta dos fundadores dos sistemas80 

é a Verdade assim como a do leitor, então é exatamente neste caso que tais sistemas se 

tornam um grande erro. E isso, “em todo caso” [jedenfalls], e não apenas dos não-

filósofos, como o comentador parece indicar quando faz sua divisão:  

 

“Cabe julgar os filósofos ou exclusivamente segundo sua meta (3a) ou segundo 

os meios dos quais eles se valem para alcançar dita meta (3b). A primeira 

valoração (3a) encontra-se explicitamente associada à distância desde a qual 

“muitos homens” julgam o filósofo: “são os que estão distantes”, afirma. Sucede, 

todavia, que estes “muitos”, em virtude da condição exposta em (2), não 

compartilham a meta do filósofo: desaprovam-na.”81 

 

 
77 Ibidem. Pg. 202. 
78 Cf. supra, pg. 26. 
79 MELÉNDEZ, G. Op. Cit. Pg. 202. 
80 Me esforço aqui para não me referir ao caso específico dos filósofos antigos, já que o próprio Meléndez 
discorda da interpretação temporal dessa distância. Porém, já demonstrei acima que essa distância 
também pode ser tomada temporalmente, e de fato ela o é pelo próprio Nietzsche ao se referir aos 
“filósofos posteriores” (späteren philosophen). Cf. Supra, Pg. 25, Nota 64. 
81 MELÉNDEZ, G. Ibidem. 
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Mas, como víamos, é justamente por tomar a verdade dos sistemas como meta 

suprema que o leitor a descarta. Apesar de sutil, essa diferença significa que o comentador 

mantém a premissa da busca pela verdade intocada, voltando-se para o problema dos meios 

e fins, enquanto minha leitura enfatiza justamente o deslocamento em relação à 

pressuposição dessa busca82.  

Daí resulta ainda uma segunda diferença de minha leitura para a de G. Meléndez, 

pois, tendo afirmado a premência da verdade enquanto meta para os filósofos antigos, o 

comentador afirma uma “inversão nesta relação entre o sistema como meta e a forma de 

querer e de viver do filósofo como meio” efetuada por Nietzsche, a partir da qual o sistema 

filosófico seria “concebido agora como meio (...) para a expressão da personalidade do 

filósofo” 83. Como vimos, o problema inicial era justamente tomar aquela perspectiva do 

sistema como objetivo maior dos gregos, ignorando o fato de que já neles não é disso que 

se trata. Por tomar a atitude metódica nietzschiana como uma inversão da relação 

fundamental entre o filósofo e a verdade na antiguidade (concedendo também, 

curiosamente, à aplicação temporal do método nietzschiano), o comentador salvaguarda 

essa posição de subserviência da vida à verdade nos antigos. Isso mantém intacto o 

pressuposto atacado por Nietzsche desde suas primeiras linhas, a saber, que o objetivo 

último dos filósofos antigos fosse atingir uma Verdade, assim como o é para os modernos. 

Aqui, é importante frisar que Nietzsche não propõe inverter a posição antiga em relação 

à verdade e à vida, mas antes recuperá-la “mediante comparação”84. 

Isso fica ainda mais claro quando, no primeiro capítulo do mesmo texto, Nietzsche 

afirma: “por consideração à vida, por meio de uma necessidade ideal de vida, os gregos 

dominaram seu insaciável impulso ao conhecimento”85. Assim, ao manter a justamente a 

premissa que o filósofo alemão ataca, a saber, que a meta dos filósofos tenha sido sempre 

a verdade, Meléndez acaba menosprezando o ponto central de articulação do modo de 

leitura apresentado, que é a crítica à verdade como critério feita a partir da instância 

judicativa da maneira de viver. Que a apreensão dessa maneira de viver seja indireta, isso 

é explicado pelo fato de o autor se referir ao sistema enquanto “a vegetação que cresce” 

 
82 Quanto à crítica de Nietzsche à Verdade, cf.: MACHADO, R. “Nietzsche e a Verdade” – Rio de Janeiro, 
Rocco, 1984, pgs. 23-51. Voltarei a utilizar este comentador no Capítulo 3 deste trabalho, ao comentar a 
relação entre Filosofia e Cultura. 
83 MELÉNDEZ, G., Op. Cit. Pg. 213. 
84 NIETZSCHE, F. Op. Cit. Pg. 28. 
85 Ibidem. Pg. 34. 
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no solo da vida e através do qual se infere este mesmo solo. Como dissemos, é a partir do 

próprio escrito que o registro vital que lhe originou aparece. Voltarei a isso em breve. 

Dessa divergência entre minha leitura e a de Meléndez em relação à significação 

da filosofia para os antigos, surge ainda uma última, relacionada à continuidade do 

método nietzschiano no historiador Pierre Hadot. Este último é descrito, junto a Michel 

Foucault, como um dos que evidenciariam que “os filósofos da antiguidade concebem a 

radical transfiguração de sua forma de viver como meio necessário para ascender à 

verdade como meta”86. Assim, Hadot estaria dentro deste mesmo escopo que toma a 

filosofia antiga como atividade fundamentalmente voltada para a Verdade enquanto 

moldadora da forma de viver dos filósofos – uma meta diante da qual, em última instância, 

a vida filosófica se submete como meio. 

Mas a posição de Hadot parece ser, na realidade, a oposta. Logo na introdução a 

“O que é a filosofia antiga?” ele afirma: 

 

“... a opção por um modo de vida não se situa no fim do processo da atividade 

filosófica, (...) mas, bem ao contrário, na origem (...) o discurso filosófico tem sua 

origem, portanto, em uma escolha de vida e em uma opção existencial, e não o 

contrário (...) o discurso filosófico deve ser compreendido na perspectiva do modo 

de vida no qual ele é ao mesmo tempo o meio e a expressão.”87 

 

Considerando que é ao “discurso filosófico” que Nietzsche se refere quando fala 

dos “sistemas”, Hadot parece, assim, reforçar a precedência da maneira de viver ao 

sistema que ela origina e engendra88. Novamente, é da continuidade entre a posição 

nietzschiana e a da filosofia antiga que se trata, e não de uma inversão. 

Independentemente da leitura dos antigos feita por Nietzsche e Hadot corresponder ou 

não a uma verdade objetiva sobre os gregos89, o fato é que Nietzsche pretende recuperar, 

 
86 MELÉNDEZ, G. Op. Cit. Pg. 213. 
87 HADOT, P. “O que é a filosofia antiga?” trad. Dion Davi Macedo – São Paulo: Loyola, 2008. Pgs 17ss. 
88 Apesar disso, as posições de Nietzsche e Hadot divergem em outros pontos, como no foco do primeiro 
nos filósofos “pré-platônicos” e do segundo nas filosofias helenistas; ou ainda na centralidade da noção 
de sabedoria para o filósofo alemão e seu papel como ideal regulador para o historiador francês. Não 
discutirei isso a fundo aqui, mas num artigo ainda em processo de redação denominado “The Road to 
“Yes”: Nietzsche and Hadot on Philosophy as a Way of Life”.  
89 John M. Cooper famosamente se contrapõe à leitura de Hadot (cf. COOPER, J.M. “Pursuits of Wisdom - 
Six Ways of Life in Ancient Philosophy from Socrates to Plotinus” – Princeton University Press, 2012.). 
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por um lado, a prioridade da vida sobre o campo da verdade, e por outro, as maneiras de 

viver que tanto floresceram no solo grego. 

 

A maneira de viver como critério de seleção 

 

 Voltando à exposição do prefácio propriamente dito, vale notar que a apreensão 

dessa maneira de viver é indireta, e não é à toa o retorno da metáfora botânica no próprio 

texto quando se refere ao sistema enquanto “a vegetação que cresce” no solo da vida e 

através do qual se infere este mesmo solo. Como disse anteriormente, é a partir do próprio 

escrito que o registro da maneira de viver aparece. Porém, a leitura desse texto agora já 

tem como finalidade a construção da imagem do filósofo. Se essa imagem provém dos 

textos, então poderemos validá-la enquanto imagem possível de uma vida. 

 Surge então uma última questão, relacionada não mais ao critério de julgamento 

dos textos, mas ao seu critério de seleção. Isso porque, sendo possível derivar dos 

documentos disponíveis um turbilhão de imagens possíveis através de trechos 

contraditórios e ênfases interpretativas distintas, Nietzsche poderia, a princípio, estar 

voltando à mesma mudez na qual se encontravam presos aqueles que tomavam a verdade 

objetiva dos escritos como seu objetivo maior. 

Assim, tudo se passaria como se, tendo apenas produzido um texto paralelo sobre 

cada filósofo, este mesmo fosse impossível de interpretação, pois, sendo apenas um 

dentre vários possíveis, estaria condenado à refração contínua que resulta de cada “luz” 

lançada sobre os fragmentos de um filósofo antigo. Mas a própria seleção e a disposição 

do sentido do texto seguem este mesmo critério vital, como Nietzsche afirma: 

 

“Eu conto a história de tais filósofos de um modo simplificado: espero destacar 

apenas o ponto de cada sistema que é um pedaço de personalidade e pertence 

àquele aspecto incontestável e indiscutível, a ser preservado pela história”90. 

 

 A vida dos filósofos é critério de julgamento e também de seleção dos textos, e a 

própria configuração dessa imagem do filósofo já é feita em vista de sua leitura. Tendo 

abandonado o ideal de objetividade da verdade, e pressupondo uma variedade de leituras 

 
90 NIETZSCHE, F. F.T.G., pg. 28. 
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possíveis tanto sobre um mesmo sistema, quanto sobre um mesmo filósofo, a nova 

perspectiva adotada pressupõe, em primeiro lugar, que sua leitura é parcial.  

Mas por isso mesmo, a instância do julgamento precede o próprio sistema, e é a 

partir do mesmo âmbito vital que garantira a comunicabilidade dessas vidas que o próprio 

tecido do texto será formado91. Em outras palavras, é por estarem ambos (o filósofo que 

escreve e o que lê) situados diante de um sentido generalizável, por estarem ambos 

vivendo entre os viventes de alguma maneira específica, que a própria abordagem de 

qualquer texto se torna possível92. 

Ao invés de uma refração contínua de interpretações do sistema, nosso autor pode 

efetuar sua simplificação através da restrição aos “pedaços de personalidade” de cada 

filósofo. Esses pedaços nada mais são do que aqueles que apontam para a especificidade 

de uma maneira de viver. Desdobrando a mudança de critério efetuada, Nietzsche pode 

postular uma incontestabilidade desses pedaços provinda da integração da personalidade 

ao registro das maneiras de viver. 

Da mesma forma que as exigências da Verdade não alcançam este âmbito, 

também a personalidade não será passível de uma crítica à “veracidade” de suas imagens, 

visto que o processo de inferência dessa personalidade é o mesmo que leva à natureza 

vital da gênese do texto. É tão absurdo falar de uma maneira de viver específica que ela 

é “falsa” quanto falar que uma vida é falsa93. 

Quanto à parcialidade dessas imagens, ela por si só não serve mais como objeção, 

pois aquele esforço duplicativo efetuado em vista da mudança de critério judicativo, ao 

reintegrar os documentos filosóficos antigos à sua origem na vida, passa a supor esse 

centro oculto como organizador das imagens necessariamente parciais, formadas a partir 

do texto. O solo em comum que precede tanto o escrito antigo quanto sua leitura moderna 

é o sentido que organiza ambos, de forma que a vida como critério de leitura equivalerá 

à vida como finalidade do texto. 

Isso não será surpresa se considerarmos que o critério de leitura é, desde a primeira 

linha, os objetivos dos homens antigos. Depois de todo o movimento que, substituindo o 

critério de verdade pelo critério vital, encontrava uma comunidade possível na maneira 

 
91 Isso ficará mais claro, tanto com o segundo prefácio de Nietzsche quanto com o final da análise sobre 
Tales, onde a organicidade específica entre estilo expressivo e pensamento se torna clara através da 
metáfora dramática utilizada por Nietzsche. Voltarei a este ponto no capítulo final desta tese. 
92 Pretendo comparar essa posição à de Gadamer em “Verdade e Método”. 
93 Remeto ao argumento de Andler já mencionado acima: “não se refuta uma pessoa; pode-se amá-la ou 
descartá-la” (cf. supra, pg. 29, Nota 70). 
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de viver, a própria constituição do texto passa a ser ditada por esse objetivo em comum. 

Alterando-se a perspectiva sobre o objeto em questão, altera-se também o próprio objeto, 

pois a base de constituição do leitor e do texto é idêntica nesse sentido. 

Um exemplo que precede a própria Filosofia na Era Trágica é dado por Francesco 

Fronterotta, comentando um texto nietzschiano da época94. Segundo ele, Nietzsche nota 

que “os eruditos alexandrinos (...) pensam a história da filosofia em termos de uma 

relação de escola, de chefes de escola e de sucessões de chefes de escola”95, criticando 

essa ideia por falta de senso histórico. Essa forma de cronologia chegaria ao extremo de 

falsificar datas ao tentar “aplicar aos filósofos pré-platônicos – mesmo àqueles que 

viveram a decênios de distância ou que estiveram ativos em lugares bem distantes – 

esquemas fixos (...) específicos às escolas filosóficas do período alexandrino”96. Ou seja, 

visando dar continuidade ao próprio ideal de filosofia, os eruditos alexandrinos o teriam 

projetado sobre os pré-platônicos, ignorando as diversas incongruências que esse ideal 

causava com as próprias fontes. 

O principal representante dessa escola, Sotion da Alexandria, tenderia sempre a 

“valorizar as cronologias e coincidências numéricas que tornassem possível a diadoké 

[a sequência de escolas]. Ele é o responsável por uma grande mistificação.”97. Nietzsche 

oporia ao método de Sotion aquele de Apolodoro, que, ao invés de procurar adaptar 

diversas tradições à improvável sequência alexandrina de escolas, “faz uma escolha entre 

as diferentes testemunhas, julgando o valor de uma tradição”98. 

Independentemente da adequação dessa descrição de Nietzsche, o que interessa 

aqui é sua busca por um método de seleção que leve em conta o valor específico das 

fontes, para além de uma pretensa objetividade que ignora seus pressupostos99. A Era 

Trágica, por outro lado, explicita seu valor de seleção desde o começo: “apenas o ponto 

de cada sistema que é um pedaço de personalidade”100 deve ser selecionado. Com isso, 

Nietzsche entende retomar a prioridade que os gregos davam às formas de vida de seus 

filósofos, mais do que as doutrinas que delas derivariam. 

 
94 O artigo sobre as diadokai dos filósofos, feito provavelmente no verão de 1873, onde Nietzsche discute 
as relações de sequência entre os filósofos antigos (Cf. D’IORIO, P. “Les Manuscrits” in: “Les philosophes 
préplatoniciens”, Pg. 74). 
95 FRONTEROTTA, F. “Chronologia philosophorum” in: D’IORIO, P. Op. Cit. Pg. 61. 
96 Ibidem. Pg. 55. 
97 Ibidem. Pg. 64. 
98 Ibidem. 
99 Ainda neste artigo, Fronterotta comenta a conjectura de Diels sobre a sequência dos pré-platônicos, 
fiel ao método de Sotion, e que teria levado a diversos equívocos por parte dos eruditos da época. 
100 NIETZSCHE, F. Op. Cit. Pg. 28. 
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Tendo, assim, unificado seus critérios de seleção e julgamento dos textos, 

Nietzsche poderá abordá-los a partir do simples pressuposto do caráter originário das 

maneiras de viver e da possibilidade de sua repetição na forma de vida que às aborda. A 

precedência do critério de seleção ao escrito faz com que a recuperação das naturezas 

desses filósofos “mediante comparação”101, além de ser possível, seja justamente a base 

do modo de leitura nietzschiano. 

 

Lição de botânica – como recuperar uma maneira de viver 

 

Vale lembrar que o método nietzschiano de leitura se baseia num movimento de 

duplicação da maneira de viver que se encontra implícita no texto sobre a forma de vida 

do leitor. O retorno reflexivo dessa forma de vida sobre si mesma tem como ponto de 

passagem e inflexão os pedaços do sistema que formam uma imagem da personalidade 

do filósofo, e é através dessa imagem – necessariamente parcial – que essas maneiras de 

viver podem se comunicar. De maneira que o trabalho de interpretação que Nietzsche 

efetuará sobre esses escritos visa, o tempo todo, justamente este retorno reflexivo da 

leitura, capaz de alterar a própria estrutura vital da qual se partiu. 

A comunicação entre as épocas não é vazia, e se já é possível, por todo o 

desenvolvimento anterior, mostrar a possibilidade de uma História da Filosofia, o autor 

ainda explicitará a necessidade intrínseca de um sentido para essa História. De forma que 

a possibilidade de “recriar e fazer finalmente ressoar, uma vez mais, a polifonia da 

natureza grega”102 não é um segundo momento, como que acrescentado ao estudo inerte 

do passado, mas a condição que organiza a própria leitura e lhe dá um sentido. 

Essas recriação e ressonância se complementam e pressupõem no movimento 

duplicativo-genético de uma vida sobre si, e, se o interesse pelos gregos em particular só 

se justificará mais tarde, é possível perceber desde já uma intenção explícita nessa 

recuperação: Lê-se os antigos pela vida que tiveram, visando uma recriação de sentidos 

possíveis na vida daquele que efetua a leitura. Sentidos estes que se dão a partir da forma 

de valoração própria dessas maneiras de viver esquecidas: “a tarefa consiste em trazer à 

luz aquilo que devemos sempre amar e ter em altíssima conta, e aquilo que nenhum 

conhecimento posterior poderá nos roubar: o grande homem.”103. 

 
101 Ibidem. 
102 NIETZSCHE, F. Op. Cit. Pg. 28. 
103 Ibidem. 
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O grifo do próprio autor se dá nos indicativos de valor, e “amar” e “ter em 

altíssima conta” são signos de uma maneira de julgar que é também uma maneira de viver, 

de dar forma a um registro vital mediante seus sentidos possíveis. Assim, uma pluralidade 

maior de sentido (a polifonia, donde a metáfora musical já dá a entender por si só um 

campo não-objetivo, relacional, próprio ao sentido e à valoração) enriquece esse mesmo 

registro da vida presente, e a recuperação dos valores helênicos não tem nada de uma 

“retomada nostálgica”.  

O grande homem é a forma de vida que pode abarcar a maior polifonia possível 

de sentido, e, não havendo apenas uma maneira de viver, a recriação das personalidades 

gregas não visa jamais formar um tipo unitário, o que equivaleria ao empobrecimento de 

sentido dessa vida. O que Nietzsche pretende é fazer conviver, com os valores modernos, 

a pluralidade sadia dos valores gregos pré-platônicos, de forma que o grande homem, 

como objetivo valorativo, equivale a uma pluralidade de vozes que possa produzir novas 

e mais ricas formas de viver. 

Explorarei mais à frente o papel específico da filosofia nessa tarefa de 

enriquecimento de sentido, pois o próprio Nietzsche deixa para o terceiro capítulo de seu 

livro essa explicitação. Por enquanto, vale examinar um pouco mais a metáfora que parece 

central nesse prefácio, e que será retomada não apenas ao longo da Era Trágica, mas em 

toda a extensão do pensamento nietzschiano104. 

A equivalência metafórica é explícita: “... o sistema é a vegetação que cresce”105 

no solo das maneiras de viver. Dentro do contexto do prefácio, esse paralelo reforça o 

caráter de consequência do sistema filosófico em relação à maneira de viver, o que 

possibilita a inferência metodológica advogada por Nietzsche. Ao mesmo tempo, o final 

do prefácio aponta para uma recuperação dessas formas de vida que originaram, em 

primeiro lugar, os sistemas. 

Essa recuperação não se dá por simples transplantação da vegetação sistemática, 

mas por meio de seleção. Da mesma forma que Nietzsche opera com a incompletude dos 

 
104 Patrick Wotling, por exemplo, aponta para dois usos capitais dessa metáfora: a caracterização de tipos 
humanos (da ‘planta-homem’) e de instintos prevalecentes, com sua maior ou menor disseminação. Em 
suma, a tarefa de seleção e cultivo [Züchtung] dos instintos e tipos superiores passaria a moldar a 
semântica desse campo metafórico (cf. WOTLING, P. Op. Cit., particularmente o capítulo dois da quarta 
parte, “A metáfora vegetal: os tipos humanos”). O que a presença da metáfora botânica na F.T.G. indica 
é o tempo de maturação desse ideário, que na “Era Trágica” já estaria incipiente. 
105 NIETZSCHE, F. F.T.G. Pg. 28. 
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sistemas filosóficos106, escolhendo apenas as anedotas e fragmentos que realçam o seu 

caráter pessoal, também a apropriação dessas formas de vida é essencialmente seletiva. 

A valoração dessas vidas recolhe o que devemos “sempre amar” e “ter em altíssima 

conta”, ou seja, mais valorações. Por mais que não se trate aqui da transvaloração dos 

valores professada em sua maturidade, já é possível perceber uma atenção especial para 

a atividade de valoração e seu caráter eminentemente histórico, como indica a tentativa 

de supressão dessa história no adjetivo “sempre”. 

 Nietzsche propõe, então, uma botânica das maneiras de viver, que examina, 

através dos elementos mais ou menos sadios presentes nas plantas-sistemas, as condições 

mais ou menos propícias ao seu florescimento no solo vital. Por mais que isso só se 

explicite posteriormente, já é possível supor que essa botânica não trata apenas dos 

sistemas filosóficos ou da própria filosofia, mas de toda a flora da Cultura. A perspectiva 

do moderno que apenas transpõe os sistemas filosóficos antigos para o seu próprio 

horizonte valorativo da Verdade equivaleria, nesse campo semântico, à jardinagem, 

atividade decorativa e muda107.  

Um detalhe importante aparece mais à frente no texto, quando, comentando o 

papel da influência do Oriente sobre a Grécia no surgimento da filosofia, o autor concorda 

com a ideia, desde que ela não leve ao extremo de pensar que “...a filosofia foi, pois, 

simplesmente importada para a Grécia, deixando de crescer a partir de um solo natural 

e endógeno (...) [os gregos] absorveram em si toda formação viva de outros povos...”108. 

Aqui, a hipótese de transplante é explicitamente recusada, justamente por ignorar o 

caráter fundamental dos gregos, que era saber selecionar o que era mais vivo, mais 

frutífero em outros povos, absorvendo esses apenas esses elementos, e não a vegetação 

como um todo. Mais do que os valores gregos, pretende-se alcançar a fonte de suas 

valorações, possibilitando novas formas de vida a partir do horizonte valorativo 

fundamental dos gregos. 

É essa “arte de aprender com fecundidade (...) valendo-se de tudo o que foi 

aprendido como suporte a partir do qual se pode pular para além e mais acima” que 

Nietzsche afirma que “devemos aprender” 109 dos gregos. Lendo os gregos como os 

 
106 Ibidem. Pg. 29. Retiro essa passagem do segundo prefácio, ao qual pretendo retornar na conclusão 
deste trabalho. 
107 Cf. o “emudecimento diante do que há de pessoal” condenado por Nietzsche no segundo prefácio em 
F.T.G. Pg. 29. 
108 Ibidem. Pg. 33. 
109 NIETZSCHE, F. Op. Cit. Pg. 34. 
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gregos liam os outros povos, ou seja, selecionando o que há de mais proveitoso, torna-se 

possível resgatar sua fertilidade. Leitura fecunda de uma cultura fecunda. 

Operando no silêncio botânico dos escritos, Nietzsche infere seu solo vital através 

da dobra de sua própria vida refletida, e produz, pela incompletude dos sistemas 

filosóficos antigos, um texto com suas raízes expostas, que demanda interpretações 

férteis. Mais ainda, quer produzir novas possibilidades de vida através dessas 

interpretações, e, se “é possível formar a imagem de um homem a partir de três 

anedotas”110, então isso será suficiente como base para a recriação da flora polifônica dos 

trágicos e, talvez, até mesmo a floração do grande homem. 

  

 
110 Ibidem. Pg. 29. 
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Capítulo 2 – Saúde e a justificação da filosofia 

 

Nietzsche começa seu livro propriamente dito com a advertência de que “Há 

adversários da filosofia: e é bom colocar-se à sua escuta” (Pg. 31). Com isso, apresenta 

um problema que atravessará toda a empreitada do livro. O diagnóstico é simples: a 

filosofia não tem um valor em si, e sua própria justificação não é dada como garantida, 

sendo necessário ainda “...mostrar com qual finalidade os povos sadios dela se servem e 

se serviram” (Idem) para poder conceder-lhe um valor positivo. Coloca-se a questão do 

julgamento da filosofia, que remete aos prefácios pelos quais passamos há pouco. 

Mas vale se deter um pouco mais sobre este primeiro parágrafo, pois o diagnóstico 

da necessidade de justificação da filosofia é acompanhado de uma primeira ideia do que 

o autor entende pela saúde de um povo e do funcionamento da filosofia em relação a esta.  

Ele nos diz que “Sempre que a filosofia se manifestava de modo solícito, salvífico 

ou preventivo, isso se dava com os povos sãos, ao passo que, com os doentes, ela os 

tornava ainda mais doentes” e em seguida, como que reafirmando: “Sempre que um povo 

se achava desmembrado e, ainda assim, ligado aos seus indivíduos por uma tênue tensão, 

a filosofia jamais reatou tais indivíduos mais intimamente ao todo” (Pg. 31, grifo meu).  

A ligação dos indivíduos entre si e destes com o todo de um povo é o que se 

entende por saúde neste primeiro diagnóstico, assim como o desmembramento desse 

mesmo povo equivale à sua doença.  

Uma integração da parte ao todo à semelhança de um organismo, imagem que 

reaparecerá com frequência no pensamento de Nietzsche associada à problemática da 

Cultura, e que já vinha sendo prefigurada até mesmo antes da Era Trágica como 

paradigma de conhecimento sobre a vida. Mais precisamente, é a noção de uma unidade 

sob a qual se organizam as partes de um todo, da qual o conceito de organismo é a figura 

privilegiada do ponto de vista de um conhecimento da vida e da natureza, que comandará 

a reflexão do médico da cultura. 

As notas de Nietzsche para sua tese de doutoramento dão a dimensão do papel da 

noção de unidade neste momento do pensamento de Nietzsche, de forma que um rápido 

exame deste texto pode ajudar a compreender o significado da identificação entre Saúde 

e Unidade entre parte e todo. 
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Unidade orgânica – as notas Sobre a Teleologia (1868) 

 

Neste outro texto, o célebre conceito de “conformidade a fins” (Zweckmässigkeit) 

é articulado a outras noções retiradas de Kant, Schopenhauer, Lange e Fischer, mas cuja 

relação já deixa entrever certos desenvolvimentos próprios a Nietzsche que nos interessam. 

Ali, a vida é um “eterno vir-a-ser (ewig Werdende)” (S.T. Pg. 249) sobre o qual o 

ser humano precisa projetar, por analogia, uma forma intelectual de unidade, 

possibilitando a apreensão de uma parte dessa multiplicidade. “Nosso intelecto”, diz 

Nietzsche, “é tosco demais para reconhecer a mudança contínua: o que lhe é cognoscível, 

ele chama forma” (Ibidem). De resto, essa multiplicidade da vida lhe é estranha, um 

“fundo obscuro” que não pode ser iluminado “sequer pelas causas finais”. 

A vida em si mesma permaneceria totalmente inapreensível, e apenas aquela 

operação analógica do ser humano permitiria apreender algo uno e estável em meio a um 

fundo múltiplo e mutante. Mas essa operação seria contingente, já que as “causas finais, 

assim como mecanismos, são maneiras humanas de percepção” (Pg. 260). Isso é 

importante, pois elimina tanto a noção de uma natureza que fosse pré-subjetivamente 

mecânica, quanto qualquer ideia de uma necessidade neste processo analógico, mesmo 

que meramente racional. Não há um dado mecânico da natureza, nem um fato da 

liberdade que instauraria a necessidade suprassensível, e, portanto, a projeção de uma ou 

outra forma intelectual sobre aquele fundo inapreensível está submetida à contingência. 

Já é possível perceber uma radicalização da operação kantiana de enfraquecimento 

do princípio de finalidade da natureza111, expressa diretamente por Nietzsche ao afirmar 

que “nós podemos, no máximo, escolher uma razão, não tendo, porém, o direito de 

designá-la como superior ou inferior” (Pg. 255, grifo meu). Assim, se o caráter subjetivo 

da conformidade a fins kantiana permanece presente, o que desaparece é seu caráter 

racionalmente necessário, que implicava os desdobramentos da ideia reguladora de 

finalidade no fim último da natureza ao fim da Terceira Crítica112. 

 
111 Me utilizo da expressão de António Marques em seu livro A filosofia perspectivista de Nietzsche (São 
Paulo: Discurso Editorial; Ijuí: Editora Unijuí, 2003), particularmente da pg. 52 em diante. 
112 Quanto a isso, o trabalho basilar continua sendo o de LEBRUN, G. Kant e o fim da Metafísica (trad. 
Carlos Alberto Ribeiro de Moura – São Paulo: Martins Fontes, 2002), particularmente nos dois últimos 
capítulos, A teleologia reencontrada e O direito do senhor (Pg. 597ss). 
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Enfim, ao projetar sobre a multiplicidade incognoscível da vida uma série de formas 

produzidas por analogia, o ser humano torna concebível qualquer unidade que seja. De 

maneira que até mesmo o conceito de orgânico, afirma Nietzsche, “(...) é também apenas 

humano: é preciso apontar a analogia: aquilo que é capaz de vida emerge de uma multidão 

de possibilidades incapazes de vida” (Pg. 243). Ao concebermos este ou aquele ser vivo como 

um ser vivo, precisamos já ter concebido uma unidade orgânica que não nos vem das coisas 

mesmas, mas daquela operação analógica. 

As noções de organismo e Todo são as formas privilegiadas deste ponto de vista 

epistemológico, e se identificam enquanto unidades projetadas sobre o fundo múltiplo da 

Vida. Nietzsche faz questão de ressaltar seu aspecto formal, repetindo ao longo das suas 

notas, de diversas maneiras, que tais noções não residem “nas coisas, mas em nós” (Pg. 244).  

Mas a caracterização da vida em si mesma como inapreensível e das noções de 

organismo e totalidade como meramente formais não implica, como poderia parecer, num 

solipsismo radical. A restrição do conhecimento humano às formas intelectuais é 

acompanhada pela emergência das formas de vida como o aspecto cognoscível das coisas, 

que ainda assim é fundado na incognoscibilidade primordial da vida. A forma “é toda a 

‘vida’ que aparece visível na superfície” (Pg. 250), ou seja, é a própria vida que se faz 

visível através da forma projetada pelo ser humano. A distância entre a multiplicidade da 

vida e o intelecto humano é epistêmica, não metafísica, e o ser humano já se encontra 

imerso no contínuo sobre o qual projeta suas categorias. 

O organismo, como forma privilegiada, também é caracterizado como superfície 

formal da vida, seu lado visível: “pois a vida sob uma forma é um organismo. O que é um 

organismo se não forma, vida enformada?” (Pg. 248). A vida, obscura e inapreensível como 

é, não pode ser separada da “quantidade estupenda de formas” (Pg. 262) sob as quais ela é 

possível. Se não é possível afirmar nada sobre a vida em si, suas variadas manifestações 

estão, ainda assim, ligadas a ela do ponto de vista metafísico, expressando na superfície 

cognoscível o eterno vir-a-ser, inconcebível em si mesmo, porém sempre presente. 

Neste ponto, a influência de Schopenhauer é clara. Assim como acontece com a 

distinção entre Vontade e Representação, o afastamento epistemológico entre os dois 

“domínios” se coaduna com a unidade metafísica do mundo, já que os dois pontos de 

vista são complementares. O mundo como representação se constitui a partir da 

individuação da vontade, e o mundo como vontade continua presente enquanto o fundo 

movente de todas as coisas – do mesmo modo com a vida e as formas de vida.  
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Outra semelhança patente, consequência desta primeira, é o fato de que a 

designação da “vida” é posta entre aspas pelo próprio Nietzsche, indicando que aaté 

mesmo a designação deste fundo obscuro como ‘vida’ é, ainda, analógica113. Da mesma 

forma com a “Vontade” de Schopenhauer.  

“O organismo é uma forma. Se desviarmos o olhar da forma, há um fundo de 

multiplicidade” (S.T. Pg. 243), e a consequência dupla deste formalismo epistemológico 

com raízes metafísicas situa bem o texto em meio à influência de Kant e Schopenhauer. 

Por um lado, a vida é de fato tão inapreensível quanto a coisa-em-si kantiana, e o ser 

humano depende de uma operação formal para apreender qualquer unidade minimamente 

cognoscível; por outro, o produto dessa operação não se distingue do fundo vital senão 

por sua forma, por ser uma forma de vida, e a dinâmica da vida atravessa a existência 

conhecida sem perder seu aspecto obscuro, insondável pelas condições humanas de 

cognoscibilidade, assim como ocorre com a vontade schopenhaueriana. “A existência”, e 

aqui a referência a Schopenhauer é direta, “é crivada de milagres” (pg. 256). 

Só é possível conhecer as formas de vida, e não a vida em si. Porém, como a 

própria operação analógica se dá em meio à vida e através da vida enformada no Homem, 

não há senão uma distinção formal entre aquela vida incognoscível e cada uma de suas 

incontáveis formas específicas. A analogia que produz as formas de vida a partir do ser 

humano produz uma imagem igualmente analógica do que seja aquele fundo vital. “Não 

podemos conceber a ‘vida’ [note-se as aspas], ou seja, existência sensitiva e crescente114, 

senão como análoga ao humano” (Pg. 251). 

A duplicidade do lugar da forma intelectual é também a duplicidade da modernidade 

de Nietzsche. A forma é de fato somente condição humana de cognoscibilidade, assim 

como a fonte cartesiana de luz é o intelecto, que se lança sobre o objeto e o domina; porém, 

é a própria vida que aparece nesta superfície formal, e não uma fantasmagoria ou uma cópia 

degenerada. Há continuidade entre luz e sombra, assim como, mais à frente, a oposição 

entre apolíneo e dionisíaco será intrínseca à realidade trágica do mundo. O duplo 

 
113 Aqui já é possível ver, de maneira precoce, o uso das aspas por Nietzsche para o qual chama atenção 
BLONDEL, É. em “As aspas de Nietzsche: filologia e genealogia” In: MARTON, S. (Org.) Nietzsche hoje? – 
Colóquio de Cerisy – São Paulo: Brasiliense. 1985. 
114 Aqui, vale indicar de passagem que a crítica nietzschiana posterior à vontade de vida já parece estar 
preparada. A vontade de potência parece tentar manter as consequências anti-teleológicas da vontade 
de viver schopenhaueriana, mas apontando para este elemento “crescente” que, ao fim e ao cabo, leva a 
uma diferença da vontade em relação a si mesma – a vontade passa a ser de [zur] potência, sem esgotar-
se em si mesma. Se o juízo nietzschiano sobre Schopenhauer é justo, não cabe aqui perguntar. 
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aparência/essência já é, no texto sobre a Teleologia, levado ao seu ponto de indiferenciação 

entre figura e fundo, entre a forma visível da vida e a vida que se dá a ver. 

Mas esse duplo olhar da forma intelectual, projetada sobre o fundo escuro da vida 

por uma analogia com a própria vida humana, que por si só é uma das “incontáveis 

formas” sob as quais a vida é possível, não é tudo. O resultante principal da operação 

analógica efetuada pelo ser humano sobre a natureza é a noção de conformidade a fins, 

que se aplicaria no juízo sobre os organismos. 

 

* 

 

Nietzsche insere a conformidade a fins neste contexto de contingência, enquanto 

resultado da projeção analógica: o ser humano, ele diz, “também chama as condições de 

existência das coisas de conformes a fins: isso só tem sentido com a pressuposição de que 

elas surgiram da mesma forma que obras humanas” (Pg. 241). O juízo quanto à 

conformidade a fins, que é o ponto de partida e de chegada de toda Teleologia, seria assim 

um segundo momento do movimento analógico, que primeiro projetaria sobre a vida as 

formas de unidades orgânicas e, em seguida, suporia uma conformidade a fins paralela 

àquela das obras humanas. 

Mas essa finalidade técnica reencontrada já se encontra restrita ao contexto 

analógico, sendo apenas uma resultante reflexiva do processo de projeções formais, 

muito embora a resultante principal. Neste sentido, o horizonte kantiano permanece 

presente, mesmo que radicalizado pelo caráter ficcional das formas intelectuais115. 

Há, porém, ainda outro aspecto dessa reinserção do conceito de finalidade que 

vale ser apontado, pois que dará o tom da compreensão nietzschiana da relação entre vida 

e saúde. Ele aparece como uma série de identificações entre termos: 

 

“Conceito de conformidade a fins: apenas a habilidade de existência (...) é o mesmo 

dizer que tal organismo é conforme a fins e que é capaz de viver (...) nós encontramos 

algo capaz de viver e, como resultado disso, encontramos as condições de 

conformidade a fins” (Pg. 261) 

 
115 António Marques afirma que “Nietzsche, num certo sentido, vai transformar o constitutivo em 
regulador” (Op. Cit. Pg. 60), referindo-se a essa radicalização do horizonte kantiano, e indicando nisso as 
raízes da filosofia perspectivista em gestação. 
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Este trecho expressa uma oscilação, presente ao longo do texto, entre os termos 

“habilidade de existir”, “capacidade de viver” e “habilidade de viver”, sendo todos 

identificados à conformidade a fins. Ora, se a existência de uma coisa singular só é 

concebível através de uma projeção analógica de unidade sobre um fundo vital indistinto, 

e se o julgamento quanto à conformidade só se efetua de maneira reflexiva, após essa 

primeira constituição formal de unidades singulares, então a existência de uma unidade 

só é concebível enquanto mais ou menos distinta deste mesmo fundo.  

O organismo se mantém na existência na medida em que se diferencia da 

multiplicidade da “vida”, ou seja, na medida em que se mantém como esta unidade 

singular. A capacidade de viver de uma forma individual de vida é, em outras palavras, a 

capacidade de formação da “vida” num indivíduo vivo. 

Que a circularidade desta definição não assuste o leitor, pois é ela mesma que 

esvazia as implicações do conceito de conformidade a fins que levariam a um otimismo 

excessivo em relação à Razão. “Uma coisa vive – logo, suas partes são conformes a fins: 

a vida das coisas é a finalidade das partes” (Pg. 264). A articulação entre as partes de um 

ser vivo singular é mantida visando a vida deste ser vivo enquanto tal, nada mais. 

Inversamente, a capacidade de articulação entre as partes numa unidade é sinônima à 

própria vida deste ser vivo. Os excessos teleológicos em supor uma Razão superior que 

regeria essa conformidade e, com isso, ir cada vez mais longe nas “honrarias ao mundo 

humano das Ideias” (Pg. 256), estes excessos passam a estar presos na cadeia circular que 

vai da conformidade a fins à habilidade de viver/existir. A “vida” em si é incognoscível, 

e a vida das coisas é o mais longe que o conceito de conformidade a fins pode chegar. 

Essa recusa de uma referência do conceito de conformidade a fins a uma 

necessidade racional superior, estando inserida no contexto de uma concepção do 

conhecimento como projeção contingente de formas intelectuais sobre o fundo da vida, 

dá o tom da abordagem nietzschiana do conceito de organismo. O julgamento quanto à 

conformidade a fins reside apenas neste contexto analógico, e ainda por cima como uma 

analogia de segundo grau: “vemos um método de alcançar o fim; ou mais precisamente: 

vemos a existência e seus meios e decidimos que esses meios são conforme a fins” (Pg. 

256). A própria relação entre meios e fins depende, ao fim e ao cabo, daquela projeção 

que pressupõe que as coisas, inclusive as orgânicas, “surgiram da mesma forma que obras 

humanas” (Idem). 
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Da mesma maneira com a noção de Todo, que “refere-se apenas às formas, não à 

‘vida’” (Pg. 264). E o que se julga, quando se diz que as partes de um Todo ou organismo 

são conformes a fins, é apenas o fato de que estas partes concorrem para manter a unidade 

destas mesmas formas. A “vida” pulsante ao fundo de cada coisa já é pressuposta, como 

fundo, em suas “incontáveis formas”, e é por isso que poderá se falar na “vida da coisa” 

e em “formas de vida”, estando subentendido que dizer que a coisa vive significa apenas 

que ela se mantém, enquanto uma unidade distinta, na existência. 

Assim, desenha-se nas notas Sobre a Teleologia um juízo de conformidade a fins 

que é, por um lado, imanente às próprias formas, sem recair na suposição de uma Razão 

que servisse de “original núcleo de sentido que reguladoramente se supõe”116; e por outro, 

permite apontar para o inapreensível como fundamento constante e contínuo da própria 

apreensibilidade. A conformidade é apenas habilidade de existir ou viver, e todo o ser 

vivo tem, em seu contorno, um horizonte de indiscernibilidade. Um tal juízo não pergunta 

‘o que é a vida em si?’, nem ‘por que isso vive?’, mas, a partir de uma vida/existência que 

se apresenta e se mantém, pergunta apenas ‘quais as condições para a manutenção desta 

vida nesta forma particular?’ – sabendo, de antemão, que não encontrará nesta explicação 

mais do que previamente projetar pela analogia com uma obra humana. 

O duplo conformidade/unidade (juízo-julgado) consegue, assim, tratar da 

singularidade de cada organismo/forma e, ao mesmo tempo, servir de ponto de referência 

analógico para o julgamento de qualquer forma. Nada do que é uno nos é estranho. 

Há uma equivalência entre as formas do Todo e do organismo enquanto condições 

epistêmicas (formas de unidade) a partir das quais se infere, retrospectivamente, uma 

conformidade a fins. Isso será central para as passagens analógicas efetuadas ao longo 

dos textos deste período, já que este mesmo critério de unidade, ou ainda, conformidade 

a fins, será aplicado para o julgamento tanto dos indivíduos, quanto das esferas do saber, 

da cultura como um todo e mesmo da imagem do cosmos que essa cultura produz. 

O conjunto dos textos que cercam a dita juventude de Nietzsche pode ser lido 

como o desdobramento metafórico desse mesmo princípio de conformidade/unidade, 

aplicável a todas as formas pois imanente à própria constituição do mundo enquanto 

cognoscível. 

 

Saúde, cultura e sentido 

 
116 MARQUES, A., Op. Cit. Pg. 61 
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É neste contexto que a noção de Saúde apresentada no começo da Filosofia na 

Era Trágica dos Gregos ganha sua força. Ao designar a doença de um povo como 

desmembramento entre seus indivíduos, Nietzsche coloca a saúde como um 

desdobramento das analogias epistemológicas da noção de conformidade a fins. 

Mas não se trata de um desdobramento indiferente. De fato, essa operação de 

trazer a noção de saúde ao centro de seu pensamento sobre filosofia e cultura parece ser 

uma das mais importantes deste período do pensamento de Nietzsche. Aqui, assim como 

em seu pensamento subsequente, Nietzsche toma a problemática da saúde como 

indiscernível da problemática da cultura117. Tendo em vista ainda este trecho inicial da 

Era Trágica, vale a pena considerar algumas outras formulações da noção de cultura, 

cronologicamente muito próximas deste texto, para compreender o escopo do problema 

que envolve a relação entre Cultura e Saúde. 

 

* 

 

  Uma formulação mais direta, presente na Primeira Extemporânea (portanto, 

poucos meses após a redação da Era Trágica), tem a vantagem de se inserir claramente 

neste contexto dos desdobramentos da noção de “unidade” presente em Sobre a 

Teleologia. O trecho é famoso: “Cultura é, antes de tudo, unidade do estilo artístico em 

todas as expressões de vida de um povo”118. O tom categórico dá a impressão de uma 

definição absoluta e suficiente. Uma forma intelectual de unidade, tal como as que foram 

apresentadas anteriormente. 

De fato, se considerarmos a sequência de alegorias orgânicas estabelecidas pela 

projeção humana de formas intelectuais sobre o fundo indiscernível da vida, a articulação 

das partes num todo coerente define suficientemente qualquer cultura. Mas também 

define qualquer organismo, e até mesmo os produtos da técnica humana. Do ponto de 

vista da unidade, qual a diferença entre a cultura francesa, uma ovelha ou um relógio de 

pulso?119. Em comum a todas essas unidades organizadas, há um sentido interno que as 

 
117 Quanto a isso, cf. FAUSTINO, M.S.F. Nietzsche e a grande saúde – para uma terapia da terapia – Tese 
de Doutoramento. Universidade Nova de Lisboa. Lisboa: Setembro, 2013 
118 1ª Ext. Pg. 9. 
119 Comparativamente, vale lembrar a distinção leibniziana entre máquinas naturais e artificiais que, muito 
embora esteja na origem da problemática teleológica, não é suficiente no contexto pós-kantiano, pois a 
fundamentação da metafísica numa harmonia preestabelecida não é mais possível. Esta garantia tanto a 
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torna cognoscíveis enquanto tais, tornando suas partes articuláveis entre si ao menos do 

ponto de vista do conhecimento. Mas se organicidade e cognoscibilidade coincidem, e a 

cultura é uma das manifestações da forma onipresente da unidade, também é verdade que 

deste ponto de vista o conceito de cultura mal se distingue de todos os outros. 

Ainda assim, já há nesta acepção mais “formal” do conceito de cultura indicações 

da especificidade deste no pensamento de Nietzsche. Fala-se em “estilo artístico” das 

“expressões de vida”, não como mera figura de retórica, mas a partir de toda a teorização 

nietzschiana sobre o trágico e sua relação com a verdade, a vida e o sentido. 

De fato, se tomamos como ponto de partida as noções de apolíneo e dionisíaco 

enquanto o mundo artístico da bela forma e o fundo pulsional da vida120, e se 

considerarmos ainda que a arte trágica, ou o dionisíaco artístico, visa reafirmar o valor da 

vida através da sua transfiguração idealizada em arte, a noção de cultura ganha dois 

sentidos opostos e complementares: 

1) Por um lado, a cultura é o “conjunto da civilização humana”, ou seja, todas as 

formas fixas e delimitadas “que os seres humanos produzem para sobreviver frente à 

experiência da força destrutiva do dionisíaco que a tudo dissolve”121. Ou seja, enquanto 

tomada em oposição à natureza e, portanto, como puro impulso apolíneo, a cultura tem 

um caráter essencialmente negativo. Ela é encobrimento e proteção, máscara e escudo 

contra uma natureza destrutiva. O princípio de individuação que estaria na base do 

impulso apolíneo se opõe ao Uno originário na mesma medida em que a Representação à 

Vontade, não como o conceito de multiplicidade ao de unidade, pois ambos estão já sob 

a égide do representável, mas como princípios totalmente incompatíveis que, ainda assim, 

atravessam um ao outro.  

Este atravessamento, como vimos, está inclusive já pressuposto pela 

epistemologia nietzschiana, que se refere a um fundo vital indistinto manifestado nas 

diversas formas de vida sem ser, com isso, cognoscível em si mesmo. Considerando ainda 

 
distância entre as criações do Criador divino e as do criador-criatura humano, quanto o limite da 
reprodutibilidade da forma orgânica. Qualquer máquina ou organismo só é concebível porque inserida na 
máquina infinita de Deus, e o homem reproduz finitamente, à imagem e semelhança, essa mesma 
dinâmica: “As máquinas da Natureza, porém, ou seja, os corpos vivos, são ainda máquinas nas suas 
menores partes, até o infinito (...) Eis o que distingue a Natureza da Arte, quer dizer, a Arte Divina e a 
nossa.” (Monadologia, §64, Pg. 70 d’Os Pensadores). 
120 Cf. NIETZSCHE, Nascimento da Tragédia, §1 
121 Guervós, In: “Nietzsche no Séc. XXI” Pg. 180. 
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que a sabedoria de Sileno122, verdade aniquiladora e venenosa, é uma revelação 

engendrada pelo sentimento dionisíaco da vida diante da “peculiar sensibilidade ao 

sofrimento”123 dos gregos, e que este sofrimento é a expressão da própria individuação 

da vontade, fica claro o quanto o pessimismo é o ponto de contato entre a vida disforme 

e o princípio de individuação.  

O que no texto sobre a Teleologia se dava do ponto de vista da apreensão da vida 

em formas unitárias definidas, no Nascimento da Tragédia e em diante incide no princípio 

de individuação como ponto de encontro entre natureza e cultura. A procura pela fixidez 

das formas, se é necessária para a conservação da vida, se opõe ao impulso vital mais 

básico e sombrio que atravessa a realidade e visa sempre o retorno ao Uno-primordial 

através da dissolução. A barbárie do “dionisíaco bárbaro” consiste em sua oposição 

radical a qualquer advento cultural-formal. Toda distinção humana sobre este fundo vital 

obscuro se dá na tensão entre sua efetivação e seu desaparecimento. 

Ao tomar os princípios apolíneo e dionisíaco enquanto opostos inconciliáveis – e 

eles o seriam, caso tomados “objetivamente” –, não há visão da existência senão como o 

mar de lágrimas constatado por Empédocles e Schopenhauer. Não apenas o sofrimento 

do princípio de individuação é o ponto de partida necessário da instituição de toda cultura, 

como também a ausência desse mesmo princípio não oferece mais do que o 

“desconfortável consolo”124 da imersão num pré-cultural que é, no limite, o Nada. Uma 

cultura exclusivamente apolínea se opõe a uma natureza exclusivamente dionisíaca como 

a mentira à verdade, e foge dela como o diabo da cruz. É preciso omitir a barbárie titânica 

com a cultura olímpica para tornar a vida suportável. 

Neste primeiro sentido, portanto, a noção nietzschiana de cultura praticamente se 

identifica ao “elogio da aparência como necessária não só à manutenção, mas à 

intensificação da vida”. Mas essa identificação entre o apolíneo e o cultural, que implica 

uma separação estrita entre o nível da cultura e o da natureza, é unilateral. Roberto 

Machado enfatiza que “esse primeiro resultado [da análise nietzschiana] é ainda 

 
122 Me permito, no calor do momento e na segurança da nota de rodapé, propor uma tradução diferente 
para a proposição fundamental do sábio Sileno: “melhor seria não ter virassido, mas agora que veio-a-
ser, melhor seria desser”. 
123 Nascimento da Tragédia §3. 
124 Quanto a isso, cf. Salviano, J. O. S. (2020). Desconfortável consolo: a ética niilista de Arthur 
Schopenhauer In: Cadernos De Ética E Filosofia Política, 1(06), 2005. 
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preliminar inclusive para a concepção da aparência, que adquire toda a sua importância 

quando é pensada além das fronteiras de uma arte apolínea”125. 

2) Isso porque, ao mesmo tempo, tal como testemunha o acontecimento grego da 

tragédia, a cultura é também, ao menos potencialmente, potência criativa e afirmadora da 

humanidade em meio à vida que a origina, ou seja, um impulso de autoafirmação da 

própria vida sobre si mesma. “O ser humano”, afirma Nietzsche, “em suas mais elevadas 

e nobres capacidades, é totalmente natureza, carregando consigo seu inquietante duplo 

caráter”126, donde se apreende não apenas a presença contínua do fundo vital mesmo nas 

manifestações pretensamente puras do apolíneo, mas também a tensão constante, 

irresolvida e irresolvível, entre os dois impulsos opostos constituintes do ser humano. 

Uma tensão produtiva, jamais equilibrada, que dá à cultura o movimento da vida e dá à 

vida a beleza e, principalmente, o sentido da cultura. 

Este segundo significado do termo “cultura” não exclui o primeiro, pois de fato a 

oposição entre o apolíneo e o dionisíaco é um ponto de referência implícito de Nietzsche 

para sua reflexão sobre a cultura neste período. Mas a tragédia transfigura a própria 

reflexão, na medida em que faz coincidir o problema da cultura com o do sentido. À 

maneira de uma Aufhebung127, a síntese grega da tragédia reconfigura a oposição entre 

natureza dionisíaca e cultura apolínea na continuidade de um sentido que surge em meio à 

vida, responde a necessidades vitais e, no limite, é a própria vida dando um sentido a si 

mesma. 

Nesta acepção, “o apolíneo vem a ser uma configuração interna ao dionisíaco, que 

o dionisíaco cria e tende continuamente a superar”128. Ao tomar a arte trágica enquanto 

continuidade transfiguradora da natureza, Nietzsche aponta também para uma 

transfiguração do próprio conceito de cultura, que não é tomado como equilíbrio sóbrio 

entre duas forças opostas, mas como sendo, ao mesmo tempo, “estilo artístico” e 

“manifestação vital”.  

Assim, é possível perceber naquela definição tácita de cultura presente na 

Primeira Extemporânea o resultado de duas elaborações paralelas: de um lado, uma 

epistemologia antiteleológica, fundada na relação entre as formas intelectuais de unidade 

 
125 Machado, “Nietzsche e a Verdade” Pg. 29. 
126 Nietzsche “Da disputa em Homero” in: “Cinco prefácios”, Pg. 61. 
127 Vale lembrar que o próprio Nietzsche detecta, em sua Tentativa de autocrítica, certo “aroma 
hegeliano” no Nascimento da Tragédia. 
128 Guervós. Op. Cit. 185. 
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e a vida indistinta; do outro, uma teoria da cultura como transfiguração que relaciona estes 

mesmos polos (princípio de individuação/uno originário) e os ultrapassa, justificando a 

vida e tornando-a desejável. A cultura é, de fato, uma unidade entre as outras, e deste 

ponto de vista não há diferença entre uma ovelha, um relógio e Otto von Bismark. Mas 

ainda, na medida em que é capaz de dar sentido à vida, o ser humano institui uma cisão 

na cadeia infinita de organismos que surgem e desaparecem em meio ao fluxo bárbaro de 

Dioniso. 

 Considerando estes dois sentidos complementares de Cultura, é curioso, embora 

não surpreendente, a oscilação presente nos textos do período entre um Nietzsche niilista-

naturalista e outro heroico-trágico. Um exemplo do primeiro é o famoso começo de 

Verdade e Mentira, “Após alguns respiros da natureza, o astro congelou-se, e os 

astuciosos animais tiveram que morrer”129, e do segundo, o “fato inexplicável de que 

vivemos justamente hoje quando tínhamos toda a eternidade para surgir”130, que abre 

Schopenhauer como educador. Ambas as perspectivas são possíveis, e mais ainda, 

complementares, pois a cultura é ao mesmo tempo recorte e continuidade da vida sobre 

si mesma.  

Os seres humanos são, de fato, apenas um acontecimento entre outros num 

universo sem sentido, condenados a desaparecer pela mesma necessidade que os fez 

surgir, e não há um sentido inerente à natureza que possa se contrapor ao niilismo; mas 

esse acontecimento não nos exime da exigência inescapável de dar um sentido à vida, 

sem o qual nós, humanos, não conseguimos viver. O “fato inexplicável” ao qual Nietzsche 

se refere não afeta nenhum outro animal, pois nenhum deles precisa explicar nada. O 

rebanho a pastar, que “saltita aqui e acolá, come, descansa, digere, novamente saltita, 

noite e dia, dia após dia”131, não precisa lidar com o problema do sentido porque 

simplesmente não o formula.  

Esta série de passagens das Extemporâneas (não à toa, de suas introduções) 

ressalta como os problemas ali tratados, da linguagem, da moral, da história etc., todos 

eles estão relacionados e, em certa medida, subsumidos ao problema básico da origem do 

sentido na cultura. 

O sentido é aparência reluzente encobridora e oposta à verdade sombria e, ao 

mesmo tempo, brotamento miraculoso no seio da vida. A cultura, por sua vez, é o ponto 

 
129 Verdade e Mentira. Pg. 25 
130 Terceira Ext. Pg. 15 
131 Segunda Ext. Pg. 33. 
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de encontro vertiginoso entre o princípio de individuação e sua dissolução, fonte do 

sentido na tensão entre a vida e suas multifacetadas formas. 

A cultura e o indivíduo são essas duas unidades orgânicas que possuem a estranha 

característica de doação de sentido. Por isso mesmo, uma tensão contínua entre estes dois 

polos atravessa a dinâmica das quedas e ascensões das épocas, dos impérios e dos gênios. 

O começo da Quarta Extemporânea é particularmente esclarecedor sobre este ponto. 

“Em si”, afirma Nietzsche, “nenhum acontecimento possui grandeza (...) pode também 

acontecer que um poderoso homem desfira um golpe em uma dura rocha sem produzir 

efeito algum; um curto e penetrante eco, e tudo se foi” 132. De fato, diante do fluxo 

contínuo e surdo da natureza indiferenciada, o niilismo seria a única resposta realmente 

objetiva, um olhar nu e cru para a crueza nua da vida infinita e indistinta – Dioniso, o 

bárbaro.  

Mas é também neste mesmo ponto que Nietzsche expressa uma inquietação, que 

é a sua, mas também a de Wagner e de todo ser humano enquanto se coloca tragicamente 

diante da existência: “aquele que vê surgir um acontecimento indaga, com inquietude, se 

os que o vivenciam se mostrarão dignos. Ao agir procuramos sempre essa 

correspondência entre ação e recepção”. A possibilidade de transfiguração da existência 

a partir da cultura nunca é garantida, e se apresenta justamente quando o sentido corre 

risco, quando a entrega ao destino é uma aposta de vida ou morte – Dioniso, o trágico. 

O niilista e o herói são os dois lados da mesma ilusão: o primeiro supõe poder 

abandonar a ânsia do sentido sem aniquilar a si mesmo, enquanto o segundo se dirige à 

plenitude do sentido que pressupõe uma recepção absoluta, ignorando o hiato entre o ato 

e sua significação. “Aquele que doa”, afirma Nietzsche, “deve cuidar de encontrar aquele 

que não apenas receba, mas que saiba corresponder ao sentido do que é doado”133. 

Aí vemos o ponto nevrálgico da problemática da cultura. Nesta relação entre doar 

e receber, entre o sujeito agente e a cultura recipiente, não há a garantia de 

correspondência. O indivíduo não sustenta o sentido por si só, e a cultura, quando se 

pretende completamente distinta da matriz dionisíaca, apresentando-se como o seu 

negativo e seu mascaramento, tende ao vazio e à decrepitude. A vitalidade de uma cultura 

está ligada não apenas à sua capacidade de coordenar seus indivíduos entre si, mas ainda 

a de receber e sustentar o sentido que se inaugura a partir do princípio de individuação. 

 
132 Quarta Ext. Pg. 38. 
133 Ibidem. 
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Este sentido nasce da oposição entre Dionísio/Apolo, e só pode ser mantido através do 

tensionamento da reafirmação de um pelo outro – referido, como já vimos, pelo termo 

dionisíaco artístico. A tensão é constitutiva da tragédia por ser constitutiva do todo da 

cultura. É nela que reside o espantoso “parentesco entre Tristão e Isolda e Os mestres 

cantores”134, entre a resignação metafísica de estar morto em vida e a claridade alegre de 

uma cultura gloriosa.  

Essa tensão entre as partes isoladas e o todo no qual estão inseridas dá uma nova 

dimensão para a questão da conformidade a fins delineada por Nietzsche em Sobre a 

Teleologia. Há uma continuidade e um deslocamento da unidade epistemológica do 

organismo como projeção intelectual sobre o fundo indistinto da vida à unidade entre os 

indivíduos como premissa da continuidade de uma cultura diante da verdade devastadora 

de Dioniso. Continuidade, pois em ambos os momentos se trata de conceber a 

possibilidade da vida humana em meio à indistinção total, a possibilidade de um “mundo 

das formas” dentro e diante de uma “Vida” pré-mundana. Deslocamento, pois aquela 

necessidade puramente epistemológica de unidades formais é tomada agora como fonte 

e finalidade da problemática do sentido. 

O sentido da vida vem da cultura, como um todo constituído a partir de um ponto 

que apenas a posteriori pode ser visto como não-arbitrário – impossível, portanto, de ser 

encaixado sob uma finalidade que seria adivinhada em seu momento originário. Mas o 

sentido da cultura também emerge da vida, sendo o elemento constituinte que determina 

todos os seus desdobramentos culturais a partir de coordenadas próprias e inconcebíveis 

senão a priori. O sentido é o princípio da cultura humana, estando tanto num ideal 

momento de instauração da Cultura quanto na totalidade dos momentos subsequentes de 

surgimento, ápice, declínio e morte das culturas.  

A Cultura seria, ao mesmo tempo, uma unidade orgânica de sentido na qual as 

partes se organizam em função do todo, e a produtora deste sentido, na medida em que é 

ela mesma que doa às suas manifestações um caráter orgânico que não se encontra numa 

suposta natureza prévia. A organicidade do sentido é uma necessidade intrínseca à 

dinâmica indivíduo/cultura, comandando as relações dos indivíduos de cada época entre 

si e com suas respectivas culturas; ao mesmo tempo, é um “problema geral”, pois implica 

pensar essas relações como tencionadas e harmônicas ao mesmo tempo num contexto 

 
134 Idem. Pg. 103 
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autorreferente e universal. Ela teria de ser tanto um critério geral de julgamento quanto o 

princípio produtivo do objeto a ser julgado135. 

Enquanto problema, essa organicidade do sentido será referida constantemente 

por Nietzsche como Saúde, e o médico da cultura é a figura que coloca os elementos 

fundamentais do problema em jogo. Voltarei a essa questão em seguida, mas vale apontar 

o quanto essas duas noções vão estar no cerne da reflexão nietzschiana sobre a relação 

entre o filósofo e a cultura. 

Retornando ao ponto do qual partimos, a Saúde é de fato um desdobramento da 

noção de conformidade a fins delineada pela epistemologia nietzschiana136. Porém, na 

medida em que se refere ao registro cultural, terreno de produção e sustentação do sentido 

no tensionamento entre os indivíduos e o todo, este conceito passa a ser o principal 

articulador da reflexão nietzschiana do período entre o Nascimento da Tragédia e 

Humano Demasiado Humano. 

 

O médico da cultura e a justificação da filosofia 

 

Já no caso da figura do médico, vale a pena observá-la mais detidamente, pois ela 

está diretamente ligada à metáfora medicinal que permite a Nietzsche sua reflexão sobre 

a relação entre filosofia e cultura, assim como a descrição da atividade filosófica e seu 

valor intrínseco para a vida. 

 O que seria, então, o médico da cultura, figura concebida quase ao mesmo tempo 

e, por pouco, sinônima ao projeto da Filosofia na Era Trágica? Vale lembrar que o título 

original deste livro era, inicialmente, O filósofo como médico da cultura, sendo que o 

autor afirmava tratar ali de “um problema geral, e não somente histórico”137. Muito além 

de uma simples historiografia do pensamento pré-platônico, já o primeiro projeto do texto 

 
135 Vale notar já a semelhança com a noção de maneira de viver apresentada no prefácio da Filosofia na 
Era Trágica. A passagem de uma noção à outra não é por simples metonímia Vida-Saúde, mas pela base 
analógica comum na relação fundo vital/forma de vida/organicidade. 
136Diversos fragmentos do período que tratam dessa problemática procuram conciliar essas diversas 
esferas culturais e seus tipos equivalentes diante da conformidade a fins (Cf. Fragmento 28 [2], 29 [223] 
primavera/outono de 1873; 19 [44], 19 [16], verão de 1872/início de 1873). É possível, até mesmo, 
perceber certa oscilação quanto à justificação da filosofia e sua inserção na cultura. Me parece que, 
diferentemente do tom mais categorial dos textos publicados, nos fragmentos do período relacionados à 
questão da cultura e suas configurações possíveis, Nietzsche tende mais à experimentação. 
137 Ref. 
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propunha colocar essa metáfora medicinal no centro da articulação entre suas 

problemáticas filosófica e cultural. 

 É notável que, tanto neste projeto inicial quanto na versão preparada para 

publicação, há uma abordagem indireta tanto da filosofia quanto da cultura. Temos o 

filósofo “como” médico: sinal do deslocamento de um campo semântico a um outro ao 

qual não se identifica completamente, mas cuja sobreposição e comparação permitem 

iluminar aspectos ainda obscuros da questão. A filosofia e a cultura são visadas indireta 

e conjuntamente através da metáfora medicinal. 

Afinal, a própria atividade filosófica enquanto tal não é, ainda, completamente 

delineada por Nietzsche, senão negativamente. Mesmo se considerarmos o prefácio à Era 

Trágica como um começo para essa versão final (embora ele tenha sido escrito 

posteriormente), ainda ali é apenas como uma maneira de viver em oposição a um sistema 

pretensamente verdadeiro que a filosofia é apresentada. O que é e o que pode a filosofia, 

ainda não sabemos. 

E de fato, qualquer abordagem dogmática ou escolar que pretendesse dar uma 

definição da filosofia ou mesmo de cultura poderia estar comprometida, de saída, com 

coordenadas demasiadamente particulares de Saúde. Se a saúde é o que determina o 

sentido, como saber se este ou aquele termo nasce de uma situação cultural saudável ou 

decadente? Nietzsche já parte, inclusive, da possibilidade real de a filosofia poder não ser 

saudável, já que começa “dando ouvidos” aos “adversários da filosofia”. Se partimos da 

noção de filosofia como uma prática sempre recomendável e superior, acima de todas as 

outras, o prejuízo já está garantido: “sempre que um povo se achava desmembrado (...) a 

filosofia jamais reatou tais indivíduos mais intimamente ao todo”138. É ao exame da 

possibilidade oposta, de uma atividade filosófica que possa incitar à unidade entre os 

indivíduos que compõem uma cultura, tornando as partes conformes ao todo, que o texto 

pretende se dedicar. 

 A Filosofia nasce no seio da Cultura, e por isso mesmo, não é possível considerá-

la isoladamente, mas apenas enquanto relacionada e mesmo subordinada ao seu meio. 

Uma precedência lógica, sem dúvida, mas acima de tudo axiológica, dado que “apenas a 

saúde de um povo, e não de todo povo” pode dar o pleno direito à filosofia; “lá onde não 

se encontra em seu pleno direito, ela [a filosofia] é perigosa”139. Antes de considerar o 

 
138 FTG. Pg. 31. 
139 FTG Pg. 32. 
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filósofo como médico do povo, é necessário avaliar suas qualificações para tal. A 

prioridade do valor para a vida é determinante para essa avaliação prévia da filosofia que 

precede a identificação entre o filósofo e o médico. 

 Por isso mesmo, no texto apresentado a Wagner, Nietzsche propõe que a filosofia 

seja julgada pelos médicos da cultura, admitindo inclusive a possibilidade de sua 

condenação. Há um claro deslocamento do lugar da filosofia no projeto inicial do 

“filósofo como médico” para o filósofo julgado pelo médico no texto final inacabado. 

Este deslocamento é retórico, sem dúvida, mas não devemos nos enganar quanto à sua 

função dentro da reflexão nietzschiana.  

Importante notar as implicações conceituais dessa mudança de disposição retórica. 

No projeto inicial a identidade do filósofo e a do médico estão garantidas pela passagem 

metafórica de um ao outro, dando o significado dos termos de saída: “Isto, a filosofia” 

como “isto, a medicina”. Uma atividade explicaria a outra, tomando como dadas as 

condições de sentido e como óbvio o valor da filosofia. 

Mas como essas mesmas condições só se dão a partir de uma cultura, haveria o 

risco dessa identificação apressada dos termos não partir da saúde de uma cultura, mas 

de sua doença. A valoração a partir da doença seria, ela mesma, contagiosa, dado que o 

sentido por ela determinado não teria a potência de unificação orgânica que caracteriza a 

Saúde – não conformaria o filósofo. E o filósofo inconformado é um risco para si e para 

a cultura, na medida em que sua força desagregadora levaria à aniquilação de algo ainda 

mais precioso que sua vida: o sentido da vida como um todo.  

Voltarei a esse mais à frente140, ao tratar da questão da interioridade e da 

integridade filosóficas dentro deste contexto da saúde. Por enquanto, basta apontar que já 

na Era trágica o “manto da autossuficiência” provido pela filosofia pode não ter nada a 

ver com a saúde de uma cultura. 

O processo de justificação da filosofia precede e atravessa sua descrição positiva 

a partir do campo semântico da Saúde. E é com esse projeto de justificação que começa 

a Filosofia na era trágica dos gregos. A promessa de que a filosofia, este injustificado 

acontecimento grego que veio a ressoar na era moderna com força peculiar, venha a ser 

proveitosa diante do maior dos critérios, a Saúde de uma cultura. A saúde sendo o maior 

dos critérios, pois é através dela que o sentido da vida e da existência se manifesta. 

 
140 Cf. subcapítulo 4.4, Mestres Íntegros. 
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Por essa precedência axiológica do campo da saúde sobre o da filosofia, a figura 

do médico da cultura tem também precedência judicativa sobre a figura do filósofo. Já 

sabemos que, ao fim, Nietzsche pretende efetuar a identificação do primeiro título, 

tornando o filósofo como médico e vice-versa. Mas seria otimista demais generalizar essa 

identidade logo de partida. O médico é o outro do filósofo, na medida em que este 

precisaria sair de si mesmo e retornar como médico-filósofo para compreender o seu lugar 

na saúde de um povo.  

A saúde de uma cultura é a “suprema autoridade”141, e cada impulso, cada atividade, 

cada figura que se desenha dentro de uma cultura particular tem sua justificação apenas 

enquanto função dessa mesma saúde. Se alguma dessas instâncias culturais pode ser 

justificada, é apenas enquanto faz parte da saúde, tanto no sentido de compor uma cultura 

como parte de um todo, quanto no sentido de produzir uma maior integração entre essas 

diversas partes – o saudável é produto da saúde e seu produtor ao mesmo tempo.  

Por isso mesmo, a figura do filósofo também só se ilumina por sua função. Não se 

sabe ainda o que a filosofia pode ser enquanto não se sabe o que ela pode fazer. A efetivação 

de uma atividade precede sua concepção, de forma que também a sua descrição não pode 

partir de uma definição, mas deve alcançá-la. 

Ao final, Nietzsche só encontrará aquilo que ele mesmo havia escondido. O 

médico da cultura, como instância judicativa da saúde, lança o pensamento em sua busca 

de justificação da filosofia. E tendo em vista que “como médico da cultura” o filósofo 

ganharia a maior das justificativas possíveis para a sua existência, sendo o grande 

promotor da Saúde, então a medicina cultural é também o próprio objeto da busca. O 

médico é a figura ideal que demanda do filósofo a sua identidade, não apenas por 

identificação, mas também por diferenciação. 

Nem todo médico é filósofo, e as figuras do artista, do dramaturgo, e mesmo do 

religioso e do cientista, estão todas sob a égide de uma possível medicina da cultura. É 

válida toda a atividade que seja, antes de tudo, salutar. E na medida em que promova a 

saúde e haja em seu favor, também o artista, o dramaturgo, o religioso e o cientista serão, 

assim, médicos. 

O médico é o juiz da saúde, assim como o seu promotor, enquanto rejeita aquilo 

que não revitaliza a cultura e os seus indivíduos142. Essa rejeição é também a promoção, 

 
141 Era Trágica, Pg. 32. 
142 Um exemplo dessa atitude medicinal é a famosa abertura da Segunda Extemporânea, citando Goethe: 
“Aliás, odeio tudo que apenas me instrui, sem aumentar ou estimular diretamente a minha ação” (Op. 
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pela negativa, de uma organicidade interna a essa mesma cultura, organicidade de sentido 

que permite a justificação da existência em geral, e da vida em particular. O médico julga 

a cultura sob a ótica da saúde, que é a capacidade de fazer emergir o sentido da vida, 

sentido este que está profundamente relacionado à conformidade entre os indivíduos e o 

todo. A filosofia, atividade interna à cultura que Nietzsche se dedicará, ao longo da Era 

Trágica, a delinear, é aquela que tende a se identificar à própria medicina, muito embora 

tenha ainda que conquistar essa analogia ao longo de sua descrição. Ao julgar a cultura, 

a vida e a filosofia, o médico as justifica. 

 

* 

 

 Procurei mostrar a continuidade entre uma primeira concepção nietzschiana de 

conformidade a fins e sua aplicação posterior à esfera da cultura através de sua metáfora 

medicinal. Essa passagem da problemática teleológica à cultural traz a questão do sentido 

da existência através da arte trágica, e sua realidade dupla de continuidade e 

descontinuidade com a natureza. Entre as diversas unidades formais que emergem no seio 

da vida indistinta, o homem e, com ele, a cultura, é a esfera a partir da qual a existência 

pode vir a ganhar algum sentido. A medida deste sentido interno à cultura é dada por sua 

organicidade, sua capacidade de conformar as partes à finalidade instituída a partir do 

todo – daí a importância da continuidade entre as duas problemáticas, ambas reguladas 

pela mesma noção de unidade das partes que constituem uma totalidade. 

 O médico da cultura dá a medida da função salutar. Ele é ao mesmo tempo figura 

ideal de organicidade e agente da saúde, na medida em que seleciona e regula as 

atividades internas à cultura, visando a unidade do todo. Essa definição um tanto formal 

da medicina cultural será, ao fim, complementada com a legislação dos valores efetuada 

pelo Gosto filosófico, e com a consequente identificação entre o filósofo, o legislador e o 

médico.  

Mas antes disso, o próprio texto da Era trágica ainda se detém sobre a questão da 

historicidade da filosofia e, mais ainda, o papel histórico-ideal da Grécia trágica no que 

 
Cit. Pg. 29). A relação entre a conformidade a fins à qual me refiro acima e a vitalidade da ação é um ponto 
ambíguo e pouco demonstrado nos textos do período. Apesar disso, é claramente pressuposta em 
diversos momentos. Pierre Hadot explora abertamente este aspecto, mais notadamente em Não se 
esqueça de viver, onde o paralelo com Goethe é não apenas fortuito, mas, acredito, uma passagem 
obrigatória para a exploração da relação entre cultura saudável e vivacidade da ação em Nietzsche. 
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se refere ao laço fundamental entre Saúde e Filosofia. Por isso, vale ainda seguir pelos 

próximos parágrafos do texto nietzschiano para acompanhar sua descrição dos gregos 

trágicos, que “como os verdadeiramente saudáveis, justificaram a filosofia de uma vez 

por todas na medida em que filosofaram”143. 

  

 
143 Era trágica, Pg. 32. 
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Capítulo 3 - A busca pelo exemplo histórico de uma cultura sadia 

  

Voltando à Primeira Extemporânea, algumas linhas abaixo da definição de 

cultura, é possível vislumbrar uma dificuldade da problemática nietzschiana da cultura. 

Dificuldade esta que parece estar latente em todos os escritos do período, e que mobiliza 

diversos desenvolvimentos importantes do pensamento nietzschiano, desde sua crítica à 

modernidade à sua aproximação com os gregos, passando pela reflexão sobre a natureza 

da historicidade e sobre o seu valor. Pretendo, em seguida, apresentar os termos da 

problemática que determina a busca nietzschiana pelos gregos enquanto os 

“verdadeiramente saudáveis”. 

 

Onde, a saúde? A indistinção formal entre saúde e cultura 

 

Como já vimos, cultura é a “unidade do estilo artístico em todas as expressões de 

vida de um povo”144. Além disso, ao considerar a saúde como conformidade a fins e a 

cultura como unidade, Nietzsche estabelece uma circularidade cuja vantagem, que já 

apontei no capítulo anterior, estaria na ausência da pressuposição de uma teleologia que 

suportasse essa mesma conformidade. A cultura é uma forma de unidade, e a saúde é a 

conformação da multiplicidade a esse uno cultural. Por isso, mesmo nessa definição 

puramente formal, Nietzsche já apresenta uma alternativa a uma necessidade racional da 

conformidade a fins que fizesse referência a uma unidade objetiva da Razão, sem retornar, 

porém, ao dogmatismo da pré-formação145 de um sentido na natureza. 

Ao invés de uma Saúde ideal a priori, garantida por uma necessidade intrínseca à 

faculdade de julgar e, por isso mesmo, à Razão, o que se aponta com essa circularidade é 

uma Saúde totalmente singular, pertinente apenas a cada unidade cultural. É “apenas a 

saúde de um povo, e não de todo povo”146 que pode justificar esta ou aquela atividade, 

este ou aquele impulso, este ou aquele valor diante do critério salutar. 

Não há “a Saúde” enquanto ideia universal, válida para todos os povos em todos 

os tempos. Percebendo a centralidade deste conceito, que passa a ser um instrumento de 

 
144 I Ext., Pg. 9. 
145 Cf. MARQUES, A. Op. Cit. 
146 Era Trágica, Pg. 32. 
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medida de validade extremamente ampla, o autor deixa claro que a universalidade da 

Saúde não depende da ideia por si só, mas das relações às quais ela se refere.  

Ao invés de um conceito prévio de como devem dar-se as relações entre totalidade 

e indivíduo, que seria aplicado aos povos reais, o que Nietzsche propõe, ao contrário, é 

uma análise direta de como se dão essas relações de fato nesses povos. O leitor fica então 

prevenido contra qualquer “saúde ideal” e contra o equívoco sutil de tomar a Saúde como 

uma “vida perfeita”. 

Não há, assim, um ideal de saúde separado de suas manifestações singulares. 

Afinal, como comparar unidades culturais através de uma conformidade a fins que não se 

dissocia nem dos elementos internos ao todo nem de suas relações entre si? O que é 

saudável para uma cultura não o é para outra – e mais ainda, o ecletismo e a sobreposição 

moderna de estilos e elementos tenderão a ser vistos com depreciativamente por 

Nietzsche147.  

Cada cultura tem suas próprias saúde e doença. Já em Sobre a Teleologia 

Nietzsche faz questão de ressaltar essa mesma relatividade, referindo-se à figura anterior 

da saúde: “A conformidade a fins não é um absoluto, mas uma conformidade muito 

relativa: vista por outros lados, frequentemente não-conformidade”148. O conceito de 

saúde é o sucedâneo da conformidade a fins não apenas no que se refere à sua referência 

à unidade interna, mas também em seu caráter relativo. 

Mas com isso, tocamos uma dificuldade decorrente dessa mesma circularidade da 

saúde. Essa dificuldade é reconhecida diretamente por Nietzsche no mesmo texto: “a 

verdadeira cultura pressupõe, em todo caso, unidade de estilo, e (...) nem mesmo uma 

cultura ruim e degenerada poderia ser pensada sem que suas várias manifestações fossem 

confluentes para a harmonia de um estilo”149. O problema é que a ausência de distinção 

entre uma cultura concreta e a saúde que a expressa tornaria, a princípio, também 

indiscerníveis as culturas sadias e doentes.  

Se falamos de cultura, falamos de alguma espécie de “confluência” das partes ao 

todo e, portanto, algum grau de conformidade. A desagregação, que no contexto cultural-

salutar equivale à degeneração, ainda assim é julgada segundo o parâmetro de uma cultura 

una e saudável. Seria necessário já saber o que é a saúde para julgar uma cultura como 

 
147 Como na própria Primeira Extemporânea, quando Nietzsche condena a “grotesca mistura e 
sobreposição de todos os estilos” presente na época moderna (Op. Cit., Pg. 9). 
148 Sobre a Teleologia, Pg. 250. 
149 I Ext., Pg. 12. 
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doente, e ainda mais, para julgar esta cultura como doente, seria necessário ainda se referir 

à unidade que a singulariza. Portanto, como avaliá-la como doente se há, ainda, uma 

unidade referida? 

Tudo se passa como se, ao abdicar de um parâmetro abstrato de saúde que 

precedesse o contato com a cultura a ser julgada, o critério salutar perdesse sua 

consistência. Como cultura é unidade, não faria sentido falar de uma cultura sem haver 

algum grau de unificação entre as partes que a tornasse minimamente discernível. Mais 

ainda, se a unidade mais tênue entre os indivíduos fosse, ainda assim, produtora de alguma 

organicidade de sentido mínima, capaz de manter os vivos na vida, como dizer que não 

há, ali, alguma forma de cultura?150 

Neste ponto, é reveladora a escolha de Nietzsche pelo “filisteu da cultura” como 

antípoda, e por isso mesmo como destinatário da primeira de suas invectivas 

extemporâneas. O que caracteriza um tal oponente é a “crença de possuir uma cultura 

digna de respeito”, a presunção de uma posse, e ainda por cima herdada, por presumir ser 

também um “filho das musas”151. Nietzsche desafia essa pressuposição por princípio, 

sendo a Primeira Extemporânea o momento mais agudo da peleja. 

Não podemos ignorar, num desafio, o insulto inicial que o motiva, quase um crime 

passional: ciúme das musas e de seu espólio. Esse ciúme se agrava por certas semelhanças 

de superfície entre os pretendentes. Também para os seus costumes, o filisteu “inventa a 

fórmula ‘saúde’, que possui uma eficácia geral, e que remove qualquer desagradável 

elemento perturbador que levante sobre ele a suspeita de ser doente e exaltado”152. E de 

fato, há uma aparente semelhança entre aquela noção de cultura como unidade de estilo 

e essa eficácia de remoção de perturbações, de constrangimento de opositores, ou ainda, 

de conformação do inconformado que o filisteu chama de cultura.  

Por mais que Nietzsche se apresse em retirar da prática filisteia qualquer sentido 

próximo ao de cultura, denominando-a como uma absurda “barbárie estilizada”, essa 

pressa mais revela do que esconde a dificuldade do próprio médico-filósofo de se afastar 

de seu oponente, tão forte é o uníssono dos letrados alemães. Há um ponto de indiferença 

 
150 Essa inconsistência da noção de Saúde não se restringe ao campo cultural. Pelo contrário, essa 
inconsistência o precede, estando presente no próprio modelo de organicidade (Cf. CANGUILHEM, G. O 
Normal e o Patológico Trad. Mana Thereza de Carvalho Barrocas – Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2009). Como é este modelo que rege a análise nietzschiana (seja como obra de arte, seja como ser vivo), 
são também os seus limites que se fazem sentir na própria análise. 
151 Primeira Extemporânea, Pgs. 12ss. 
152 Primeira Extemporânea, Pg. 20. 
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entre as noções de Saúde e Cultura, enquanto estas são reguladas pelo mesmo critério 

onipresente de unidade entre parte e todo. A partir desse ponto de vista unitário, a 

sinonímia é tal que ambas as noções se sobrepõem. O problema nasce daí, pois não há 

cultura sem que haja alguma coerência interna entre suas partes, e mesmo a pseudocultura 

filisteia, foco da crítica da Primeira Extemporânea, se articula internamente como um 

“sistema da não-cultura”. 

Neste ponto de indistinção, nesta névoa conceitual onde as culturas são pardas 

demais para distinguir o que há de sadio nelas, o médico e o seu antípoda se aproximam 

perigosamente, ao ponto de o filisteu acreditar poder “assumir o poder de um juiz supremo 

sobre todos os problemas culturais alemães”153. Tendo já apresentado o tema do médico 

na Era Trágica, é possível perceber a gravidade desta situação: a reivindicação do poder 

de julgamento quanto às questões da cultura é tão sadia nas mãos do médico quanto 

perigosa nas mãos de sujeitos que não visem a tarefa da cultura. O que se coloca em risco 

ao tomar um douto por doutor, um filisteu por médico, é o horizonte de sentido que uma 

cultura organicamente unificada pode prover. Ainda pior, ao tomar a cultura filisteia 

como verdadeira, os melhores esforços de direcionamento artístico se voltam para a 

continuidade de um elemento estranho e potencialmente danoso à cultura. 

Ou seja, a própria função medicinal fica ameaçada por essa oscilação. Se a simples 

duração de certa unidade dos impulsos fosse suficiente para manter uma cultura viva, 

também o filisteu teria seu grau de razão, e bastaria administrar em simetria unidades 

culturais mais ou menos amplas. Uma simples redistribuição equitativa de editais seria 

suficiente, e ao invés das Extemporâneas, o projeto nietzschiano poderia se contentar a 

corrigir os rumos da modernidade através de uma ação cirúrgica sobre seus elementos 

corruptos numa coluna de jornal. 

Mas o problema é, justamente, alcançar uma distinção em relação à falsa cultura 

e à falsa saúde que não seja apenas negativa, e que exponha o problema da cultura como 

algo mais que a simples autoconservação de uma coordenação de partes a qualquer custo. 

Há diferenças entre a conformidade artificial da cultura letrada e a conformidade orgânica 

da cultura verdadeira, mas onde elas estariam? Onde, essa propriedade emergente da 

“vida”, suscitada pelo médico e prejudicada pelo filisteu? 

 

Onde, a cultura? – A polêmica contra o filisteu e a cultura como problema 

 
153 Primeira Extemporânea, Pg. 14. 
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Diante da sobreposição entre Saúde e Cultura, e da dificuldade de distinção entre 

o salutar e o doentio no nível cultural, a crítica de Nietzsche ao filisteu da cultura fica 

mais nuançada, ao mesmo tempo que ganha sua coerência no projeto geral. Esse oponente 

“infere da característica homogênea de todas as pessoas cultivadas uma unidade de estilo 

da formação alemã” 154, e sua inferência errônea tem, como vimos, até mesmo algum 

respaldo, dado que nessa homogeneidade haveria certa “simetria de caráter” e, 

consequentemente, certa aparência de unidade. Uma aparência enganosa, da ordem do 

artifício ou do “nariz de cera”, carente de estilo e fluente em “floreios encaracolados” e, 

ainda assim, aparência parecida com aquilo que nela aparece. O filisteu aparenta possuir 

uma cultura, enganando inclusive a si mesmo. É preciso desfazer a confusão pois, do 

contrário, compramos o gato letrado pela lebre da cultura. 

Neste ponto, há uma duplicidade na crítica nietzschiana: por um lado, “sua 

concepção da ‘verdadeira cultura’ inscreve-se, ela também, em toda uma tradição 

metafísica”, e a tarefa da cultura se caracterizaria como uma negação do artifício: 

“bastaria libertar o homem da falsa cultura, libertá-lo das convenções, da opinião pública, 

da cultura comum aplicada do exterior”155. E de fato, há a necessidade de libertação dessa 

aparência enganosa, na qual se faz sentir uma diferença entre forma e conteúdo, entre um 

exterior e um interior que não se correspondem, pois ela é um oposto tão exato da cultura 

verdadeira que dá a impressão de espelhá-la.  

Daí a virulência de Nietzsche em reforçar o caráter artificial da cultura 

moderna/filisteia, não como uma condenação em si das máscaras, que poderia sugerir 

uma vontade de verdade excessivamente socrática. O problema da cultura artificial é sua 

“ruptura do homem em duas partes (...) ela esconde, pelo véu, que não há nada a 

esconder”156, assim como no caso da cultura puramente apolínea no Nascimento da 

Tragédia, que tira sua força da negação do dionisíaco que a atravessa.  

Aliás, também aqui a ideia de uma cultura trágica parece fundamentar a crítica do 

filisteu, já que uma tal cultura se caracterizaria pela afirmação plena da existência também 

em seu caráter natural. Como busquei apresentar no capítulo anterior, a oposição entre 

apolíneo e dionisíaco se transmuta em complementaridade na cultura trágica, e a diferença 

 
154 Primeira Extemporânea, Pg. 13. 
155 KOFMAN, S. Os ‘conceitos’ de cultura nas Extemporâneas, Pg. 84. 
156 Idem. Pg. 85. 
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fundamental entre o trágico e o meramente apolíneo é o fato deste último tirar sua força 

da negação do dionisíaco, enquanto uma cultura trágica é essencialmente afirmativa.  

A natureza, “separada da cultura, é uma força de morte, tanto quanto uma cultura 

que estivesse separada da natureza”157. E é aí que percebemos a primeira diferença 

essencial entre a cultura dita verdadeira e sua falsificação filisteia. Enquanto se propõe 

como maquiagem, como artifício, trompe l’oeil, a falsa cultura estabelece uma cisão entre 

sua fonte de sentido e seu fundamento na natureza. Mais ainda, essa cisão se radicaliza 

como oposição, mortificando os dois polos.  

Nietzsche se opõe ao filisteu em nome de uma “naturalidade”, uma “honestidade” 

ou “ingenuidade” na mesma medida em que o faz em nome da cultura “verdadeira”. A 

oposição entre verdade e falsidade só se dá enquanto o retorno à natureza da cultura 

verdadeira não é um retorno platônico à verdade pela eliminação do aparente, mas a busca 

pela continuidade de sentido entre a natureza e sua aparição na cultura. 

O par aparência/essência não é jamais resolvido por Nietzsche pela rejeição de um 

dos opostos. O trabalho crítico-medicinal nietzschiano não nega as similaridades entre a 

cultura filisteia e a saúde, mas opõe à lógica das semelhanças uma ordem do fundamento. A 

diferença entre as duas é radical porque se dá em suas raízes, e a metáfora botânica se faz 

sentir claramente, em continuidade com o prefácio da Era Trágica, pois é apenas a cultura 

verdadeiramente trágica que se comporta como botânica, ajudando a natureza “e tomando-a 

ao mesmo tempo como modelo: ela deve perseguir os mesmos fins que [a natureza], mas usar 

meios mais eficazes”158. O natural é corrigido, mas a poda é otimização e, por isso mesmo, 

reafirmação. O corte, o limite, não se impõe de fora, pois não há um “fora” da natureza, não 

há uma ordem distinta do processo contínuo de desenvolvimento e limitação da natureza 

sobre si mesma.  

Aponto ainda para duas diferenças essenciais na comparação entre o cultural e o 

filisteu, que virão a se sobrepor à oposição entre aparência e essência: 

1) A imagem que uma cultura produz da natureza, na medida em que expressa 

uma disposição geral em relação a essa mesma natureza, tem consequências profundas na 

unidade de estilo que caracteriza essa cultura. Por isso mesmo, Nietzsche irá tomar a 

produção de uma imagem da natureza como elemento matricial da cultura como um todo. 

Já em Sobre a Teleologia a natureza é “uma mãe imparcial, igualmente dura com seus 

 
157 Idem. Pg. 90. 
158 KOFMAN, Op. Cit. Pg. 88. 
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filhos orgânicos e inorgânicos”159, sendo que é apenas a projeção de nossas formas 

intelectuais, entre elas as “causas finais, assim como mecanismos”, que nos permite 

perceber uma imagem de natureza sobreposta à “vida” incognoscível.160  

Enquanto “cobre com um véu as expressões de seu temperamento madrasto e de 

sua triste falta de compreensão”161, a cultura justifica a natureza e se coloca, pelo próprio 

ato de esconder os obstáculos a uma tal disposição, em continuidade com seu fundo 

natural. Lançando um véu de pudor sobre a nudez cruel da mãe-natureza, a cultura vela 

pelo seu caráter maternal. Aqui, assim como ao longo de todo o pensamento nietzschiano, 

o engano e a aparência são pré-condições para a verdade, e a cultura verdadeira não é 

aquela que produz a imagem mais precisa da natureza, mas aquela que ainda consegue 

vislumbrar, pelo engano, “emanação de luz e calor, o sussurrar afetuoso da chuva 

noturna”162 no silêncio de uma natureza indiferente que tudo produz e tudo consome. 

O filisteu, em sua barbárie estilizada, mantém sua unidade de estilo apenas 

enquanto nega a natureza naquilo que ela possui de mais próprio. Sua pretensa cultura 

“torna-se unidade apenas por meio da exclusão e da negação”163, pois, para ele, não se 

coloca absolutamente o problema do sentido dessa cultura nem o de sua organicidade. 

Para os olhos mortos de um moderno, um amontoado de “formas, cores, produtos e 

curiosidades de todos os tempos e de todas as regiões”, é facilmente confundido com uma 

“cultura produtiva e plena de estilo”164. 

2) Mas se considerarmos que a organicidade de sentido interno de uma cultura a 

coloca em continuidade com a natureza, então a característica própria de ambas deve ser 

a mesma. E o caráter acentuado por Nietzsche é justamente a produtividade da cultura 

sadia, que corrige e dá continuidade ao movimento intrínseco ao vir-a-ser da “vida”165. 

Esse movimento não se esgota nos objetos produzidos pela cultura, nem se restringe a 

uma reprodução estéril de ideais estéticos estanques. A cultura, enquanto atividade 

 
159 NIETZSCHE, Sobre a Teleologia, Pg. 248. 
160 Desenvolvi essa relação entre “imagem de natureza” e “vida incognoscível” em uma apresentação de 
2021 intitulada Nature’s motherly veil – style in Nietzsche’s Untimely Meditations, que pretendo publicar 
em breve. Aponto apenas que há uma clara continuidade entre essa noção de natureza como imagem 
cultural da vida e o aforismo §76 de Aurora (“Pensar mal de alguma coisa é torná-la má”). Acredito que 
o duplo mãe/natureza será um elemento constante da sintomatologia cultural nietzschiana. 
161 Terceira Extemporânea, Pg. 17ss. 
162 Ibidem. 
163 Primeira Extemporânea, Pg. 13. 
164 Ibidem. Pgs. 9 e 10ss. 
165 Também em Sobre a Teleologia, Nietzsche afirma que “O eterno vir a ser (ewig Werdende) é a vida” 
(Op. Cit. Pg. 249), de forma que este horizonte atravessa toda a produção do período. 
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contínua de autoformação da vida e de seu sentido, deve absorver em si o movimento 

inerente do aspecto dionisíaco da natureza. 

Lacoue-Labarthe chama atenção justamente para esse aspecto: “Para Nietzsche, 

ser é ser produzido. Se o ser – a vida – é pensado como potência, como dynamis, é porque 

primeiro é pensado, em certo eco da interpretação grega do ser, como produção”166. Por 

isso mesmo, só está à altura da tarefa cultural uma produtividade que tenha, de fato, o seu 

fundamento na produtividade da natureza. Mas se a vida implica movimento, mudança, 

vir-a-ser-, então falar de uma base da cultura nessa vida significa também falar de uma 

base dinâmica. Por isso mesmo, Nietzsche não cessará de se referir ao seu projeto como 

tarefa, busca, Versuch.  

Sem dúvida, a tarefa oscila entre a busca por uma cultura verdadeira, pela arte que 

traria essa cultura à luz, pelo filósofo que auxiliaria o artista em sua tarefa, enfim, por 

todas as modulações de figura e função envolvidas pelo problema da cultura, que jamais 

são tomadas isoladamente. Os Fragmentos do período deixam clara essa oscilação, e 

mesmo que a justificação da filosofia venha (e virá) ao fim do terceiro capítulo da Era 

Trágica, essa justificativa ainda fica sujeita à mesma oscilação da tarefa167.  

Mas é justamente essa oscilação que traz a diferença entre o médico e o filisteu. 

O que aparece para Nietzsche como uma dificuldade de distinção entre o doentio e o 

saudável serve, para seu oponente, como base para a inferência de cultura. O filisteu parte 

da posse do conceito de cultura exatamente no ponto em que essa ideia não pode 

determinar senão uma busca, sem nenhuma garantia. Daí a sedução que o amontoado 

simétrico da cultura filisteia exerce sobre os conformistas, pois ele dá, em sua 

sistematicidade, a falsa aparência de um produto acabado que encerraria toda a 

necessidade de produtividade, todo esforço, toda a procura pela cultura. 

Neste ponto, não há conciliação possível, e o entrave do filisteu ao processo 

produtivo da tarefa cultural justifica toda a virulência nietzschiana: “pois ele busca, esse 

espírito alemão! E vocês o odeiam por isso, (...) porque ele não quer acreditar que vocês 

já teriam encontrado o que ele busca”168. A indistinção entre a cultura sadia e a doente só 

 
166 Lacoue-Labarthe, Pg. 109. 
167 Os fragmentos são um ótimo exemplo da busca sem resposta efetuada por Nietzsche. Basta citar o 
28 [12], no qual Nietzsche chega a mesmo encarnar os “inimigos da filosofia” aos quais se refere na Era 
Trágica, sem defendê-la: “Toda cultura florescente busca tornar o filósofo desnecessário (ou isolá-lo 
completamente)”. Ou ainda, o 29 [223], em que a mesma conformidade a fins é desafiada, ainda outra 
vez, tanto pela figura do filósofo quanto pela do artista: “... o artista é uma prova contra a teleologia. O 
filósofo ainda mais. Para quem ele filosofa? Para si mesmo? Para os outros?” 
168 Primeira Extemporânea, Pg. 15. 
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se dá no que se refere à conformação geral de uma multiplicidade de sujeitos, ou ainda, à 

confluência interna em direção a um estilo. Mas enquanto o filisteu anula essa direção, 

esse tensionamento, numa satisfação conformada, o saudável – e, consequentemente, o 

médico – tira a sua unidade do movimento mesmo, do próprio buscar. 

É exatamente onde a indistinção parecia insuperável que o abismo entre 

organicidade da cultura e o sistema da incultura é mais agudo. O imperativo do filisteu, 

oculto sob a máscara da simetria de caráter, é “colocar em suspeita o buscar e (...) exortar 

ao cômodo encontrar”169. Por isso, ele fica refém da própria negatividade, e mesmo aquela 

sistematicidade dos costumes filisteus não é suficiente para falar de uma cultura, “e nem 

mesmo uma cultura ruim”, mas apenas de “uma duradoura e bem fundada barbárie”170. 

O fundamento da barbárie letrada se confunde com a sua duração, justamente porque, ao 

tirar sua unidade da negação constante do movimento do vir-a-ser, a incultura é 

essencialmente infértil, incapaz de conceber uma vivacidade que vá além de sua própria 

duração. Enquanto isso, a fertilidade de uma cultura saudável ultrapassa em muito a sua 

própria duração, tal como ocorre com a cultura grega. Também em seu desaparecimento 

é possível perceber a diferença entre um sistema de incultura e um organismo cultural: a 

barbárie letrada colapsa, desaba, enquanto a cultura verdadeira se transmuta, germina. 

Vale notar que, para se referir à falsa cultura filisteia, Nietzsche tende a se utilizar 

de metáforas de teor inorgânico (“amontoado”, “sistema”, “convenção”), em oposição à 

“planta homem” e sua vivacidade. É na questão da organicidade do sentido, examinada 

no capítulo anterior, que as consequências mais amplas de uma noção dinâmica de cultura 

se fazem sentir. Sendo não apenas unidade, mas unidade viva, plástica, jamais satisfeita, 

jamais resolvida, em continuidade com a “existência sensitiva e crescente”171 que é a vida, 

a cultura se impõe, para aqueles que não se contentam com a tácita inércia do cotidiano 

“real”, como tarefa. Uma configuração dinâmica de atividades, valores e impulsos, que 

visa menos uma resolução final do que os movimentos e tensionamentos que lhe são 

próprios. Neste sentido, a cultura é o próprio problema da cultura. 

 

* 

  

 
169 Idem. Pg. 17. 
170 Primeira Extemporânea, Pg. 13. 
171 Sobre a Teleologia, Pg. 251. 
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Com a distinção apropriada entre a pseudocultura filisteia e a cultura saudável, e 

apenas após essa distinção, é possível dizer que “A unidade artística do estilo e a unidade 

do vivente são uma coisa só: um belo estilo (...) é sempre um estilo vivo”172. A noção 

dinâmica de cultura como produção e busca implica uma organicidade essencial que torna 

intrínsecas as necessidades da natureza e da cultura. Enquanto isso, a vida, que desde os 

primeiros textos de Nietzsche já servia de fundo da constituição de um mundo inteligível 

e de seu movimento próprio, se faz presente nessa produtividade cultural-orgânica ao 

ponto de qualificá-la, em detrimento da falsa cultura, inorgânica por definição. 

Enquanto a modernidade é sinônimo da confusão de estilos, do artifício e da 

degeneração, sua crítica é intrínseca à tarefa cultural. Ainda no domínio da metáfora 

botânica, há uma complementaridade entre o cultivo e a eliminação de pragas e ervas 

daninhas. Do mesmo modo, na medida em que a época moderna é a época do domínio 

dos filisteus e da falsa cultura, é necessário não apenas favorecer o brotamento de uma 

cultura viva e produtiva, como também denunciar o mau-gosto e a ausência de estilo.  

Neste ponto, Nietzsche se mostra realmente herdeiro da crítica de Schopenhauer 

ao estilo charlatanesco, quando este afirma que “rebaixar o que é ruim é um dever com o 

que é bom”173. Aliás, toda a questão da simplicidade e inocência de estilo que, como 

apontei acima, é uma das modulações mais importantes da problemática da cultura, tem 

a marca da influência direta de Schopenhauer, subscrevendo inclusive a crítica ácida deste 

ao hegelianismo. Um outro caráter interessante de continuidade entre os dois é o 

tratamento do estilo hegeliano de maneira generalizada, não limitada à própria figura do 

filósofo mas tomada como “hegeliaria”, como marca de uma “linhagem” que antecede e 

ultrapassa Hegel.  

Na própria crítica ao filisteu, Nietzsche expressa diretamente a associação dessa 

figura à de Hegel: “Uma filosofia, que escondeu sob floreios encaracolados a confissão 

filisteia de seu autor, inventou uma fórmula para divinizar a vida cotidiana: falou de uma 

racionalidade de todo real”. E logo em seguida, faz referência inclusive à crítica hegeliana 

à estética romântica em geral: “ele separa rigorosamente do passatempo prazeroso a 

 
172 KOFMAN, S. Op. Cit. Pg. 92. 
173 SCHOPENHAUER, A. Sobre escritos e estilo, §281. Apud. CARVALHO, D. B. O Charlatanismo como 
problema estético-filosófico em Schopenhauer. In: Revista Voluntas – Santa Maria, v. 10 (3), 2019. Pg. 201. 
Cf. este artigo para um desenvolvimento mais profundo da questão do estilo em Schopenhauer. 
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‘seriedade da vida’, vale dizer, o emprego, os negócios, bem como mulher e filho; e em 

um derradeiro lugar, fica, sem dúvida, tudo o que diz respeito à cultura” 174.  

Como o filisteu confunde a tarefa da cultura com sua posse, considerando-a já 

alcançada em meio ao mundo dos bens adquiridos, produzidos e reproduzidos, ele reduz 

o lugar da arte ao “domingo da vida”, como um momento de exaltação bem delimitado e 

flanqueado pela seriedade do cotidiano. Uma exaltação, por sinal, que o próprio filisteu 

toma como um momento de fraqueza, uma concessão da sobriedade, um divertimento do 

Espírito com uma forma ultrapassada de apresentação do Absoluto.  

Mas se o império do cotidiano é essa ausência de estilo, essa inércia mecânica pela 

qual os burocratas degenerados precisam “ser sociais, cultivar hábitos, rir sem vontade e até 

praticar amor sem vontade”175, então ele é igualmente o império da barbárie. E se o filisteu 

chama de cultura aquele único momento em que ele se entrega aos pecadinhos divertidos de 

adoração do belo e do sublime, é porque a própria noção de cultura e toda possibilidade de 

saúde desaba junto com sua divinização do real-racional cotidiano. Diante dessa 

impossibilidade do filisteu de sequer perceber seu próprio estado doentio ou conceber uma 

saída pela saúde, Nietzsche afirma que “seria mais aconselhável chamá-los [os filisteus] (...) 

os fracos”, ao que segue seu lamento: “Se esses fracos não tivessem o poder!”176. 

 

Onde, a História? A extemporaneidade como busca 

 

Nessa mesma intersecção entre Hegel e Schopenhauer, é possível desenvolver a 

problemática cultural nietzschiana até o ponto que nos interessa – qual seja, sua 

recuperação dos gregos. Isso porque a crítica da modernidade não se esgota com a rejeição 

e a troça do filisteu, sendo ainda necessário, caso levemos a sério a tarefa da cultura, 

considerar positivamente as condições salutares também em nossa época. Caso contrário, 

teríamos que nos contentar com os protestos enérgicos, cheios de espírito, mas ainda 

assim inférteis, de um niilista amargo e desesperado. Não é suficiente se manter em 

relação à modernidade apenas em uma atitude crítica.  

 
174 Primeira Extemporânea, Pgs. 18 e 19. 
175 DE MORAES, V. O dia da criação. In: Obra Completa, Pg. 226. 
176 Primeira Extemporânea, Pg. 23. Uma descrição mais detalhada da crítica hegeliana ao romantismo 
pode ser encontrada em: DE MELO ALVES, R. O Espírito de contradição desorganizado: ironia, religião e 
dialética na relação entre Hegel e o romantismo In: Kínesis, Vol. XI (30), dezembro de 2019. Cf. também 
WERLE, M. A. O domingo da vida e os dias da semana: Ironia e negatividade em Hegel e no romantismo. 
Viso: Cadernos de estética aplicada, vol. IX (17). Jul-dez/2015. 
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Como, então, conceber uma saúde moderna? Até agora, os dois termos pareceram 

ser mutuamente exclusivos. Mas a tarefa da cultura ainda exige a formulação da 

possibilidade de reconciliação entre os dois termos. Não um compromisso ou um meio-

termo entre o médico e o filisteu, mas um médico atuante sobre o seu próprio tempo. 

Afinal, o mundo ainda segue seu curso, os teatros vendendo seus ingressos, os 

atores seguindo seus papéis, e Nietzsche insiste em diversos momentos que o filósofo não 

pode ser um “andarilho ocasional e solitário”177, mas, pelo contrário, deve assumir sua 

inserção na cultura de sua época. O filósofo precisa se colocar diante de sua época como 

diante da necessidade que o gerou, enquanto ser histórico que ele próprio é. 

Neste ponto, o caráter hegeliano do Nascimento da Tragédia posteriormente 

identificado por Nietzsche em sua autocrítica178 está presente também na Era Trágica e 

no ciclo das Extemporâneas, não apenas na tentativa de englobar o efetivo e o ideal ao 

mesmo tempo, mas também e principalmente por considerar a efetividade como 

intimamente ligada à historicidade. 

A Segunda Extemporânea desenvolve este tema e o leva ainda além, ao considerar 

a experiência histórica a partir de suas diversas modalidades179 (a monumental, a antiquária 

e a crítica). Cada um desses modos de relação com a história tem um tipo equivalente, com 

sua respectiva atitude típica (ação determinada, veneração, busca de libertação). O homem, 

que “se espanta consigo mesmo, por não poder aprender a esquecer e por estar sempre 

pendurado no passado”180, é por isso mesmo essencialmente histórico, e sua historicidade 

implica necessariamente uma atitude existencial. Na verdade, essa historicidade instaura 

o problema existencial por excelência, na medida em que é através da experiência 

historicizada do devir que se reconhece a existência em seu sentido pleno. Por isso, a 

condição humana em particular é enunciada através distância para com esse mesmo devir 

proporcionada pela consciência, pela memória, e pela linguagem – sintetizadas por 

Nietzsche na enunciação, pela criança, da palavra “era”. 

Essa ligação intrínseca do ser humano com a História, seu “estar pendurado no 

passado”, não implica apenas uma relação específica. A História não é a simples 

 
177 Era Trágica, Pg.37 
178 Nota 18. 
179 A questão da historicidade do humano em Nietzsche foi longamente explorada por Heidegger não 
apenas em seu Nietzsche, mas também e principalmente em seu curso sobre a Segunda Extemporânea. 
Infelizmente, devido ao fechamento das bibliotecas durante a pandemia, não tive acesso a esse texto para 
citá-lo, e peço a licença do leitor para, nas próximas linhas, parafrasear um tanto livremente a leitura 
heideggeriana, apelando para minha memória não tão saudável. 
180 Segunda Extemporânea, Pg. 34. 
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determinação causal, e nem se limita à sequência de “efeitos em si” que apenas reafirma 

a continuidade total em relação ao passado. Uma determinação absoluta pela História 

inseriria o sujeito, assim como todos os objetos empíricos que o envolvem, dentro de uma 

causalidade que, ao fim e ao cabo, o anularia181. É esse o sentido da referência ao “íntegro 

discípulo de Heráclito”, que “não acredita mais no próprio ser” pelo fato de ter perdido a 

faculdade de esquecimento, sendo “condenado a ver um devir em tudo”182. Entre Crátilo, 

com sua consciência excessiva do tempo, e a ovelha, que vive saltitante sem saber do 

tempo, há em comum o mesmo silêncio do devir. 

E é a distância em relação a esse silêncio e a esse devir que o “era” da criança 

instaura. A vida feliz da ovelha demonstra que o “saber o tempo” não lhe é necessário. O 

homem, porém, tem a consciência da temporalidade, sabe-se “agindo no tempo”, e por 

isso mesmo, pode querer o tempo, sendo que o próprio desejo já traz implícita a distância 

entre desejado e desejante.  

O prazer e o desprazer, e mesmo a felicidade, se tornam questões subordinadas a 

esse hiato entre o pensamento do tempo e o próprio tempo. Sem a distância do homem 

histórico em relação à sua historicidade essencial, desaparece também a distinção entre o 

homem e os animais, e neste caso a razão estaria com o cínico, o filósofo-cão. “Se a ânsia 

por uma nova felicidade tiver o sentido de manter o vivente na vida e estimulá-lo a viver”, 

então Diógenes, que despreza as artimanhas do desejo e refuta a definição do bípede 

implume platônico ao trazer uma galinha depenada para a conversa, tem na galinha, na 

ovelha e em todo o animal “o cínico perfeito [e] a prova viva da veracidade do 

cinismo”183. O minimalismo de sentido histórico do cínico e o excesso de Crátilo são as 

duas maneiras humanas de alcançar o silêncio, negando a própria humanidade através da 

negação ou afirmação máximas da historicidade. 

E se essa afirmação absoluta do histórico dissolve o que há de humanidade do 

humano, é porque este não se funde completamente com a historicidade. Parafraseando 

Heidegger, Lacoue-Labarthe afirma que “... a historicidade define a humanidade do 

homem, no sentido em que o distingue de todos os viventes; mas enquanto é em primeiro 

 
181 E aqui, aproveito para apontar uma impressão de que Nietzsche já teria, de alguma maneira, 
consciência da crítica de Jacobi ao “niilismo” kantiano. A posição de desespero generalizado associada a 
Kleist em Schopenhauer como educador parece indicar a familiaridade com uma interpretação possível 
da filosofia kantiana como negação, não apenas da objetividade de sentido do mundo, mas também da 
própria oposição sujeito/objeto. A influência schopenhaueriana não me parece suficiente para explicar 
essa proximidade entre Nietzsche e os termos da Querela do Panteísmo. 
182 II Ext. Pg. 36. 
183 IIª Extemporânea, Pg. 35. 
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lugar um vivente, ela lhe é relativamente não-essencial (...) a essência da história não é 

em nada algo histórico”184. Ao que eu adicionaria que mesmo enquanto ser histórico, o 

que inclui necessariamente seu caráter vivente, o homem tem consigo mesmo um hiato 

que lhe é igualmente essencial, entre sua historicidade e seu sentido histórico. Assim 

como a noção de cultura, ao se apoiar na vida, se dá como dinâmica e como problemática, 

o conceito de história se dá como incompletude, projeto de historicidade e de sua 

transfiguração – o humano como projeto de humano. 

Quando a incompletude do homem vem à baila, com isso vem também a forma 

do seu querer, irreconciliável com o da ovelha cínica. Que se possa viver, saltitar e ser 

feliz sem nada saber, isso já é afirmado continuamente pelo próprio silêncio. Mas não é 

o suficiente para o homem. Ao invés do “haja” divino, a palavra inaugural da realidade 

humana seria este “era” infantil. Se entre ovelhas nada era, e o silêncio que é e não é 

tomava conta de tudo e de todos, agora eu era herói (e meu cavalo nem falava inglês). 

Se a historicidade é um fato humano, e até mesmo, estabelecedora da facticidade 

do humano a partir de sua condição fundamental, que é ser histórico, ainda assim a atitude 

em relação a essa mesma historicidade que lhe é essencial tem, ainda, variações possíveis. 

As diversas relações que o humano pode ter com o seu mundo e consigo mesmo valem 

também para sua relação com a historicidade desse “si” e desse “mundo”. Os tipos ideais 

que produzem a História monumental, a antiquária e a crítica correspondem à indiferença, 

à afirmação e à negação do fato fundamental da historicidade, mas, enquanto tipos, são o 

extremo ideal dessas mesmas relações. 

Para meu propósito, aponto ainda que a conciliação entre si dessas modalidades de 

relação com a história está, como sempre, em função do mesmo critério salutar apresentado 

da Era Trágica. Também nessa Extemporânea, “a questão de até que grau a vida precisa 

da história é uma das maiores questões e preocupações no que diz respeito à saúde de um 

homem, de um povo, de uma cultura”185. O médico é, aqui como sempre, o juiz. Por isso 

mesmo, a compreensão da função salutar acompanha, e até mesmo precede, a própria 

compreensão dos tipos de história. Como a atitude diante da história é determinada por uma 

valoração prévia, que determina inclusive os limites dos tipos de relação entre os diversos 

impulsos (de conhecimento, de rememoração etc.), a determinação da tarefa histórica 

precisa estar subordinada, ela também, pela tarefa da cultura. 

 
184 Lacoue-Labarthe, Op. Cit. Pg. 102. 
185 II Ext. Pg. 45. 
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Onde, o exemplo? A relação extemporânea entre as épocas 

 

A valoração da História precede o valor da própria história. Essa valoração 

determina a intenção não apenas do historiador, mas do sujeito que se dirige à sua história 

seja lá de que maneira – entre as diversas maneiras de se dirigir à História, há também a de 

historiador. Mas justamente aí, falta ainda encontrar o lugar a partir do qual seria possível 

enunciar uma valoração saudável que respondesse, ao mesmo tempo, às necessidades da 

modernidade. Tendo examinado o lugar da historicidade na reflexão nietzschiana, resta 

ainda a retomada do problema médico em sua incidência sobre a História. 

Logo no texto seguinte do ciclo extemporâneo, Schopenhauer como educador, 

aquela mesma problemática salutar se enuncia sob a perspectiva da valoração das épocas: 

“os tempos em que os médicos são mais necessários, tempos de grandes epidemias, são 

aqueles em que eles se encontram em maior perigo”186. E por isso mesmo a situação 

moderna se torna tão grave. Para além do perigo da confusão com o filisteu, haveria ainda 

o perigo de sequer ser possível a emergência de um médico entre os modernos.  

Esse perigo se dá pela própria característica que diferenciava a figura medicinal 

de seu oposto doente, ou seja, pela necessidade de uma inserção orgânica em sua cultura, 

necessidade essa que não toca o filisteu, já que sua artificialidade inorgânica não exige 

mais do que o amontoado disparatado de estilos. Mobilizado desde o princípio pelo 

horizonte de uma posse, ele pode se entregar ao acúmulo indefinidamente, sem se 

perguntar pelas condições desse mesmo acúmulo. Por isso mesmo, ele se sente bem à 

vontade em meio à barbárie moderna, sendo inclusive instrumento para sua reprodução. 

O médico, por outro lado, está mais vulnerável às condições de seu surgimento, visto que 

a organicidade não aparece como simples contingência. A necessidade de oxigênio torna 

a planta mais vulnerável do que o verme e o entulho. 

A carência médica de sentido se dá na relação com a modernidade da mesma 

maneira que no problema da cultura em geral. Em ambos os casos, vale a constatação de 

Nietzsche: “Aquele que doa deve cuidar de encontrar aquele que não apenas receba, mas 

que saiba corresponder ao sentido do que é doado”187.  

 
186 Terceira Extemporânea, Pg. 23. 
187 Quarta Extemporânea, Pg. 38. 
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Se o problema do sentido da cultura moderna é colocado, é porque o sentido da 

vida precisa ser compartilhado. Não há sentido possível sem essa alteridade que receba o 

que é doado, sem a articulação realmente orgânica entre os indivíduos, que enxerguem a 

si mesmos como participando de uma unidade que os suplante, que os acolha ela mesma 

em seu seio e garanta a fundamentação-sem-fundo necessária aos seus integrantes 

integrados. Ora, esse fundo-dos-fundos que, por sua vez, é devir absoluto, é denominado 

por Nietzsche, ao menos desde Sobre a Teleologia, como “vida”.  

Por isso mesmo é que “o juízo [dos filósofos gregos] acerca da vida e da existência 

é incomparavelmente mais pleno de sentido do que um juízo moderno, devido ao fato de 

que eles tinham a vida diante de si numa prodigiosa perfeição”188. Uma cultura que acolha 

a busca pelo sentido da vida e da existência é condição para que se efetive a dinâmica da 

tarefa cultural. Voltarei em breve à questão dos gregos, mas vale já notar que é esse 

mesmo laço entre fundamentação vital e organicidade de sentido interna à cultura que 

Nietzsche irá notar como ausência na modernidade.  

Essa constatação é, ao mesmo tempo, diagnóstico de sua época e prescrição da 

ação necessária sobre ela. Para que isso ocorra, é necessário algum laço entre o médico e 

seu próprio tempo, um laço profundo que o permita, inclusive, “agir contra a época, sobre 

a época e a favor de uma época futura”189, ou seja, extemporaneamente. 

A perspectiva extemporânea carrega essa posição ambígua em relação à 

modernidade: por um lado, uma oposição radical à sua barbárie generalizada, à ausência 

de limites para o impulso de conhecimento e para o sentido histórico, ao império dos 

costumes, do dinheiro, do Estado e da erudição; por outro, o compromisso profundo com 

a tarefa de sua reforma e da compreensão da peculiaridade da situação moderna.  

Tomando-a como sinônimo da contemporaneidade, é a essa posição ambígua que 

Agamben se refere ao afirmar que “Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é 

verdadeiramente contemporâneo, aquele que não coincide perfeitamente com este, nem 

está adequado às suas pretensões e é, portanto, nesse sentido, inatual”190. Aquela mesma 

distância que aparece na Segunda Extemporânea, entre a historicidade e sua valoração, 

se concretiza mais radicalmente na perspectiva extemporânea/contemporânea do que em 

qualquer outra. 

 
188 Era Trágica, Pg. 37. 
189 Segunda Extemporânea, Pg. 31. 
190 AGAMBEN, G. O que é o contemporâneo? E outros ensaios. Trad. Vinícius Nicastro Honesko – Chapecó: 
Editora Argos, 2009. Pg. 58 



82 
 

 

Uma retomada do importante trecho supracitado da Filosofia na Era Trágica é 

reveladora dessa ambiguidade, e talvez até mesmo de um aprofundamento da leitura 

nietzschiana da modernidade dentro de um curto espaço de tempo. Ela acontece na 

Terceira Extemporânea, onde, logo após copiar sua própria afirmação da maior 

proximidade dos gregos com a vida e a consequente plenitude de sentido de seus juízos, 

Nietzsche afirma: 

 

Um pensador moderno sempre sofrerá, como dito, por um desejo irrealizado: ele 

exigirá, antes de tudo, que lhe seja mostrada novamente alguma vida (...) para que só 

então faça cair sobre ela a sua sentença. Antes que ele se permita acreditar que pode 

ser um juiz justo, considerará necessário, ao menos no que diz respeito a si próprio, 

ser um homem vivo. Esse é o motivo pelo qual justamente os filósofos modernos 

estão entre os mais poderosos promotores da vida e da vontade de viver, e pelo qual 

eles anseiam por uma cultura, por uma physis transfigurada a partir de sua própria 

época extenuada. Esse anseio é, contudo, também o seu perigo: dentro deles estão em 

luta o reformador da vida e o filósofo, ou seja: o juiz da vida191. 

 

 Nesse raro exemplo de uma enunciação nietzschiana positiva e inequívoca sobre 

a modernidade, é possível ver a síntese do dilema extemporâneo. A fratura entre o 

moderno e a vida, entre o juiz e o reformador, entre o anseio pela cultura e a extenuação 

da época, ou ainda, entre a época e sua própria origem, é a expressão mais aguda, mais 

tensa, da distância entre a historicidade e sua valoração. E se essa distância, como vimos, 

é o que constitui a essência do ser humano enquanto ser-histórico, podemos dizer também 

que o moderno – que, neste caso, se identifica ao extemporâneo – tem certa relação 

privilegiada justamente com o aquele fundo-sem-fundo da vida.  

“A distância – e, ao mesmo tempo, a proximidade – que define a 

contemporaneidade tem o seu fundamento nessa proximidade com a origem, que em 

nenhum ponto pulsa com mais força do que no presente”192. Ao mesmo tempo em que a 

modernidade é o império do filisteu, do distanciamento e até mesmo da indiferença em 

relação à origem vital, ela é também o momento em que essa carência de origem se faz 

sentir com mais clareza.  

 
191 Terceira Extemporânea, 42ss. 
192 AGAMBEN, G. Op. Cit. Pg. 69. 
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Na crítica ao filisteu, a busca pela organicidade de sentido aparece como uma 

cegueira deste em relação às necessidades da tarefa da cultura e consequentemente uma 

dificuldade, por parte do próprio médico, em distinguir sua própria saúde. Essa mesma 

busca é também o ponto de máxima visibilidade do problema da cultura a partir da 

perspectiva extemporânea – é onde ele é percebido, de fato, como problema. A 

contemporaneidade é, de uma só vez, o momento em que a tarefa cultural corre maior 

perigo de se dissolver e o momento em que ela se apresenta em sua maior envergadura. 

Importante notar que essa posição extemporânea é enunciada em termos tanto 

históricos quanto medicinais. Mas ainda assim, o problema medicinal não se resolve 

completamente em nenhum dos textos do ciclo extemporâneo, oscilando em suas 

configurações, suas abordagens e perspectivas193. Porém, longe de ser um sinal da 

fraqueza do projeto nietzschiano, é exatamente onde a aporia não se desfaz que 

percebemos a amplitude de sua questão. Quando Nietzsche exclama: “quem seria médico 

o suficiente para saber qual o estado do nosso tempo no que se refere à saúde e à 

doença!”194, não se trata nem de uma procura por um condutor, nem por uma solução 

final, mas a busca de Nietzsche por um mestre é sua busca por “um novo pensamento 

fundamental”195. Ou ainda, por uma base valorativa a partir da qual seria possível exercer 

uma diferenciação naquilo que, modernamente, se apresenta como indiferenciado. Assim, 

distinguir uma figura médico-filosófica e suas condições de existência na época moderna 

é também localizar essa figura na extemporaneidade.  

Novamente Agamben, através de uma metáfora quase médica: “Se (...) é o 

contemporâneo que fraturou as vértebras de seu tempo (ou, ainda, quem percebeu a falha 

ou o ponto de quebra), ele faz dessa fratura o lugar de um compromisso e de um encontro 

entre os tempos e as gerações”196. E é aí que podemos compreender o sentido da 

aproximação de Nietzsche tanto com Schopenhauer, quanto com os gregos. A 

extemporaneidade, por estar situada nessa fissura entre historicidade e valoração, possui 

 
193 Já apontei para algumas das oscilações deste problema ao longo dos Fragmentos, também apontadas 
por D’Iorio em ... Seria interessante, para um trabalho futuro, tentar analisar essas oscilações como 
possibilidades não excludentes entre si, mas como experiências de “reconfiguração especulativa” do 
espaço traçado pela problemática da cultura. Em outros termos, tomando essa problemática como 
resultante de uma dialética própria à Ideia de Cultura, seria interessante considerar os momentos de 
oposição, superação e conservação como inerentes a uma lógica inerente à figuração da “Cultura” sem, 
com isso, pensar o movimento dessa dialética segundo uma imagem de “progresso”. 
194 Terceira Extemporânea, Pg. 89. 
195 Idem. Pg. 91. 
196 AGAMBEN, Op. Cit. Pg. 71. 
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a vocação da busca pela justificação, possui o “desejo irrealizável” que reflete a 

impossibilidade de reconciliação completa entre o ser-histórico e sua própria História.  

É por isso que o homem moderno se dirige a uma outra época: o seu momento de 

valoração, seu juízo, está cindido do seu momento de imersão na historicidade, a vida. 

Ele não consegue ser juiz de si mesmo, não retira sua justificação do solo de sua própria 

saúde: aí reside o seu desvalor. E é por isso mesmo que “deve avaliar seu tempo a partir 

da sua diferença em relação aos outros e, à medida que supera o presente para si próprio, 

deve superá-lo também no quadro que oferece da vida, ou seja, tornar o presente menos 

conspícuo e (...) pintar sobre ele”197. Essa relação cindida com o tempo permite a busca 

do moderno, que é sua maneira de se manter em uma dinâmica cultural.  

A cisão permite o movimento do desejo – mas ao mesmo tempo, impede sua 

consumação. O moderno anseia por uma justificação, e é incapaz de dá-la apenas a partir 

si mesmo. Da mesma maneira, o filósofo (o saudável, pelo menos) anseia pelo “exemplo 

do adoecimento de um povo ao qual a filosofia tivesse devolvido a saúde perdida”198, ou 

seja, por uma alteridade que lhe garanta a justificativa salutar – ele anseia por um mestre 

que lhe delegue uma função. Vale notar que é como “pupilo dos gregos”199 que Nietzsche 

se apresenta, logo em sua descrição da extemporaneidade. 

Na Era trágica, quando Nietzsche procura conceber onde e quando o “filósofo 

como médico da cultura” de fato existiu, e mais ainda, de que maneira ele se atava ao seu 

povo e de que maneira este povo mesmo a ele valorizava, é essa mesma relação intrínseca 

entre valoração e história que se apresenta. Já está ali o germe do Extemporâneo. E como a 

extemporaneidade está envolvida e subordinada à problemática da cultura, sob o critério, 

portanto, da Saúde, é através desse mesmo critério que Nietzsche se dirigirá aos gregos. 

Esse direcionamento se dá justamente pela expectativa de justificação pelo outro, 

mas não qualquer outro: “Lancemos agora o olhar em direção àquela suprema autoridade 

que, num dado povo, cumpre chamar de saúde. Os gregos, como os verdadeiramente 

saudáveis, justificaram a filosofia de uma vez por todas na medida em que 

 
197 Terceira Extemporânea, Pg. 41. Note-se a questão da força plástica, presente em praticamente todos 
os textos do período. Lacoue-Labarthe (Op. Cit., Pg. 109ss) aponta para a variação entre bildende Kraft, 
plastische Kraft e gestaltende Kraft, reafirmando ainda a continuidade entre Nietzsche e a reinterpretação 
kantiana/romântica da mímesis. Este assunto, embora de grande interesse para a compreensão de um 
horizonte mimético nietzschiano em relação tanto ao classicismo quanto ao romantismo, precisará ser 
tratado numa outra ocasião. 
198 Era Trágica. Pg. 31. 
199 Segunda Extemporânea, Pg. 31. 
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filosofaram...”200. Ora, mas por que os gregos? Qual seria a diferença essencial entre as 

duas épocas, qual o aspecto próprio da cultura grega antiga que sugeriria haver, entre a 

escuridão moderna e a luminosidade helênica, um ponto em comum? Qual a promessa de 

vida que tange o coração moderno e coloca em movimento a sua busca por uma cultura que 

nunca possui, por uma saúde que lhe foge, e por um rosto – médico, filósofo, espelho – que 

não possui? 

 

 

 
200 Era Trágica, Pg. 32. 
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Parte II 

A Era Trágica dos Gregos 
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Capítulo 4 – O nascimento da Filosofia no espírito da Vida 

  

 Me referi, no capítulo anterior, ao laço do extemporâneo com o seu próprio tempo, 

uma forma de laço que implica certa distância, algum atrito, uma fratura essencial e, no 

limite, a impossibilidade de identificação total. O homem extemporâneo é 

necessariamente não-idêntico a si mesmo, e seu desejo irrealizável de justificação da 

própria vida e da existência como um todo implica numa cultura necessariamente 

dinâmica – uma busca contínua de cultura, ao invés da pretensa posse que tão ansiada, 

pela qual o filisteu, bárbaro moderno, se deixa seduzir. 

 Mas é também a situação extemporânea, enquanto reflete a condição humana 

fundamental de cisão entre valoração e historicidade, que impede aquela distância de 

redundar em abismo. Pela sua própria ausência de fundamento, por sua dinâmica inerente 

e constante estado de busca, a cultura moderna se aproxima da vida de maneira singular, 

instituindo a si mesma como problema ou tarefa que visa a vida, sem jamais alcançá-la 

por inteiro. Mais ainda, a extemporaneidade visa a justificação mesma da vida em sua 

totalidade, sendo incapaz de cumprir sua tarefa sem uma alteridade que a legitime. 

 Pois é aí que a vida se encontra em seu momento de maior lucidez e maior perigo: 

quando sua condição dionisíaca de eterno vir-a-ser se encontra em maior tensionamento 

com sua produção de formas apolíneas unas e orgânicas. É isso que expressa uma cultura 

trágica, enquanto impossível justificação recíproca do humano e do natural, ou ainda, 

enquanto continuidade entre o sentido da vida, da existência e, em particular, da 

existência humana. 

 Essa justificação diante da “suprema autoridade que, num dado povo, cumpre 

chamar de saúde”201, Nietzsche irá procurá-la entre os gregos, e particularmente entre os 

pré-platônicos. Pois é entre eles que Nietzsche vislumbra a presença daquilo que, entre 

os modernos, está ausente. Sendo eles próprios saudáveis, e tendo a filosofia surgido entre 

eles em seu momento de maior saúde, eles poderiam iluminar aquilo que, entre os 

modernos, não passa de uma incógnita. Se a situação extemporânea, que se localiza nas 

vértebras quebradas da modernidade, anseia por um impossível, é diante do impossível 

nascimento da filosofia que Nietzsche irá se colocar, absorvendo no problema medicinal-

extemporâneo, como horizonte deste anseio, a imagem do helenismo trágico. 

   

 
201 Era Trágica, Pg. 32. 
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 A flor e o centauro – complementaridade filológica  

 

 Mas qual seria essa característica da cultura grega trágica, esse traço único que, 

aos olhos do médico extemporâneo, despertaria um fascínio pela vida, assim como a 

impressão de que, ali entre os gregos, haveria uma tal perfeição dos impulsos digna de 

ser designada como Saúde? 

Se os gregos são tomados como modelo de cultura capaz de justificar a filosofia a 

partir do critério salutar, essa consideração parte ainda da noção essencial de historicidade 

que motivara o movimento inicial em direção à Grécia. Há alguma valoração de fundo no 

contexto grego, que irradia sua expressão no todo da cultura trágica, e que se faz sentir 

na modernidade como o mesmo fundo-sem-fundo da vida que convoca sua ânsia. Se o 

contemporâneo – o que no caso de Nietzsche, coincide com o extemporâneo – é “perceber 

no escuro do presente essa luz que procura nos alcançar e não pode fazê-lo”202, é como 

uma luz obscura que o horizonte grego se apresenta, um objeto de estatuto indeterminado 

entre histórico e ideal. 

Desde cedo, quando Nietzsche propõe a retomada da idealização dos gregos 

dentro da filologia, é possível perceber essa indeterminação: 

 

“Todo o movimento científico-artístico destes estranhos centauros [os filólogos] (...) 

dirige-se com ciclópica lentidão a ultrapassar aquele abismo entre a Antiguidade ideal 

– que talvez seja apenas a mais bela flor da germânica saudade de amor pelo Sul – e 

a real e com isso a filologia clássica (...) [almeja a] unificação dos impulsos básicos 

inicialmente inimigos e apenas unificados pela violência.”203 

 

 Note-se que não há ingenuidade por parte de Nietzsche ao reconhecer a estranheza 

do objeto “Antiguidade”, oscilando, mais do que entre seu aspecto ideal e real, entre o 

seu aspecto pré-subjetivo, gerador da ânsia por si, e seu aspecto de objeto produzido pela 

ânsia mesma. A antiguidade é, ao mesmo tempo, realidade concreta e “flor da saudade”. 

E por isso mesmo, o próprio sujeito que se dirige a esse estranho objeto retém algo da sua 

estranheza – ele se torna centauro, figura intermediária entre cientista sabedor e corpo 

desejante. Entre o ciclope, poder máximo de visão, e o artista, com seu poder plástico. 

 
202 AGAMBEN, Op. Cit. Pg. 65. 
203 Homero e a Filologia Clássica, Pg. 183. 
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A figura dos “amigos da Antiguidade” encarna bem a posição extemporânea do 

amigo/amante desse estranho objeto. É necessário, segundo Nietzsche, incorporá-la na 

filologia para que não se perca “o aroma genuíno da atmosfera antiga; (...) aquele saudoso 

estímulo que com o poder do instinto (...) conduz nosso sentir e fruir aos gregos”204. 

Manter vivo o desejo de Antiguidade, manter vivo o estado de busca e não ceder à ilusão 

da posse, esse é o projeto nietzschiano para a filologia nascente. Se a extemporaneidade 

ainda levará alguns anos para ser formulada diretamente205, já está presente o juízo de 

Nietzsche sobre a necessidade de fundamentação vital e organicidade da cultura moderna 

através do “amor pelo Sul”. 

Note-se, inclusive, que no trecho supracitado há uma referência à busca pela 

“unificação dos impulsos básicos”, estando presente o mesmo critério de organicidade que 

atravessa o pensamento de Nietzsche neste período. Como já apresentei, essa unificação 

é necessariamente dinâmica, e tem sua base no direcionamento impossível ao fundo-sem-

fundo da vida. 

É a essa mesma posição, essa mesma atitude em relação ao objeto ideal, que 

Deleuze se refere quando afirma que o “amigo designaria uma certa intimidade 

competente, uma espécie de gosto material e uma potencialidade”, responsável por 

“reintroduzir (...) uma relação vital com o Outro que se tinha acreditado excluir do 

pensamento puro”206. É essa relação vital que o filólogo nietzschiano procura com os 

gregos, um amor à cultura helênica que absorve inclusive a indeterminação da coisa 

amada. Uma “ânsia por ansiar” que não exclui o próprio impulso ao conhecimento, muito 

embora o restrinja em função da organicidade do todo. 

A proposta de Nietzsche para a filologia toca o mesmo problema da ausência de 

organicidade moderna, e sua proposta de unificação dos impulsos estético e científico no 

centauro-filólogo ecoa a constante da unificação salutar da multiplicidade em relação a 

um todo. Por um lado, trata-se da busca por um sujeito moderno que unifique seus 

impulsos num “querer único” e possua, portanto, um estilo artístico também na sua 

relação com o passado, e por outro, a busca por um objeto que esteja ele próprio à altura 

dessa dedicação amorosa por parte do centauro.  

 
204 Homero e a Filologia Clássica, Pg. 182. 
205 O texto é o discurso de posse da cátedra de professor na Basiléia, em 1869, e antecede o projeto do 
Nascimento da Tragédia (um livro também denominado por Nietzsche como ciclópico), estando, de certa 
maneira, em sua origem. 
206 DELEUZE, G. O que é a filosofia? Pg. 9. 
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Já se pode adivinhar todo um jogo de projeções, de paralelos entre os filósofos 

gregos e modernos, e de fato Nietzsche irá insistir no diálogo filosófico-científico entre 

as eras207. Mas o que coloca todo o projeto nietzschiano em movimento é, aqui como 

sempre, a busca impossível e irrecusável por um horizonte de saúde. Busca essa que, por 

sinal, estará sempre em risco, e a possibilidade de desilusão já está implícita na 

possibilidade de que os gregos sejam apenas uma “flor da saudade pelo Sul”. 

Mas o aroma de vida produzido por essa flor, a unidade ideal destes gregos 

trágicos que os torna aptos à justificação, merece ser mais bem observada. Os primeiros 

capítulos da Filosofia na era trágica tratam extensivamente da caracterização desse 

aroma, da descrição dessa saúde grega ideal. Parcial, como toda descrição da amada pelo 

amigo/amante, essa caracterização tem porém dois privilégios: além de sintética e 

extremamente densa, ela se dá logo após a enunciação da tarefa da justificação da filosofia 

diante do critério salutar. Por isso, a descrição da cultura grega nestes dois primeiros 

capítulos permite acompanhar de perto a reflexão sobre o laço entre cultura e filosofia 

através da Grécia pré-platônica. 

 A escolha dos gregos trágicos como exemplo maior se dá porque eles, “como os 

verdadeiramente saudáveis, justificaram a filosofia de uma vez por todas na medida em 

que filosofaram”208. Considerando a particularidade da cultura grega, Nietzsche aponta 

para a sua disposição salutar como um todo, que não terá ao longo deste texto mais do 

que indicações gerais. O que já chama atenção se considerarmos as observações 

metodológicas presentes nos dois primeiros prefácios, e às quais me referi no primeiro 

capítulo. 

 Que Nietzsche não se dedique, em seus textos publicados, a uma referência 

pormenorizada de fontes, aos debates sobre datação, enfim, que não haja ali um trabalho 

doxográfico aprofundado como o de seus Cursos, isso não se explica somente pelo 

destinatário mais ou menos “qualificado” – como se o filósofo rebaixasse ou elevasse seu 

discurso de acordo com a audiência. Se quisermos ser fiéis à proposta metodológica dos 

prefácios, precisamos considerar que também o estilo conciso, denso e simbólico do 

 
207 Já discuti a análise de Paolo D’Iorio (Op. Cit.) desses paralelos no primeiro capítulo, mas aponto ainda 
para a interpretação de André Laks, que pode ser sintetizada na seguinte passagem: “How much does 
Heraclitus weigh compared with Helmholtz, or Empedocles compared with Darwin? The essence of what 
the Presocratics have to tell us does not have to do with their doctrine but with the relation between their 
doctrine and the culture within which they advanced those truths” (In: The concept of Presocratic 
Philosophy, trad. Glenn W. Most – Princeton: Princeton University Press, 2018. Pg. 28). 
208 Era Trágica, Pg. 32. 
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texto, sua forma expressiva, está ligado à reflexão ali contida, seu conteúdo de 

pensamento. 

 Quando Nietzsche se refere ao problema do estilo, no segundo prefácio da Era 

Trágica, a “enumeração completa de todas as proposições possíveis que nos foram 

deixadas”209 estará associada a um emudecimento. No discurso assim como na cultura, o 

excesso de componentes não tem um valor em si. Pelo contrário, este excesso tende muito 

mais facilmente à ausência de valoração e, consequentemente, de sentido. É justamente 

na cornucópia de posses pseudoculturais modernas que o filisteu acaba imergindo, 

perdendo de vista até mesmo o que possa significar a saúde de uma cultura, com sua 

plenitude orgânica de sentido.  

 É por isso que Nietzsche busca apresentar, em seu texto, a imagem de uma cultura 

inteira pintada com três pinceladas, assim como “é possível formar a imagem de um 

homem a partir de três anedotas”210. Sem o vazio entre os diversos signos que nos chegam 

a partir deste espaço concreto/ideal nomeado como “cultura grega”, não há significação 

possível, nada é dito.  

Opera-se na “incompletude” dos sistemas filosóficos, que aponta para a cultura na 

qual os sistemas se inserem, assim como se opera na incompletude da cultura, que aponta 

para o distanciamento entre essa cultura e seu próprio valor. Entre a flor de saudade do 

sul e seu aroma, entre a cultura grega e seu sentido modernamente interpretado, é 

necessário um espaço preciso, como bem sabe o leitor extemporâneo.  

A abordagem de Nietzsche, como centáurico filólogo, visa essa atitude de manter 

à distância que é, ao mesmo tempo, proximidade amorosa, um estar à espera da 

manifestação do ser amado em sua singularidade, sem se entregar à ilusão necessária de 

uma plenitude do encontro. A interpretação total de um texto eliminaria o seu próprio 

sentido, dissolvendo o leitor e o texto no sem-fundo de uma leitura infinita211.  

 

 
209 Era Trágica, Pg. 29 
210 Ibidem. 
211 DELEUZE, G. em A lógica do sentido, afirma que “o sentido é como a esfera em que estou instalado 
para operar as designações possíveis e mesmo para pensar suas condições. O sentido está sempre 
pressuposto desde que o eu começa a falar; eu não poderia começar sem essa pressuposição. Por outras 
palavras: nunca digo o sentido daquilo que digo. Mas em compensação, posso sempre tomar o sentido 
do que digo como objeto de uma outra proposição, da qual, por sua vez, não digo o sentido. Entro então 
numa regressão infinita do pressuposto” (Pg. 31). Se essa regressão infinita testemunha o poder máximo 
da linguagem e a impotência do “eu que fala”, é porque ela mostra a capacidade da linguagem de até 
mesmo prescindir de qualquer sujeito que lhe desse algum suporte e, pelo outro lado, a incapacidade do 
sujeito falante de prescindir do sentido que o precede, e que lhe advém pela linguagem. 
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“De uma vez por todas” – A justificação trágica 

 

Mas se ainda será necessário esperar pelo decorrer dos dois primeiros capítulos 

para o desenvolvimento dessa descrição dos gregos, Nietzsche já aponta para o fato de 

que foi nessa cultura saudável, e não em outra, que nasceu a filosofia que ainda falta 

justificar. Se, como vimos anteriormente, a justificação de qualquer instância diante do 

critério salutar equivale à demonstração de sua capacidade de promover a saúde em meio 

ao todo de uma cultura, então a própria saúde grega já os tornaria, no mínimo, candidatos 

adequados para a justificação da filosofia.  

Mas essa candidatura tem ainda suas consequências. Quando afirma que a 

justificação da filosofia através dos gregos trágicos seria “de uma vez por todas”, 

Nietzsche já indica uma generalização de seu juízo sobre a particularidade grega que 

ainda estaria por ser, se não demonstrada, ao menos indicada ao longo da descrição. Ainda 

assim, no que se refere apenas à particularidade dos gregos, restaria ainda observá-la 

dentro da sua dinâmica própria, considerando seu auge e seu declínio.  

E isso é um elemento central da diferenciação entre a Grécia trágica de Nietzsche 

e a Grécia clássica apregoada pelos filisteus: a consideração nietzschiana da cultura 

através da organicidade não pode se satisfazer com a mera reprodução de uma Grécia 

ideal. Pelo contrário, deve recuperar seu sentido profundo e reconstruir seus valores a 

partir de uma fundamentação vital no devir – deve tornar extemporâneo o sentido da 

cultura grega. Ao invés de formar uma imagem fixa do que seria a “perfeição clássica” e 

imitá-la na perfeição de seus produtos, Nietzsche irá propor uma leitura dos gregos que 

não ignora a sua relação com o fundo obscuro da vida, e por isso, apreende em si o 

processo produtivo de sentido. 

Como afirma Guervós, “a cultura grega já não é clássica e exemplar por mostrar 

a realização de uma coincidência perfeita entre ser e parecer”212, pelo contrário, ela é 

exemplarmente trágica por ter vislumbrado o problema fundamental do sentido – da vida, 

da cultura e da existência – em seu momento de maior tensão. O classicismo ingênuo do 

qual Nietzsche se afasta é, na melhor das hipóteses, mudo diante daquilo que poderia 

levá-lo, em primeiro lugar, ao interesse pelos próprios clássicos. Diante da flor sem 

aroma, a estagnação.  

 
212 GUERVÓS, Op. Cit. Pg. 186. 
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E é justamente a partir da consideração botânica da cultura que Nietzsche pretende 

superar a mudez entre as culturas, pois é possível, nessa vertente organicista de 

interpretação, considerá-las como possuindo uma disposição orgânica através da qual a 

Saúde passa a ter um valor mais amplo do que um funcionamento ótimo. Daí, inclusive, 

a possibilidade de uma leitura química da filosofia, considerando-a como catalisadora de 

processos num meio vital determinado, acelerando ou retardando o seu declínio213. 

Este é o motivo de Nietzsche insistir que os gregos, justificando a filosofia por 

terem-na derivado de uma situação de saúde, “não puderam cessar nem mesmo no 

momento certo” e, por isso, “encurtaram muitíssimo sua contribuição para a posteridade 

bárbara...”214. Nietzsche coloca o declínio da saúde grega já aqui como um sobreaviso 

contra qualquer consideração unívoca dessa justificação, ou seja, uma consideração que 

acreditasse encontrar naquele “de uma vez por todas”, uma prova da eternidade e da 

independência da planta grega em relação ao seu meio. Assim como a filologia precisa 

manter-se na distância respeitosa do amigo/amante em relação à Antiguidade grega, 

também a justificação que provém desse povo vivo só é infinita enquanto dura. 

E não é à toa que o efeito de “encurtamento da contribuição” para a posteridade 

se assemelhe tanto à aceleração do declínio e isolamento que o autor constata como efeito 

da filosofia em povos doentes. Justificar não significa eternizar uma valoração, e do 

mesmo jeito que o sentido positivo da filosofia pode ser encontrado entre os gregos, 

também o exemplo de seu valor negativo se dá com o mesmo povo, por mais que se 

conceda que não seja a mesma filosofia que se torna agente da doença entre eles. 

 A justificação que se pretende é sempre em função da saúde, e por isso, está 

sempre em relação a uma instância mutável, fundamentada no devir sem-fundo da vida. 

A integração entre o povo e os indivíduos não é sustentada por si mesma, e a filosofia, 

instância secundária da totalidade vital, depende dessa sustentação irregular para ser 

justificada. A partir do momento em que um povo declina, ou seja, que a integração entre 

suas partes começa a vacilar, a garantia de justificativa para a filosofia se perde, e seu 

 
213 Me refiro à passagem já citada da Era Trágica onde Nietzsche afirma: “sempre que a filosofia se 
manifestava de modo solícito, salvífico ou preventivo, isso se dava com os povos sãos, ao passo que, com 
os doentes, ela os tornava ainda mais doentes” (Op. Cit., Pg. 31). Neste sentido, a submissão funcional da 
filosofia à cultura enquanto atividade visando o Todo como fim permitiria a continuidade da analogia: 
assim como a causalidade química está subsumida pela orgânica, a causalidade das atividades culturais 
estaria subsumida pelo todo da cultura. 
214 Era Trágica, Pg. 32. 
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efeito catalisador de isolamento passa a ser até mesmo nocivo. Há sempre a possibilidade 

de, numa determinada época, um povo precisar abdicar da filosofia.  

A justificação trágica de uma instância cultural/orgânica inclui, necessariamente, 

seu auge e declínio, como momentos necessários do processo vital no qual ela própria 

está inserida. A valoração de um acontecimento histórico que se pretenda, ela mesma, 

saudável, não pode pretender sê-lo independentemente da situação que torna possível esse 

acontecimento. Daí toda a potência da metáfora botânica, que considera a planta e o solo 

em sua reciprocidade. 

Se Nietzsche pretende justificar a filosofia “de uma vez por todas”, não será 

através de um valor unívoco para toda e qualquer cultura. Será necessário pensar as 

condições de efetivação desse valor salutar, e portanto, pensar o solo cultural como um 

todo, para considerar a planta-filosofia em seus efeitos benéficos ou nocivos. O “de uma 

vez por todas” não coloca a justificação num vazio, muito pelo contrário: ele a localiza 

em todas as especificidades do solo e da atmosfera, considerando uma Saúde, e não toda 

e qualquer. Para justificar a filosofia, seria necessário não apenas o exemplo de uma 

filosofia potencialmente saudável, mas também e principalmente o exemplo da própria 

saúde que a qualificaria como tal. O que leva ao problema: como saber qual Saúde poderia 

prover, a partir de suas condições específicas, uma justificação trágica, ou seja, que se 

generalizasse apenas enquanto localizada dentro de uma dinâmica vital que inclui seu 

auge e declínio? 

É exatamente aí que é possível perceber a característica própria do solo grego. Se 

não há, de fato, um valor unívoco para a filosofia, independentemente da cultura, ainda 

assim, “os gregos souberam começar no momento certo”, ensinando que o ato de filosofar 

se dá “na felicidade, numa puberdade madura, no interior da serenidade flamejante de um 

momento de vida vitorioso e corajoso”215 (Era Trágica, Pg. 32). Ou seja, ensinaram a 

derivar a filosofia de um momento de saúde plena, no qual a organicidade do sentido se 

faz sentir em cada aspecto da cultura na qual essa filosofia se insere, seu momento trágico. 

 

* 

 

 É curioso como a descrição do modo de vida trágico no qual se desenvolveu a 

filosofia nascente comece, no texto da Era Trágica, pelo negativo: 

 
215 Era Trágica, Pg. 32. 
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Se eles tivessem sido, à época, iguais àqueles espíritos experimentados e serenos, 

prosaicos e precoces, como imagina para si o erudito filisteu de nossos dias, ou, 

então, se eles tivessem vivido apenas num libidinoso flutuar, ressoar, respirar e 

sentir, tal como gosta de supor o visionário iletrado, a fonte da filosofia jamais teria 

vindo à luz entre eles.216. 

  

 Além de já indicar, aqui, a crítica ao filisteu que se desenvolverá na Primeira 

Extemporânea (e que apresentei no terceiro capítulo), Nietzsche também faz referência ao 

visionário iletrado, versão depreciativa, pois unilateral, dos “amigos da Antiguidade” 

referidos em Homero e a filologia clássica. Já é possível perceber, pelo que apresentei 

acima, que as duas abordagens pecariam por sua falta de organicidade, ou seja, pelo 

desarranjo estilístico de seus impulsos. Desarranjo doentio que, por sua vez, forma uma 

imagem igualmente doentia dos gregos, projetando suas próprias valorações e produzindo, 

assim, juízos equivocados sobre a natureza da saúde grega e sua significação vital. São dois 

extremos interpretativos, tipos ideais de uma doença que produz valores doentes. 

 De um lado, a erudição excessiva projeta uma imagem de serenidade e 

precocidade correspondentes a esse mesmo excesso de conhecimento, idealizando o 

nascimento da filosofia como uma erudição igualmente prosaica. Do outro, a flutuação 

idealizada pelos “visionários iletrados” supõe, ao contrário, uma espécie de surgimento 

espontâneo, projetando sobre os gregos a ausência de um sentido unificador que é a da 

própria modernidade, como se a filosofia tivesse surgido de “sensações” irrefletidas. 

Embora pareçam opostas, as duas posições compartilham do mesmo problema: ao não 

encontrarem ao seu redor uma cultura autêntica, projetam sobre os gregos a sua própria 

falta. Sem ter a tarefa da cultura em mente, a abordagem moderna alternaria entre pisotear 

a “flor da saudade” ou não perceber, nela, nenhuma cor ou aroma. 

Nenhuma das hipóteses dá conta da originalidade da filosofia grega, e Nietzsche 

ainda diz que, admitindo-se qualquer uma das duas, a filosofia grega não seria “nunca 

aquele amplo rio que se derrama e que, com seu orgulhoso bater de ondas, se nos dá a 

conhecer”217. O uso da metáfora aquática não é ingênuo, e aponta para o equívoco em 

comum das duas leituras doentias: nenhuma das duas dá conta da continuidade 

excepcional que tiveram as questões levantadas pela filosofia grega. Essa continuidade 

 
216 Era Trágica, Pg. 33. 
217 Ibidem. 
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só pode ser vislumbrada pela perspectiva extemporânea, já que, a partir das vértebras do 

tempo, esta conseguiria ver, na escuridão do céu moderno, não apenas um signo de uma 

ausência, mas o reflexo distante da luz de outras épocas. 

Em ambas as leituras doentias, seria até possível conceber um “riacho prestes a 

desaparecer na areia ou evaporar numa neblina”218, ou seja, é possível, de fato, conceber 

através dessas hipóteses uma origem pontual da filosofia grega, mas em nenhuma delas 

é possível explicar sua validade em meio ao tempo. Nenhuma delas pode justificar a 

filosofia “de uma vez por todas”, porque ambas desconsideram a distância essencial entre 

a historicidade e a valoração. 

Daí a famosa passagem, que soa estranha ao se tratar de um texto sobre o 

surgimento da filosofia, mas que tem seu sentido a partir dessa distinção extemporânea: 

“As perguntas sobre os inícios da filosofia são absolutamente indiferentes, pois no início 

há sempre o cru, o disforme, o vazio e o feio...”219. A própria preocupação com essa 

origem pontual da filosofia já está fadada à indiferença, pois suporia não apenas uma 

espécie de pureza atemporal reservada apenas às ovelhas e crianças, como também a 

ausência do ato valorativo que acompanha necessariamente a própria delimitação da 

objetividade histórica. Uma História que tentasse delimitar excessivamente os pontos de 

início e fim de um determinado fenômeno perde a dinamicidade própria a estes mesmos 

fenômenos, pois retira-os do fundamento vital do qual se originam. 

Procurando na Grécia uma “formação autóctone” da filosofia, seu começo 

pontual, ou então buscando filosofias ainda mais “originais” onde localizar esse ponto 

zero, o resultado da busca estaria fadado ao fracasso ou à simples ficção, pois o fundo 

valorativo permaneceria como o pressuposto ignorado do próprio método de abordagem. 

Mais ainda, o próprio sentido da busca, como busca extemporânea por um sentido 

cultural que sempre escapa, se dissolveria no impulso ao conhecimento.  Se “o caminho 

rumo aos inícios conduz, em todos os lugares, à barbárie”, é porque não há um limite 

intrínseco a este impulso onívoro. Por isso mesmo, “em si mesmo e em todas as épocas, 

o desenfreado impulso ao conhecimento barbariza tanto quanto o ódio ao 

conhecimento”220. Note-se aqui a mesma generalização do juízo aludida na busca de 

justificação da filosofia, que se deve ao próprio objeto do juízo: enquanto impulso, 

também o conhecimento não tem limites, pois nenhum impulso conhece seu próprio 

 
218 Era Trágica, Pg. 33. 
219 Idem. Pg. 34. 
220 Ibidem. 
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limite “em si mesmo”. Isso é verdadeiro em todas as épocas pois é apenas a valoração 

cultural que pode expandir, restringir ou, em suma, agir sobre o nível pulsional. Apenas 

uma cultura verdadeira pode, ao estabelecer organicamente o sentido para os impulsos 

vitais, limitá-los em função do todo, ou ainda, torná-los, enquanto funções internas do 

todo, limitados. 

 Essa limitação em função da vida é expressa logo em seguida ao trecho 

supracitado. Nietzsche afirma que “por meio de uma necessidade ideal de vida, os gregos 

domaram seu (...) insaciável impulso ao conhecimento [Wissenstrieb] – porque 

desejavam viver, de imediato, aquilo que aprendiam”221. A preocupação central dos 

helenos com um ideal comum de vida passa ao largo daquelas leituras modernas que 

pecam não apenas por uma “cristalização atemporal” da filosofia, mas também pelo 

deslocamento do eixo de suas questões.  

Entre os gregos, não era o impulso ao conhecimento que estava na raiz da filosofia, 

mas essa “necessidade ideal de vida” que estabelece valores, ou seja, sua cultura. O 

grande problema das leituras modernas unilaterais dos gregos é o falseamento da própria 

matriz do pensamento filosófico: a filosofia nasce no seio da cultura, visando satisfazer 

necessidades culturais que implicam, inclusive, a limitação do impulso ao conhecimento. 

Uma tal ilusão perspectiva ligada à leitura dos filósofos antigos já havia sido 

apresentada no prefácio, com termos quase idênticos. Procurando a verdade objetiva dos 

textos gregos como seu objetivo principal, o leitor moderno projeta sua própria valoração 

doentia sobre os sistemas antigos, e assim não pode lê-los senão como “grandes 

equívocos”, nos termos de Nietzsche. A alternativa a essa forma de leitura era a 

substituição da perspectiva da Verdade pela da Vida.  

Portanto, essa perspectiva vital já era identificada anteriormente como sendo o 

mote e preocupação central dos filósofos gregos. O que ganha ainda mais peso ao 

considerarmos a inserção do hiato extemporâneo dentro do projeto médico-cultural. Pois, 

se a matriz da filosofia, seu elemento originário, se dá entre os gregos a partir de uma 

necessidade de cultura, de valoração sobre os diversos impulsos vitais visando sua 

conformação orgânica, então não há, entre eles, separação entre a ação e sua justificativa. 

O juiz e o reformador não estão cindidos, pois a necessidade de vida está na base da 

necessidade de cultura.  

 
221 Era Trágica, Pg. 34. 
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Por isso mesmo, se o moderno/extemporâneo não pode retirar de si mesmo sua 

justificação salutar, já que necessitaria de um fundamento vital que não possui, então a 

relação que os gregos estabelecem entre vida e cultura pode fornecer um horizonte de 

valoração extemporâneo, “de uma vez por todas”. De forma que, quando Nietzsche afirma 

que eles “absorveram em si toda formação viva de outros povos, logrando chegar assim tão 

longe, porque sabiam justamente atirar a lança a partir do ponto em que um outro povo 

havia largado”222, trata-se de recuperar essa mesma perspectiva helênica a favor da vida. 

A reabilitação da polifonia grega visando o grande homem é uma leitura moderna 

dos gregos feita ao modo grego, leitura essa que só pode ser feita a partir de uma posição 

de extemporaneidade, visto que implica uma valoração que se dá sobre o próprio tempo, 

a partir da vida. Em outras palavras, absorve-se a formação viva do povo grego, sendo 

possível chegar ao ponto em que eles largaram a lança e atirá-la mais longe. 

Amarram-se as duas pontas da leitura, e o helenismo trágico proposto por 

Nietzsche é tão pouco “autóctone” quanto o nascimento da filosofia entre os gregos223. 

Se o foco na diferença entre os modernos e os antigos permanece em vista, estando na 

base da proposta de adoção desses valores gregos enquanto promotores de Saúde, 

Nietzsche não deixa de apontar, nesses gregos, a mesma atitude de se apropriar de 

elementos de outros povos apenas na medida em que favorecem o florescimento grego.  

Os gregos trágicos são, neste sentido preciso, complementares à 

extemporaneidade, tanto no que têm de oposto a ela (sua unificação de impulsos através 

de uma cultura verdadeira), quanto no que têm de similar (sua apropriação de elementos 

externos visando a Saúde). 

 Com isso, fica compreensível o porquê de, em sua descrição da extemporaneidade 

na Segunda Extemporânea, Nietzsche referir-se a si mesmo como “pupilo de uma época 

mais antiga, ou seja, da grega”224. Os signos de proximidade e distância, de semelhança 

e diferença, de originalidade e apropriação, todos eles se submetem à figura do mestre225. 

 
222 Era Trágica, Pgs. 33ss. 
223 Mesmo modernamente, Nietzsche se insere em toda uma tradição de pensamento filosófico sobre o 
trágico que costuma ser remetida a Schelling (Ao menos desde Peter SZONDI, em seu famoso Ensaio sobre 
o trágico). A meu ver, seria necessário sempre ter em mente que a inserção de Nietzsche numa tradição 
“trágica” é paralela à sua inserção numa tradição “médica” (Cf. GIACOIA, O. Saúde, Doença e Política em 
Nietzsche), e que a posterior constatação nietzschiana de certo aspecto doentio no romantismo pode ter 
algo que ver com a ênfase maior no aspecto fisiológico da Cultura. 
224 Segunda Extemporânea, Pg. 31. 
225 Voltarei a essa figura ao fim deste capítulo. Para uma análise aprofundada sobre essa figura 
nietzschiana do mestre, cf. GIACOIA, O. Sobre o filósofo como educador em Kant e Nietzsche. In: 
doispontos, Curitiba, São Carlos, vol. 2 (2), outubro de 2005. 
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Os gregos ensinam a justificar a filosofia, e o transbordamento de sua saúde é capaz de 

tornar saudável aquele que a eles se dirige visando a tarefa da cultura.  

 

Inserção na Vida, inserção na Cultura. 

 

 Logo em seguida à sua declaração de “irmandade de valores” com os gregos (que 

“desejavam viver, de imediato, aquilo que aprendiam”), Nietzsche afirma que eles 

“também filosofaram como homens da cultura e com os objetivos da cultura, e, por isso, 

eximiram-se de inventar, uma vez mais, os elementos da filosofia e da ciência a partir de 

uma arrogância autóctone”226.Essa afirmação mostra bem o grau de inserção dos gregos 

na sua totalidade particular, pois é justamente por terem como objetivo sua própria cultura 

que eles não buscaram reduzir todos os elementos da nascente filosofia a si mesmos. 

Uma tal redução equivaleria a uma totalização forçada do próprio ponto de vista, 

e a consideração da filosofia como constituída de elementos, ao mesmo tempo em que 

aponta para a exterioridade desses elementos absorvidos pelos gregos, aponta também 

para a multiplicidade constituinte da filosofia em seu surgimento. 

Resultado da combinação de elementos exógenos no contexto grego, a filosofia 

será, ela mesma, constituinte ativa do novo meio. O termo “elemento” tem um sentido 

orgânico mais amplo do que a metáfora biológica proporcionara ao texto, e poderíamos 

falar ainda da filosofia como tendo suas raízes ou órgãos transplantados para o solo ou 

corpo da cultura grega.  

A exterioridade dessas raízes da cultura grega é um ponto central, pois o desejo 

de “viver o que aprendiam” faz com que a absorção desses novos elementos seja 

convertida imediatamente em uma maior riqueza de valores do povo grego. Em suma, a 

vida múltipla onde foi gerada a filosofia transferiu para ela essa mesma multiplicidade, 

enriquecendo-a com sua polifonia exótica. 

 Tendo uma perspectiva vital sobre a própria vida, a riqueza dos juízos gregos não 

poderia cristalizar, como nas leituras doentias apresentadas, uma origem pontual na 

história para os elementos que constituíam a filosofia nascente. O aproveitamento de 

princípios de outras culturas, sua absorção e superação, se dá com os gregos de maneira 

extraordinária, constituindo a especificidade da cultura grega diante da posição 

extemporânea. Como já apontei anteriormente, a fertilidade dos gregos, o seu poder de 

 
226 Era Trágica, Pg. 34ss 
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“grande rio” que ressoa em todos os tempos, se dá por esse sentido ideal da Vida, que 

permite sua abertura às outras culturas visando seu incremento de Saúde e, assim, 

generaliza o valor da cultura grega pelo seu valor salutar. 

 Tudo se passa como se os gregos tivessem universalizado a si mesmos pela sua 

relação intrínseca e saudável com a sua própria totalidade cultural orgânica, inventando 

desta maneira “as mentes tipicamente filosóficas, sendo que a inteira posteridade não 

inventou mais nada de essencial que se lhe acrescentasse”227.  

Se considerarmos ainda os dois polos extremos de uma cultura específica (a sua 

totalidade, por um lado; o indivíduo, por outro), não é uma força ou qualidade especial 

de nenhum deles que caracteriza a peculiaridade da cultura grega, mas sim a forma pela 

qual conseguiram estabelecer a ligação entre os dois. A integração entre o povo grego e 

seus indivíduos (sua saúde) e sua concepção da vida como valor supremo eram tais que, 

quanto mais inseridos em seu meio vital particular, mais singulares são os juízos de seus 

“homens-da-cultura”, e maior o valor salutar o seu homem-da-cultura específico, o 

filósofo.  

Os filósofos gregos falaram “a respeito de tudo aquilo que (...) constitui a 

peculiaridade helênica, ainda que o tenham feito sob a forma mais geral”228, sendo que o 

interesse por eles é justamente o fato de que, neste caso, a maior peculiaridade helênica 

equivalha à sua generalidade. Pelo fato de eles terem dado o valor mais alto à Vida, quanto 

mais intraculturais, mais interculturais eram seus sistemas. 

Diante dessa singularidade generalizada dos gregos, a tarefa de justificação da 

filosofia diante da Saúde passa a ser não apenas possível, mas generalizável. E, como 

veremos mais à frente, a maneira pela qual os grandes homens se inserem no povo grego, 

assim como a maneira pela qual esse povo os reconhece, pode servir como exemplo de 

uma valorização universal da filosofia. 

Nietzsche sintetiza a reciprocidade entre vida e cultura, assim como a disparidade 

entre a cultura grega sadia e a cultura moderna doentia nas linhas seguintes: 

 

“O juízo de tais filósofos acerca da vida e da existência é incomparavelmente mais pleno 

de sentido do que um juízo moderno devido ao fato de que eles tinham a vida diante de 

si numa prodigiosa perfeição e por que (...) neles o sentimento do pensador não se perde 

 
227 Era Trágica, Pg. 35. 
228 Idem. Pg. 36. 
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no antagonismo próprio ao desejo por liberdade, beleza, grandeza de vida e impulso à 

verdade [Triebes nach Wahrheit], e apenas indaga: de que vale, em geral, a vida?229 

 

 Estando imersos numa Saúde prodigiosa e limitando o seu impulso à verdade em 

vistas dessa Vida saudável, os gregos podem fazer sua pergunta da forma mais geral 

possível. Essa perfeição vital significa, como já apresentei, uma unidade entre as partes 

do povo grego, unidade essa que permeia a própria formação dos indivíduos integrantes, 

dirigindo cada um para uma conformidade com o todo. Em suma, um estilo unitário que 

abarca as diversas maneiras de viver singulares numa totalidade harmônica. 

 Nos gregos, o filósofo “não é ocasional”, e seu lugar central em meio à cultura 

grega dá a dimensão que a filosofia pode ter entre os povos saudáveis, enquanto nas 

culturas como a moderna, em que o filósofo é um “mero cometa”, avançando disparatado 

sem nada orbitar, de nada adianta procurar um sentido salutar para a filosofia. “Há uma 

necessidade férrea que prende o filósofo a uma legitima cultura”230, e essa necessidade é 

que possibilitou, entre os gregos, a figura peculiar e universal do filósofo. 

 

Mestres íntegros 

 

Nietzsche utiliza termos semelhantes para descrever uma outra característica dos 

filósofos pré-platônicos. Ele comenta, em passagem anterior: “Todos esses homens [os 

pré-platônicos, inclusive Sócrates] são integrais e como que talhados a partir de uma única 

pedra. Entre o seu pensar e o seu caráter, vigora uma rígida necessidade”231, e forma que 

aparentemente aquela unidade da cultura grega correspondia a uma outra, a dos sujeitos 

nela imersos. 

 No contexto moderno, pelo fato mesmo de não “dispormos de uma cultura”, nos 

perdemos no “antagonismo próprio ao desejo por liberdade, beleza, grandeza de vida e 

impulso à verdade”232, e a ausência de um estilo unitário da cultura corresponde à cisão 

“interna” dos próprios sujeitos modernos. Na verdade, Nietzsche aponta para a 

reciprocidade entre as estruturas interna e externa dos sujeitos imersos numa cultura, mas 

 
229 Idem, Pg. 37. 
230 Era Trágica, Pg. 37. 
231 Idem. Pg. 35. 
232 Idem, Pg. 37. 
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justamente para recusar a duplicidade “interno/externo” como sintoma dessa própria falta 

de unidade. 

Vale observar que isso não é o mesmo que uma “superação dialética” de uma 

duplicidade que se mostra ilusória, mas a recusa dessa divisão logo de partida, tomando-

a como sintoma de ausência daquela cultura unitária que deveria ser pressuposta. Não à 

toa, Nietzsche dirá mais à frente, fechando sua introdução: “tendes primeiro uma cultura 

e, aí então, deveis descobrir o que pode e quer a filosofia”233, reforçando que a 

reciprocidade entre as unidades “externa” e “interna” ao sujeito, antes de mero resultado 

utópico pressentido ao fim do caminho, é a precondição desse próprio sujeito. A “rígida 

necessidade” entre pensamento e caráter, inexistente nos modernos, equivale ao (rígido?) 

estilo unitário grego. 

Seguindo essa leitura, os gregos são ao mesmo tempo integrantes, integrados e 

integrais. Integrantes de uma cultura cujo estilo unitário os unifica entre si, tornando-os 

de partida imersos num todo pleno de sentido e tendo a Vida diante de si. Integrados, 

justamente pois essa imersão corresponde a uma reciprocidade entre a unidade dessa 

totalidade e a sua própria, envolvendo-os na necessidade da Cultura grega. E, estabelecida 

essa harmonia entre os dois polos, a unidade de estilo dessa cultura passa a corresponder 

à necessidade que comanda a vida e o pensamento desses homens “talhados de uma única 

pedra”, tornando-os, enfim, integrais. 

Desta maneira, a saúde de uma cultura é complementar à integridade do indivíduo, 

e ambas são compreendidas como conformidade entre as partes em função do todo.  

Quanto a isso, as observações de Nietzsche na Terceira Extemporânea sobre o 

perigo da interioridade são particularmente esclarecedoras. Ali, ao apontar justamente 

para a relação entre a cultura de uma época e seus filósofos, o primeiro dos três perigos é 

o “isolamento”, sendo que o “mais terrível dos antídotos contra homens extraordinários 

é empurrá-los tão profundamente para dentro de si mesmos que seu retorno se torne, a 

cada vez, uma erupção vulcânica”234. Essa interioridade é tão atraente para o filósofo pois 

lhe permite, além da independência, a integridade, no sentido de não se render aos 

costumes cotidianos. 

Também neste texto é a “natureza completa, harmoniosa, que se move e se articula 

em seu próprio eixo, desimpedida e desinibida”235 que Nietzsche irá louvar em 

 
233 Era Trágica, Pg. 43. 
234 III Ext. Pg. 34. 
235 Idem. Pg. 28. 
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Schopenhauer. São esses os atributos que o qualificam como um educador, um mestre 

íntegro, no qual haveria uma continuidade entre suas ações e valores. 

Se a cultura, assim como os indivíduos e as atividades que a constituem, serão 

todos avaliados por essa figura do médico, será a unidade o critério diagnóstico em cada 

um dos níveis. É a presença ou a ausência de unidade interna que permitirá constatar em 

maior ou menor grau a Saúde de uma cultura, uma filosofia ou um indivíduo. 

Sublinhando as relações de necessidade estabelecidas entre vida e cultura, assim 

como entre vida e pensamento, perfaz-se o último laço da apresentação do percurso 

pretendido por Nietzsche nessa tarefa de justificação da filosofia. Se, com os pré-

platônicos, é possível pensar vida, filosofia e cultura como uma “única pedra”, e se a 

partir de Platão esses “tipos puros” dão lugar a “personagens filosoficamente mistas”236, 

então é naqueles primeiros filósofos que se encontrará o elemento final da unidade entre 

o particular e o todo que falta aos modernos. Em suma, será possível encontrar o foco de 

saúde através do qual é possível dar aos elementos de uma filosofia e de uma cultura um 

valor inerentemente salutar. 

 

* 

 

Ora, depois de declarar que seu escrito se dedicará exclusivamente a esses 

filósofos integrais, considerando-os como uma “república-dos-gênios” em diálogo um 

com o outro e lendo-os através de seu sentido vital, Nietzsche irá se direcionar 

gradualmente àquele foco de saúde. 

Colocando Platão e seus sucessores (as personagens mistas) diante desses 

filósofos mais antigos, o autor comenta que os “mistos” são “instituidores de seitas”, 

opondo-se à totalidade da cultura grega na qual se inserem, e buscando redenção 

“somente para os indivíduos”; enquanto isso, a atividade dos pré-platônicos consistia 

numa “cura e numa purificação em larga proporção”237, agindo assim de forma consciente 

ou não. 

A diferença essencial entre os dois tipos de filósofos gregos demarca o declínio 

daquele valor salutar da filosofia entre eles, e não por acaso esse declínio é colocado em 

termos de “seitas” e “purificações”. É um caráter religioso da filosofia que se ressalta, de 

 
236 Era Trágica, Pg. 38. 
237 Era Trágica, Pg. 39. 
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forma que o declínio das personagens filosoficamente mistas a partir de Platão consistiria 

numa espécie de religião privada, na qual aqueles indivíduos que mal se distinguiam da 

totalidade numa cultura saudável passam a se ver como distintos e mesmo avessos à 

“unidade de estilo de então”. 

Conspirando no exílio contra a cultura una e saudável, a figura do filósofo passa 

a declinar a partir dessas diversas seitas de indivíduos, o que, diante do critério judicativo 

da saúde, já seria motivo suficiente para considerar tais filosofias como prejudiciais pelo 

seu caráter de cisão imanente. Mas, apesar de ressaltar a relevância de sua decadência, o 

alvo principal de Nietzsche não será essa filosofia grega cindida, mas sim a cultura (ou a 

falta de uma) dos modernos.  

Se a advertência à filosofia grega se restringia ao seu período misto e cindido, a 

crítica à modernidade será mais ampla. Numa tal época em que não há nenhuma unidade 

de estilo na qual se apoiar, a filosofia se torna “o monólogo erudito do caminhante 

solitário, a presa apoderada pelo indivíduo”, e por isso, “a filosofia deveria ser abolida 

pelo homem moderno, caso ele fosse (...) corajoso”238. 

Inflando a esfera do sujeito e, consequentemente, a diferença deste sujeito em 

relação à totalidade cindida, a filosofia moderna merece aquela reprovação declarada no 

começo pelos médicos do povo, e Nietzsche termina sua introdução afirmando a 

premência da necessidade de uma cultura íntegra para, aí sim, justificar o “retorno” do 

filósofo. Mas essa integridade cultural corresponde também a uma integridade dos 

sujeitos, e antes mesmo de terminar, o autor dá uma indicação daquele foco de saúde que 

as seitas filosóficas minaram entre os gregos e que os modernos sequer possuem para ser 

minado. 

Ele diz, após a crítica da individualização da filosofia entre os modernos:  

 

“Ninguém deve ter a ousadia de dar cumprimento em si à lei da filosofia, ninguém 

mais vive filosoficamente com aquela simples fé humana [einfachen Mannestreue] 

que impelia um antigo, seja lá onde estivesse, seja lá o que fizesse (...) a se comportar 

como estoico caso alguma vez houvesse feito profissão de fé ao Stoa”239.  

 

 
238 Era Trágica, Pg. 42. 
239 Era Trágica, Pg. 42. 
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É ainda da ligação entre a teoria e a prática que se trata, e a “ousadia” grega de 

cumprir a lei da filosofia em si nada mais é do que aquela integralidade do homem grego 

que o tornava um tipo exemplar. 

A síntese se expressa na própria expressão “viver filosoficamente”, apontando 

para essa intersecção que, ausente nos modernos, aparece nos gregos com a força 

imperativa do cumprimento de uma lei. Isso não é de forma alguma ocasional, pois, 

apresentando a força de determinação da filosofia sobre a vida dos gregos, Nietzsche 

mostra a força da filosofia sobre uma vida saudável.  

É apenas quando se vive de maneira saudável que a intersecção entre vida e 

filosofia faz sentido, tornando a expressão sintética “viver filosoficamente” mais do que 

um jogo de palavras. Do contrário, falta um elemento (na metáfora “bioquímica” da qual 

falamos anteriormente), ou mesmo um órgão (na extensão orgânica da metáfora) que dê 

força e consistência a essa intersecção entre teoria e prática. 

E a simplicidade desse elemento não deve cegar-nos para sua centralidade, pois é 

justamente essa “simples fé humana” que “impele” o filósofo grego à sua vida filosófica. 

E, da mesma maneira, é a ausência dessa força entre os modernos que tira o pleno direito 

da filosofia entre eles. Se até então o acoplamento entre vida e filosofia entre os gregos 

parecia um fortuito acaso, agora essa fé humana aparece como o agente daquela síntese.  

A determinação maior da nova esfera da Fé precisará esperar para aparecer, pois 

por enquanto o único objetivo do autor é nomear o “cimento” da cultura grega que dá 

consistência à sua vida e à justificação de sua filosofia, e cuja falta, inclusive, assinala a 

doença entre os modernos. A ausência dessa ainda pouco explicitada “fé humana” está 

para o final da introdução como um diagnóstico assim como a “doença dos modernos” 

está para o seu início. 

Se esse diagnóstico aparece nas duas pontas, é porque a ideia que atravessa toda 

a concepção do livro é a centralidade da vida e da saúde para a leitura dos filósofos, tanto 

os gregos quanto os modernos. Assim, a possibilidade da união dos sistemas antigos com 

as vidas que os produziram é uma questão que simplesmente não apareceria caso ainda 

nos limitássemos à análise de sua “verdade objetiva”.  

A união entre vida e filosofia se estabelece, no âmbito salutar, como a lei que 

comanda tanto o diagnóstico dos gregos quanto o dos modernos. A condenação dos 

médicos do povo à filosofia, a qual o nosso autor sugeria escutar com atenção, tem agora 
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seus limites um pouco mais claros, e o agente da saúde grega também, já que o contorno 

da sua ausência entre os modernos vira signo da sua doença.  

Tendo sido apresentada anteriormente como uma “virtuosa energia dos antigos”, 

a fé enquanto lealdade aos preceitos filosóficos vitais é o que norteava os pré-platônicos 

e que tornava possível a integração entre as instâncias da vida grega. E é o fato mesmo 

de Vida, Cultura e Saúde se tornarem termos intercambiáveis entre si que torna possível 

uma filosofia integrada e integradora do povo grego numa “larga proporção”.  

O agente integrador dessas instâncias é essa fé peculiar aos gregos trágicos que 

convertia cada impulso interno (inclusive aquele ao conhecimento) à sua função vital, 

julgando-o e modificando-o de acordo com o seu valor de integração e também com a sua 

doutrina vivida.  

A própria fé se torna, nessas condições específicas do direcionamento vital das 

atividades humanas à vida cultural, sinônimo de Saúde, e deve ser entendida no sentido 

de uma obrigação de caráter vital entre os indivíduos e sua cultura. Seu caráter religioso 

deve ser entendido como a mesma “necessidade ideal de vida” que leva os gregos a 

colocarem um limite até mesmo no seu impulso ao conhecimento – ou seja, deve ser lido 

como um compromisso geral com a tarefa da cultura. Sendo assim, não é o oposto do 

conhecimento, mas a imersão total dos sujeitos nas ideias com as quais se compromete e 

se confunde. 
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Cap. 5 – O processo expressivo da Filosofia. 

 

 Os três motivos da filosofia nascente 

 

 Após essa longa introdução, Nietzsche inicia enfim sua descrição dos primeiros 

filósofos gregos, começando por Tales de Mileto, cuja “sentença de que a água é a origem 

e como que o útero materno de todas as coisas”240 é, segundo o autor, o início da filosofia 

e conteria as três características básicas de um discurso filosófico. 

 Antes de nos voltarmos para esses três pontos, vale lembrar que essa apresentação 

da filosofia nascente não pretende buscar a origem pontual da filosofia na História, mas 

sim procurar os elementos da cultura grega (tanto os nativos quanto os importados) que 

possibilitaram essa nova forma de relação com o núcleo da vida. Relação que será 

também, por sua vez, um elemento cultural, cuja inserção na cultura é tudo o que interessa 

para saber de seu valor salutar. 

 Ao longo dos capítulos anteriores, procurei mostrar como, através de um 

deslocamento de perspectiva sobre os sistemas filosóficos e sobre a própria historicidade, 

Nietzsche encontra uma nova abordagem da própria possibilidade de uma História da 

Filosofia. Tomando a particularidade da cultura grega e de seus valores como ponte 

extemporânea, é possível preparar um novo critério de julgamento da filosofia através da 

Vida. No ápice dessa preparação, Nietzsche alcança a descrição metafórica da filosofia 

como vegetação que cresce no solo da maneira de viver de um povo; metáfora botânica, 

com ressonância química e biológica. Agora, trata-se de observar as interações dessa nova 

planta-filosofia com os diversos componentes do solo-cultura grega e avaliar o quanto 

dessa relação é passível de ser generalizada e transportada para outros ambientes. 

 Submetida à totalidade das atividades vitais da cultura helênica, a filosofia será 

definida em relação às outras partes dessa unidade, ou seja, os outros âmbitos culturais 

que já constituíam a saúde helênica precedente. Isso, tanto positivamente, na continuidade 

e absorção desses elementos salutares por esse novo integrante visado; quanto 

negativamente, buscando a peculiaridade dessa manifestação cultural em meio ao 

domínio vital no qual se insere e as consequências dessa nova atitude em relação à vida. 

 
240 Era Trágica, Pg. 43. 
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 Reconstituindo os termos em sua significação vital “mediante comparação”, 

torna-se possível para o autor a formulação da gênese cultural da filosofia entre os gregos, 

atribuindo o surgimento desse novo “campo” à ação recíproca entre componentes 

culturais específicos. Por mais que a ideia de uma origem pontual já tenha sido descartada 

como ficção moderna, ainda assim é possível tomar as relações intraculturais como 

orgânicas, postulando apenas a forma de interação entre os diversos “campos internos” à 

cultura como geradora de novos campos. 

 Por mais que a própria ideia de “campo” seja aproximativa (o que nos obriga às 

aspas), a descrição nietzschiana do nascimento da filosofia trará uma melhor 

compreensão do que são esses elementos da totalidade da cultura. Como procurarei 

mostrar, a forma e o objeto de seus discursos, assim como os impulsos que estão em sua 

gênese, são os aspectos que definem cada instância cultural, e a maneira de viver que 

essas instâncias engendram implica também a sua maneira de dizer. 

 Considerando a posição peculiar dos gregos diante do critério salutar, as instâncias 

culturais às quais Nietzsche recorre em sua descrição da gênese da atividade filosófica 

são, por um lado, inseridas em seu momento histórico particular (aquilo que os gregos já 

possuíam ou importaram, mas que o fizeram diante da “vida em prodigiosa perfeição”); 

e por outro, visam uma extemporaneidade a partir da qual o autor pretende atender as 

necessidades salutares da época moderna. São instrumentos de comparação e referência 

para uma proposição que pode ser generalizada ao mesmo tempo que e pelo fato mesmo 

de estar situada. 

Tudo se passa como se, nascidas de um solo tão rico quanto possível, as “plantas” 

gregas pudessem nutrir qualquer outro solo, e ainda por cima funcionar de medida para 

sua “salinidade ótima”. Caso desconsiderássemos o solo grego, perderíamos os seus 

frutos, e é justamente por ter este solo especial em mente que podemos pensar na sua 

transposição para diversas outras “combinações” de elementos. 

Assim, Nietzsche começa por determinar duas intersecções entre a filosofia 

nascente e as duas esferas das quais ela retira seus elementos: com a religião grega, o 

enunciado “a respeito da origem das coisas”; e com os investigadores da natureza, a 

ausência de “imagem e fabulação”241 no seu discurso.  

Esses pontos em comum colocam o filósofo em companhia daqueles outros dois 

campos, compartilhando parcialmente seus registros discursivos e seu lugar na totalidade 

 
241 Era Trágica, Pg. 43. 
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grega. A particularidade dessa primeira exposição é que ela se daria, aparentemente, pela 

enunciação desses discursos, o que se revelará importante pelas relações que se 

desenvolverão entre o campo enunciativo e o campo dos impulsos vitais. Isso não aparece 

tanto nos dois elementos em comum entre Tales e as instâncias culturais de seu tempo, 

mas ficará mais claro quando Nietzsche se referir à diferença específica da filosofia em 

relação ao todo da cultura grega. Mas, por enquanto, a distinção entre enunciação e 

impulsos não fica tão clara. 

O autor afirma que o pré-platônico possuiria em comum com os “religiosos e 

supersticiosos [Abergläubischen242]” o caráter cosmogônico de seu discurso, ou seja, 

ambos têm interesse pelo mesmo objeto: a origem do cosmos243. Essa primeira 

semelhança, por mais que seja apontada de maneira rápida, chama atenção pois refere-se 

ao assunto mesmo de interesse dos religiosos e Tales.  

Ambos falam sobre a mesma coisa, o que não é uma proximidade qualquer, e o 

fato desse elemento cosmogônico estar presente em todos os filósofos que se seguiram 

até Platão torna esse detalhe ainda mais importante. A origem das coisas, almejada até 

agora de forma mítica (voltaremos a isso mais tarde) pela religião helênica, será abordada 

também por Tales, de forma que se o definíssemos pelo tema de seu discurso, ele seria 

também mais um “supersticioso”, o que, aliás, não será de todo errado. 

Porém, é necessário levar em consideração que o conceito de Fé utilizado por 

Nietzsche é, como vimos acima, menos determinado do que pareceria à primeira vista, 

significando uma atitude generalizada em relação à vida que perpassa a totalidade da 

cultura grega. Se por um lado, essa imprecisão do conceito torna igualmente imprecisa e 

dispersa a referência histórica à qual Nietzsche se refere, por outro, eleva essa referência 

ao campo da atividade discursiva com a qual Tales se relaciona. Não é com uma 

“ocupação sacerdotal” determinada que a filosofia nascente tem em comum o seu objeto 

de interesse, mas com a narrativa mitológica sobre as origens e tradições, presente na 

cultura como um todo. 

Em outras palavras, o autor não tem tanto em mente alguns supersticiosos 

designados em meio à cultura grega, mas sim a superstição presente de forma 

generalizada no discurso mítico, aquela “simples fé humana” citada na introdução e que 

atravessa a perspectiva helênica. 

 
242 É de vital importância ter em mente o reaparecimento do radical Glaube (Fé) ao longo do texto. Uma 
tradução por “homens de fé” daria conta dessa repetição. 
243 A centralidade da questão da Arkhé está presente aqui, como em outros momentos,  
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Em meio às diversas narrativas feitas não apenas pelos sacerdotes, mas também 

pelos anciões e poetas, sobre a origem de todas as coisas, Tales também enuncia uma 

cosmogonia, e sua inserção na cultura grega se dá através do ponto nevrálgico da fé sadia 

que unia todos entre si. Se aquela “simples fé humana” era o princípio de integração entre 

o todo e os indivíduos, o fato de os primeiros filósofos enunciarem uma cosmogonia já 

os torna, desde o início, integrados ao solo grego. 

Tales, assim como seus sucessores referidos por Nietzsche, é um supersticioso por 

excelência, e seu discurso pôde ser aceito e absorvido pelos helenos porque estes já 

estavam familiarizados com aqueles mitos unificadores da vida grega. 

Mas a identificação com a religião não é completa, e a forma pela qual Tales se 

pronuncia, “sem imagem e fabulação, (...) retira-o de tal companhia e se nos apresenta 

como investigador da natureza”244. O curioso é que, ao apresentar o segundo elemento da 

filosofia nascente pela intersecção com esferas culturais gregas que a precederam, 

Nietzsche expõe, ao mesmo tempo, o distanciamento da primeira. O que afasta Tales do 

âmbito geral da superstição grega é exatamente o que o aproxima da investigação da 

natureza. 

Essa tensão entre os dois campos se dá na forma pela qual o primeiro filósofo 

enuncia sua cosmogonia, sem recorrer à maneira habitual da enunciação religiosa. Não 

pretendendo falar sobre a origem das coisas através de qualquer fabulação mitológica, 

Tales se aproxima do discurso sobre a natureza que investiga os seus princípios de 

mudança, o “âmbito científico”245, recorrendo a “observações de ordem empírica” para 

efetuar seu enunciado sobre a origem. 

Mas é insuficiente dizer que há um conflito entre “forma e conteúdo”, como se o 

pré-platônico tentasse falar sobre alguma coisa com uma linguagem inadequada. O que 

se estabelece aqui não é como uma relação entre uma tarefa para a qual se utiliza um 

instrumento fora do comum, o que faria de Tales uma espécie de “religioso excêntrico”. 

Essa figura de uma “religião à parte” já foi caracterizada como distintiva daquela filosofia 

doente e instituidora de seitas que virá a partir de Platão. Quando se fala dos pré-

platônicos, ainda se fala de homens integrais. 

Dizer que Tales não recorre à forma habitual da enunciação religiosa já é afirmar 

que o filósofo inaugura um novo campo de enunciação, uma nova esfera interna à cultura 

 
244 Era Trágica, Pg. 43. 
245 Voltarei à questão do âmbito científico mais à frente, quando fica mais claro que Nietzsche se refere 
mais especificamente a uma “atitude científica” em relação ao mundo. 



111 
 

 

grega em meio à qual um novo discurso (com uma forma diferente, mas também com 

outro conteúdo) se delineia.  

Para reforçar a originalidade desse domínio, Nietzsche afirma: “Se ele tivesse dito: 

‘da água fez-se a terra’, teríamos, aí então, apenas uma hipótese científica, uma suposição 

falsa, mas ainda assim, de difícil refutação”246. O autor apresenta assim uma hipótese 

fictícia (quase uma ficção científica) para demarcar a diferença formal que existe 

inclusive entre os enunciados filosóficos e os científicos, justamente para apontar que não 

é nesses termos que se põe a distinção da filosofia pré-platônica. O valor de uma hipótese 

reside na sua diferença para a realidade, e o recurso ao “se fosse assim” só tem valor pelo 

“No entanto” que se segue, quando é afirmado que Tales teria se dirigido “para além 

[über] do âmbito científico”. 

 O que levou a este para além foi o terceiro elemento constituinte do discurso 

filosófico, que rearranja os outros e define a peculiaridade desse campo em meio à cultura 

grega. Segundo Nietzsche, na sentença de Tales já estaria “contido, ainda que em estado 

embrionário, o seguinte pensamento: tudo é um”247 (Pg. 43), o que, segundo o autor, 

caracterizaria o domínio específico da filosofia nascente. Este elemento é o único que não 

se apresenta como uma característica discursiva, mas, pelo contrário, como um 

pensamento “em estado embrionário”. Veremos mais à frente os motivos para tal. 

 O motivo pelo qual a filosofia se distingue dos outros campos é que “na exposição 

dessa representação da unidade mediante a hipótese da água, Tales não superou 

[überwunden] o nível elementar das concepções físicas de sua época, mas, no máximo, 

saltou por cima [übersprungen] delas”248. O que Nietzsche faz aqui é apontar 

positivamente uma relação que, até agora, havia sido exposta pelo negativo. 

 Ao invés de inserir-se nos âmbitos discursivos que o precediam e superá-los por 

um “aprimoramento” do seu discurso (que era o que a ideia de uma mudança da forma 

e/ou conteúdo indicava), o filósofo pré-platônico instaura um novo sentido possível para 

a própria enunciação, podendo inclusive conviver com as outras esferas de sentido 

internas à cultura grega (das quais retira os elementos que irá ressignificar). 

A originalidade da hipótese da água reside no fato de que, ao invés de subjugar as 

outras no mesmo jogo, instaura um novo, criando uma outra possibilidade de sentido que 

não se submete às regras e oposições anteriores. Inserindo-se na cultura grega sem o 

 
246 Ibidem. 
247 Era Trágica, Pg. 43. 
248 Ibidem. 
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sectarismo que caracteriza as “filosofias doentes”, o discurso de Tales cria uma nova 

articulação entre discurso e objeto que, por sua vez, engendra também um novo discurso 

e um novo objeto. Falar das origens do cosmo sem imagem e fabulação é, antes de tudo, 

uma nova forma de dizer o mundo que está ligada com uma nova maneira de viver. 

Assim, a filosofia não “pega emprestados” o objeto da religião e a forma de 

enunciação da ciência, mas rearranja as relações entre os seus termos através da 

introdução de um terceiro, que pela sua originalidade não poderia ser mais do que 

embrionário, como Nietzsche não deixa de ressaltar. Resta agora atentar para esse 

pensamento peculiar, esse novo postulado que serviu de apoio para o salto de Tales sobre 

a ciência e a religião. 

 

*Um dogma metafísico e uma intuição mística 

 

 Falando ainda sobre a relação entre o campo filosófico e o científico, Nietzsche 

afirma: “As exíguas e desordenadas observações de ordem empírica que Tales havia feito 

(...) teriam ao menos permitido ou mesmo sugerido uma imensa generalização”249. Não 

apenas as observações de Tales não se inserem no registro científico, como ainda se 

percebe em sua organização interna (ou na falta de uma) esse processo generalizante que 

parece indicar uma outra relação com a experiência. 

 Mas isso não será surpresa se considerarmos que o objeto de interesse do filósofo, 

desde o princípio, era essa origem de todas as coisas, que não poderia ser concebida 

através da particularização da experiência. Se o que diferenciava a filosofia pré-platônica 

da religião grega era a sua aproximação com a investigação da natureza, a diferença para 

este “âmbito científico” se dará pela tendência à totalidade que a narrativa sobre as 

origens continha.  

A cosmogonia do filósofo não recorria, como aquela dos religiosos, ao discurso 

de matriz mitológica, mas a recorrência a elementos naturais se faz com vistas a uma 

sentença geral que se estende até as origens de todo o cosmos. Se a imagem do primeiro 

filósofo como um “religioso excêntrico” não valia, também a sua recorrência aos 

expedientes da observação não será uma limitação total à particularidade da experiência. 

A observação empírica e a cosmogonia se afastam na mesma medida em que 

interseccionam no discurso filosófico. Sem utilizar de “imagem e fabulação”, Tales 

 
249 Era Trágica, Pg. 43. 
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recusa a forma de abordagem das origens que era típica de sua época; mas a tendência de 

seu discurso à totalidade, pela natureza mesma de seu objeto, torna suas observações 

“exíguas e desordenadas”, afastando a ideia de um cientista primitivo.  

O motivo disso, como vimos acima, é a terceira característica fundamental da 

filosofia (o “tudo é um”), à qual retornaremos em breve, mas é importante salientar que, 

embora não seja um discurso misto, a filosofia leva a tensão dos seus componentes 

científico e religioso ao máximo. 

 O caráter generalizante do discurso filosófico é como que a síntese da tensão entre 

os dois elementos culturais dos quais a filosofia se apropria. Menos do que um elemento 

constituinte e ao mesmo tempo mais, ele é ainda um caráter formal que não permite a 

inserção completa nos outros âmbitos, indicando um terceiro. É generalização das 

observações empíricas, mas em direção à origem do cosmos. 

 A ideia meio incômoda do discurso misto de um “cientista cosmogônico” ou de 

um “supersticioso científico” será afastada por aquele terceiro elemento da filosofia 

nascente, que submeterá essa diferença específica da generalização a uma característica 

mais essencial do discurso filosófico.  

Nietzsche afirmará: 

  

“Aquilo que o impeliu [trieb] a esta última foi um dogma [Glaubenssatz250] metafísico 

que se origina [Ursprung] numa intuição [Intuition] mística e que, juntamente com as 

tentativas sempre renovadas de expressá-lo mais e melhor, encontramos em todas as 

filosofias a sentença: ‘tudo é um”251. 

 

Chegamos assim a um ponto crucial no texto, pois agora, tendo falado da relação 

do filósofo com os outros elementos constituintes da cultura sadia, o autor passa a se 

referir ao centro de distinção da filosofia, sua gênese em meio ao âmbito vital grego. 

 
250 Essa palavra, de difícil tradução, é de ocorrência extemamente rara na língua alemã, e sua origem 
remonta provavelmente à “Religião nos limites da simples Razão” de Kant. A tradução por dogma tenta 
dar conta dos seus dois componentes: Glaube (Fé), cuja repetição no texto não é fortuita; e Satz 
(Proposição), que tem um sentindo próximo de “proposição da experiência”. De maneira geral, dogma ou 
doutrina são as traduções mais próximas, apesar de distintas. A ideia de dogma como uma verdade 
inquestionável se relacionaria com a oposição entre dogmatismo e ceticismo, dando maior ênfase ao 
“Satz” enquanto verdade irrefutável; enquanto isso, a de doutrina dá ênfase ao caráter prático dessa 
“proposição”. Ambas têm em comum duas coisas: a “Fé” como origem e a “Experiência” como sentido da 
proposição. 
251 Era Trágica, Pg. 43. 
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Em primeiro lugar, vale levar em conta que o termo utilizado para caracterizar a 

submissão do movimento de generalização ao terceiro elemento da filosofia é um impulso 

[trieb], o que já havia sido usado para falar do “impulso ao conhecimento” limitado pela 

necessidade ideal de vida dos gregos252. Isso ganha em importância pois recoloca a 

descrição genética da filosofia em relação à totalidade cultural helênica. O que não apenas 

tende à universalização cultural própria a esse campo, como também coloca esse impulso 

generalizante no mesmo registro vital daqueles outros impulsos mais ou menos sadios. 

Em outras palavras, tendo considerado a gênese da filosofia enquanto uma forma 

de enunciação em suas relações discursivas internas à cultura, agora Nietzsche começará 

gradualmente a expor a filosofia como um impulso específico em meio à Vida, e em meio 

aos diversos impulsos que essa vida comporta. Sem desconsiderar sua enunciação, o autor 

agora se dirigirá ao cerne cultural desse novo componente da Vida grega. 

Até agora, apontava-se apenas a tensão que Tales gerava no âmbito do discurso 

geral, descrevendo os efeitos discursivos dessa nova forma de enunciação. A partir do 

momento em que se fala dos impulsos presentes na cultura grega, o autor passa a referir-

se (ou volta a referir-se) ao âmbito referente às relações vitais internas à cultura. Tendo 

apontado a tensão do discurso, Nietzsche se dirige agora à sua causa na Vida, reforçando 

ainda por cima a situação prioritária da Vida diante dos discursos que ela produz, situação 

que já estava indicada quando os sistemas dos filósofos eram sobrepostos por suas vidas. 

Considerando ainda o limite que os gregos impuseram ao seu “insaciável impulso 

ao conhecimento” por consideração à vida, e também a oposição entre os modernos, 

ausente nos antigos, dos impulsos de vida e verdade, fica evidente que esse impulso 

nascente da filosofia se distingue da pura tendência ao conhecimento e à verdade 

[Wissentrieb e Triebes nach Wahrheit]. Quando começa a se referir explicitamente ao 

elemento específico da filosofia, Nietzsche volta a falar do campo dos impulsos vitais. É 

lá, onde o desenvolvimento e saúde da vida grega se dão, que se encontrará a gênese vital 

da filosofia. 

E essa gênese é apresentada com duas camadas. A primeira, um “dogma 

metafísico”; e a segunda, a origem desse dogma numa “intuição mística” que se expressa 

na sentença “tudo é um”, que já fora apresentada anteriormente como o elemento 

específico da filosofia e como um “pensamento embrionário”. 

 
252 Cf. Nota 4 ao presente estudo. 
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 Quanto à primeira camada, temos um termo religioso que denota uma fé ou 

superstição253 e que nos remeteria ao primeiro campo do qual já sabemos que Tales retira 

parte de seus elementos. Com esse caráter doutrinário em comum, é possível entender o 

elemento da filosofia nascente como uma dobra no campo da religião, que poderia muito 

bem (assim como o fará em sua decadência) gerar uma seita religiosa dos filósofos, uma 

“religião do tudo-é-um”, se não fosse levada em conta a imersão da filosofia nascente no 

todo da Fé helênica. 

 Mas essa dobra, essa nova doutrina supersticiosa que leva o filósofo a estender 

suas observações empíricas a uma generalização cada vez maior em direção ao “todo” 

metafísico, só pode ser entendida como enunciação [Satz] de um impulso que se dá no 

interior da vida, um motivo interno à cultura que tem sua única raiz possível na 

experiência imersa no todo. Ou seja, aqui ainda há uma duplicidade entre o princípio 

enunciado e o impulso originário. 

Por estar imerso na fé dos gregos, esse dogma tem uma significação mais 

profunda, que aponta para aquela Vida generalizante. É como se a forma de dogma, de 

princípio religioso universal, fosse dada pela unidade de estilo dos gregos, e indicasse 

algo para além da sua simples enunciação inserida no tempo histórico. 

 A camada mais profunda dos elementos primitivos da filosofia é denominada pelo 

autor como uma “intuição mística”, cuja apresentação contém dois pontos distintos de 

todos os elementos até aqui apresentados: os seus aspectos fundante e expressivo.  

O primeiro aspecto é o fato dessa sentença “tudo é um” ser encontrada em todas 

as filosofias. Uma exceção em relação aos outros aspectos apresentados, já que a inserção 

na cultura grega foi sempre a pedra-de-toque da análise genética da filosofia. Cai sobre 

essa intuição mística uma universalidade histórica que apenas havia aparecido quando o 

autor condenava o “impulso desenfreado ao conhecimento”, impulso este que barbariza 

toda e qualquer cultura, independentemente do momento histórico. 

Isso parece indicar que, a partir do momento em que passamos a visar a esfera dos 

impulsos vitais mais simples e despojados de seu efeito cultural particular, passamos a 

entrar numa esfera visada por Nietzsche logo no primeiro prefácio. Nela os juízos, por se 

referirem ao cerne da vida e estarem imersos numa cultura sadia, são passíveis de 

“justificarem de uma vez por todas” alguma instância ou impulso, dando-lhes a forma 

 
253 Vale pontuar que Glaubenssatz ressoa Abergläubischen, os supersticiosos/homens-de-fé que 
enunciam as cosmogonias mitológicas. 
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atemporal do que devemos “sempre amar e ter em altíssima conta”. De maneira que essa 

intuição seria algo em comum entre todos os filósofos de todos os tempos, e definiria a 

natureza atemporal da filosofia. 

Apresentou-se a tensão no campo dos discursos estabelecidos, a pretensa forma 

mista de enunciação da filosofia; com a constatação de uma estranheza ao ambiente 

grego, passou-se ao campo dos impulsos que comandam tais instâncias discursivas; e 

assim, atravessou-se o campo da Verdade duvidosa da filosofia nascente para o campo 

gerador da Vida. Em suma, Nietzsche inferiu o solo dos impulsos vitais da cultura grega 

através da flora discursiva que circunda o nascimento da filosofia.  

Desta forma, o autor parece pôr em prática o que já anunciava em seu prefácio 

que, aliás, provavelmente tendo sido escrito posteriormente ao corpo do texto, seria ele 

mesmo resultado da reflexão sobre o próprio conteúdo da “Filosofia na era trágica...”. 

E como esse campo das relações entre impulsos vitais se refere àquilo que desde o 

princípio havia sido visado como universalizável, Nietzsche pode expandir essa intuição 

mística do “tudo é um” como constante através da reflexão vital que caracteriza seu 

método de leitura.  

Partindo das instâncias históricas que situam Tales no seu tempo, nosso autor 

consegue inferir os impulsos vitais que dão forma à “nova posição” tomada pelo filósofo 

para, em seguida, refletir esse impulso de unidade intuitiva na Vida enquanto fonte em 

comum dos impulsos ao longo da História. Assim, o que define a filosofia em termos 

vitais, em qualquer tempo histórico, é a intuição mística de que “tudo é um”. 

Este primeiro aspecto da intuição mística, o seu caráter fundante em relação à 

filosofia no âmbito dos impulsos vitais, não será ainda desenvolvido a fundo. Isso porque, 

como procuraremos mostrar, a intuição mística da unidade que está na raiz da atividade 

filosófica se mostrará como sendo essencialmente um processo expressivo. 

O que nos leva ao segundo aspecto, este sendo enunciado pela primeira vez de 

forma tão clara, que é o problema da expressão filosófica. Pois essa universalização da 

definição da filosofia só se dá depois da ressalva de que a presença da intuição mística do 

“tudo é um” aparece em todas as filosofias “juntamente com as tentativas sempre 

renovadas de expressá-lo mais e melhor”254. Ao mesmo tempo que é apresentada a 

peculiaridade do pensamento filosófico, sua expressão não se dá de forma unívoca, o que 

a renovação das tentativas parece indicar com suficiente clareza. 

 
254 44 
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Esta situação aponta para uma ambiguidade do texto na apresentação do dogma 

[Glaubenssatz] metafísico e de sua origem numa intuição mística. Isso porque essa dupla 

designação (dogma/intuição), e até mesmo a relação originária indicada entre elas, 

parecem ambas reforçar uma ideia de separação vaga entre um “discursivo” e um 

“intuitivo”255. Por outro lado, e é aí que reside a ambiguidade, tanto a intuição mística da 

unidade quanto sua postulação em dogma recebem a mesma expressão, o “tudo é um”. 

Vale ainda considerar que as “tentativas renovadas” em todas as filosofias de 

“expressá-lo mais e melhor” parecem referir-se ao dogma no seu sentido proposicional, 

ou seja, “a sentença: ‘tudo é um’” 256. Isso, ao invés de solucionar a ambiguidade, apenas 

a aprofunda, já que o papel expressivo parece se resumir ao campo do discurso, enquanto 

a referência intuitiva fica relativamente avulsa. Tendo em vista o caráter místico dessa 

intuição, resta ao fim desse primeiro parágrafo um certo fundo de silêncio sob o problema 

da expressão. Como veremos, será apenas ao fim do capítulo sobre Tales257 que essa 

duplicidade poderá ressoar de forma mais clara. 

 

 *Fé e Experiência. 

 

 Quando Nietzsche se volta em seguida para o “modo truculento por meio do qual 

tal crença trata o inteiro mundo empírico”258, já está operando aquela tensão entre o 

dogma e a intuição apresentada anteriormente. Essa oposição é ainda aprofundada pela 

nova denominação da sentença “tudo é um” como crença [Glaube], denominação esta 

que já estava contida na forma de postulado [Glaubenssatz] que a precedia.  

Se a proposição/intuição da unidade é antes de tudo uma crença, então a 

peculiaridade da atitude de Tales se reforça e esclarece. Isso porque, se a concepção da 

filosofia como irrestritamente racional já estava excluída desde o princípio como um 

impulso desenfreado e bárbaro ao conhecimento, agora é a proximidade dessa nova 

atitude vital com aquela outra, “supersticiosa”, que ganha um novo papel. Entre o lado 

intuitivo e o discursivo da proposição “tudo é um”, o seu caráter de crença dá a medida 

 
255 O caráter discursivo do dogma fica mais claro no “Satz” que o compõe, reforçado na sua outra tradução 
possível por “postulado” (tal como na tradução de Rubens Rodrigues Torres Filho). 
256 Era Trágica, Pg. 44. No original: “der Satz: ‘Alles ist Ein. ’”  
257 Cf. O último movimento deste estudo, intitulado “A metáfora dramática da expressão”. 
258 Era Trágica, Pg. 44. 
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de uma racionalidade que não é inteiramente racional e propositiva, nem puramente 

intuitiva e inexprimível. 

A referência não deixa de ser um tanto irônica, atingindo a ideia ingênua da 

filosofia como império do discurso racionalizável, mas se direcionando também a uma 

pretensa “intuição pura da unidade” que aparecia como fundo místico dessa filosofia 

nascente. 

A filosofia enquanto crença na unidade do mundo tem implícitas tanto a sua raiz 

numa intuição mística quanto sua postulação em dogma metafísico. Apesar de não 

resolver a tensão, Nietzsche consegue sintetizar a filosofia enquanto posição de fé diante 

da experiência, e assim, equilibra os impulsos que a compõem. O “tipo universal do 

filósofo” que se vislumbra em Tales não se perde nem na vertigem do claustro silencioso, 

nem na tagarelice da razão a céu aberto. 

Vale lembrar das duas ficções sobre os gregos que são condenadas na introdução, 

a dos espíritos experimentados e prosaicos, de um lado, e a do libidinoso flutuar, do outro. 

Tendo em mente que ambas eram descartadas por postularem um excesso ou uma falta 

de racionalidade na cultura grega que deu origem à filosofia, nosso autor parece dar, aqui 

também, o equilíbrio que permite uma dinâmica entre o impulso ao conhecimento e o 

impulso à vida. 

Um tal balanceamento entre o discurso e a intuição do “tudo é um” torna possível 

pensar a efetividade da atitude de Tales diante da vida na qual ela está inserida sem, 

contudo, dissolver a tensão entre esses dois polos. Ao invés de ser “resolvida” por uma 

pretensa supressão dos termos, a articulação entre o discurso e o silêncio sobre a 

totalidade é o que coloca em atividade essa nova figura do filósofo, ou seja, é essa mesma 

tensão que caracteriza o impulso que coloca a filosofia em movimento. 

Mas se a ideia de uma crença na gênese da atitude de Tales permite a análise da 

atividade dessa crença sobre o mundo empírico, a própria ideia de “inteiro mundo 

empírico [Empirie verfährt]” coloca um novo fator que deve ser levado em conta para 

compreender o que se segue. Esse novo fator remete ao modus operandi que Nietzsche 

imputara anteriormente às hipóteses do filósofo sobre a natureza, generalizando 

observações esparsas em vista de seu dogma metafísico. 
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A generalização é justamente esse “modo truculento” que permite tomar a 

empiria de uma só vez como uma totalidade [verfährt]. Sendo impelida259 pelo dogma da 

unidade, essa forma de lidar com a experiência tem um aspecto aparentemente paradoxal, 

pois ao mesmo tempo que pressupõe uma unidade total à qual se refere para exercer a 

generalização, essa unidade só é de fato conquistada ao final do processo. 

Por mais que seja tentador “hegelianizar” essa exposição, isso não se faz 

necessário, pois o que interessa a Nietzsche não é a hipótese de que o resultado do 

processo esteja implícito de fato ou mesmo “imanentemente” na crença do primeiro 

filósofo. O que entra em questão aqui é esse caráter fideísta da filosofia, essa base do 

impulso à unidade num ato de fé, que, antes de falar alguma coisa sobre o mundo em si 

mesmo, revela o caráter presuntivo de unidade em todo empreendimento filosófico. 

E é com essa generalização através da crença na unidade que “a filosofia procedeu, 

em todos os tempos, quando quis ir além dos seus objetivos magicamente atraentes, 

transpondo os umbrais da experiência.”260. Vale notar que aqui entra novamente aquele 

caráter universal do juízo sobre a filosofia ao qual Nietzsche se referiu em outros 

momentos. Ou seja, o processo de generalização da experiência visando a unidade e 

impulsionado pela crença nesta mesma unidade é, aqui, colocado como uma característica 

atemporal da filosofia. 

A ultrapassagem do campo empírico, antes de ser pura e simples metafísica, é um 

movimento impulsionado pela crença em alguma unidade, e este impulso, tomado em sua 

universalidade, é o que caracteriza a filosofia ao longo da história. Lendo a ação da 

filosofia como um ato de fé, Nietzsche introduz na raiz de todas as filosofias esse mesmo 

ato, assim como o movimento que ele engendra. A justificação da filosofia de uma vez 

por todas pode não ter sido conquistada, mas é apenas tomando-a desta maneira que será 

possível almejar uma tal justificação, pois atravessou-se a particularidade da filosofia em 

sua gênese para se alcançar suas características universais para além da História. 

A partir de então, Nietzsche parte para uma descrição metafórica da atividade 

filosófica nesses mesmos termos universais. Ele afirma: “aos saltos, ela [a filosofia] 

avança sobre apoios leves: esperança e pressentimento dão asas aos seus pés.”261. Os 

 
259 Quando se refere àquilo que “impeliu” (Pg.43) Tales à generalização, o termo usado é trieb, do qual já 
falamos anteriormente e que designa o campo dos impulsos vitais em conflito (Wiessenstrieb, etc.). De 
forma que a tradução por “impulsionou” talvez reforçasse a familiaridade dos termos.  
260 Era Trágica, Pg. 44. 
261 Ibidem. 
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saltos da generalização, utilizando-se dos apoios leves das observações empíricas 

“desordenadas”, são comandados por esse pressentimento da unidade, que dirige toda a 

dinâmica filosófica. 

O paralelismo entre as partes é perfeito: Na primeira formulação desse movimento 

eram o dogma e a intuição da unidade que impulsionavam a filosofia à sua generalização 

sobre o campo empírico; em seguida, dogma e unidade são tensionados na forma de uma 

só crença, que comanda a truculência generalizante sobre a experiência; por último, é a 

esperança e o pressentimento que dão asas para os saltos sobre apoios leves. 

A simplicidade da metáfora não deve enganar-nos, pois o deslocamento semântico 

ocorrido a cada um desses passos funciona como articulador de questões que se 

apresentam, elas mesmas, em camadas. No primeiro momento, a proposição “tudo é um” 

se apresenta na tensão entre discurso e intuição gerada por uma dobra no campo cultural 

helênico, e essa peculiaridade discursiva de Tales comanda o seu tratamento igualmente 

peculiar da empiria. A segunda camada toma as primeiras tensões como dadas, colocando 

a tensão discurso/intuição sob a forma da crença numa ideia igualmente tensionada, que 

é uma totalidade da experiência que precederia a própria experiência. 

Se a primeira camada não pode ser negligenciada, visto que é entre os seus 

extremos que a filosofia se desenvolverá, a segunda é igualmente importante, pois 

somente nela é que se distingue um único impulso para a filosofia, diante do qual pode 

ser compreendido o seu movimento. A primeira é o nível elementar da gênese filosófica, 

enquanto a segunda é o seu nível dinâmico. 

O último deslocamento semântico, que pressupõe os outros dois, não deixa de 

gerar certo espanto, visto que beira uma personificação da própria filosofia. Porém, isso 

se dá pela unidade conquistada ao longo da exposição precedente, já que, compreendendo 

os elementos essenciais da filosofia e sua dinâmica interna, Nietzsche passa a considerar 

finalmente a filosofia como um “pedaço de personalidade”262 (Pg. 28). Se lembrarmos 

que é exatamente isso que nosso autor quer encontrar e recuperar nos sistemas filosóficos, 

a transformação da filosofia numa personagem deixa de soar tão estranha. 

 Tendo atravessado, ou ainda, sobreposto os níveis elementar e dinâmico da 

atividade filosófica, podemos agora referirmo-nos ao seu nível pessoal sem embaraço. 

 

 *Fantasia e Reflexão. 

 
262 Era Trágica, Pg. 28. 
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 E é nesse nível que um novo fator determinante se apresenta. Em primeiro lugar, 

Nietzsche coloca em oposição à filosofia o “entendimento calculante, [que] segue 

ofegante por detrás e busca melhores apoios a fim de atingir, também ele, os objetivos 

sedutores que sua companheira, mais divina, já havia alcançado.”263. Essa oposição 

remete àquela entre o discurso filosófico e o chamado “âmbito científico”, apresentada 

ainda nas relações das instâncias culturais gregas. 

 Naquele primeiro momento, a filosofia parecia ter um ar de inferioridade em 

relação a essa atitude científica, e a imensa generalização e desordem das observações de 

Tales sobre a umidade chegaram a dar a impressão momentânea de um pretenso “cientista 

cosmogônico”. Ainda não havia sido desenvolvido o modo próprio de agir da filosofia, e 

essa primeira apreciação era, quando muito, incompleta. Agora, tendo em mãos a ação 

específica do filósofo sobre a experiência, a comparação pode ser feita no nível pessoal 

acima referido, e não se trata mais (pelo menos não apenas) da peculiaridade cultural do 

filósofo, mas da sua atitude diante da Vida. 

A partir da compreensão do registro em que se comparam filosofia e entendimento 

calculante é que se compreende, inclusive, o âmbito científico em relação ao qual 

Nietzsche situa a filosofia nascente. Entendido à luz do nível pessoal, em meio ao qual as 

atitudes vitais se encontram, podemos compreendê-lo como uma atitude científica, antes 

de tudo, atitude essa que é, como a filosófica, atemporal e passível de comunicação entre 

as épocas. Enquanto atitude, o âmbito científico se lê como entendimento calculante. 

 Essa equivalência entre entendimento calculante e ciência fica evidente mais à 

frente no parágrafo, quando é dito que “mesmo que todos os suportes se quebrem, quando 

a lógica e a dureza próprias do âmbito empírico visarem a sentença ‘tudo é água’, sempre 

há, após a demolição do edifício científico, algo que remanesce”264. Sendo colocada ao 

fim da oposição metafórica entre filosofia e entendimento calculante, essa afirmação 

reforça a irredutibilidade da lógica filosófica àquela que é própria ao campo empírico, e 

mostra o quanto do caminho dessa lógica é a construção de um “edifício científico”. 

 Mas essas lógicas não são apenas distintas, são também complementares, e 

Nietzsche não deixa de atentar para a reciprocidade de suas ações. Isso fica mais claro 

 
263 Era Trágica, Pg. 44. 
264 Idem. Pg. 45. 
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um pouco antes dessa afirmação de uma reminiscência que resiste ao científico, quando 

da descrição de uma certa “competição” entre essas duas lógicas:  

 

“Vem à mente a imagem de dois andarilhos num tempestuoso rio265 (...): um deles, 

servindo-se das pedras, salta com pés ligeiros e, balançando-se sobre elas, segue mais 

e mais, ainda que, com isso, terminem por afundar nas profundezas (...). O outro 

permanece, ali, (...) tendo antes que erigir fundamentos capazes de suportar seus 

passos pesados e calculados, sendo que, por vezes, não lhe é dado caminhar...”266  

 

Ora, se por um lado vemos atitudes opostas colocadas em face de um mesmo 

obstáculo, a raiz dessa diferença não deixa de chamar atenção, já que é pelos pés dos 

andarilhos que se distingue sua natureza. Tendo em vista os deslocamentos semânticos 

que trouxeram Nietzsche ao nível pessoal de sua exposição, vale lembrar que os “pés 

alados” da filosofia só têm asas pela presença da esperança presente na crença em uma 

unidade. Ou seja, é justamente no seu poder de crença que a filosofia encontra sua força 

distintiva, e, ao invés de um descrédito frente à Razão, a fé na unidade é justamente o que 

dá a agilidade e a leveza necessárias no trato com a experiência. 

Com o desenvolvimento da metáfora, a comparação entre as atitudes filosófica e 

calculante se dá pelo mesmo elemento movente, ou melhor, pela ausência na segunda 

atitude desse elemento que permite os saltos entre as pedras inconstantes da experiência. 

Caracterizado anteriormente como uma crença, esse “poder estanho e ilógico que ergue” 

os pés da filosofia será agora chamado de “fantasia”. 

Esse novo deslocamento semântico se dá no momento em que, alcançada a 

personificação metafórica da filosofia que visa sua manifestação como atitude vital, nosso 

autor passa à comparação entre essas atitudes distintas. E a fantasia, longe de se distinguir 

da crença na unidade que é o grande mote da filosofia nascente, é na verdade o próprio 

ato de fé do filósofo, sendo contraposto agora ao “calculante” em seu caráter de ação. 

Tendo sempre como seu traço peculiar o dogma/intuição do “tudo é um”, o 

filósofo é movido pela sua crença que age através da fantasia para elevar seu pensamento 

 
265 Vale ressaltar o empréstimo da metáfora de Heráclito, que, segundo algumas leituras, se referiria à 
multiplicidade e mutabilidade próprias à experiência em seu famoso “rio”. Ainda em relação a isso, é 
notável como em vários momentos a leitura nietzschiana de Heráclito se assemelha a um reflexo invertido 
da leitura platônica. Diante disso, a dívida de Nietzsche com Heráclito, pelo menos no que se refere a essa 
metáfora central, passa por uma dívida mais tênue com Platão. 
266 Era Trágica, Pg. 44. 
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de forma diversa entre os dados da experiência. Não é “apenas pelo fato de voar mais 

rápido ao longo de amplos espaços”267, ou seja, não é simplesmente pela imensa 

generalização de suas proposições que o filósofo se distingue, mas por essa força da 

fantasia que determina a ação do seu pensamento. 

O autor ainda irá comparar essa forma de agir do pensamento com a reflexão 

característica do âmbito científico. Porém, vale demorar-se um pouco mais na sua 

descrição da fantasia: 

 

“Elevado por ela, o pensamento filosófico segue saltando de possibilidade em 

possibilidade, que, nesse meio tempo, são admitidas como certezas: ele mesmo 

apanha, aqui e acolá, certezas que estão a voar. Um pressentimento genial indica-lhe 

tais certezas e, à distância, ele como que adivinha tratar-se, nesse ponto, de certezas 

demonstráveis”268 

 

 O curioso é que nessa descrição o caráter de certeza das possibilidades e sua 

pretensa demonstrabilidade são os fatores em relação aos quais se determina a ação 

própria ao filósofo. Ambos têm forte conotação cientificista, e seu grau incerto e 

adivinhatório seria, em outros contextos, potencialmente negativo e mesmo depreciativo 

para a recém-formulada fantasia. Porém, a ilustração que precede já dá uma indicação do 

contrário, pois, no que concerne aos seus objetivos, o importante é que essa “adivinhação 

filosófica” age melhor. 

 A leveza proporcionada aos pés do andarilho-filosofia pela fantasia é o que lhe 

permite seguir mais rapidamente e mais longe no rio das experiências esparsas. E é por 

isso que, quando se visa alguma verdade sobre a unidade do todo, ela é mais eficaz, não 

precisando deter-se nos pormenores da experiência, já que sua crença na proposição “tudo 

é um”, tensionada entre discurso e intuição, é o que a impulsiona. Tales não precisa deter-

se na demonstração de suas certezas por muito tempo, pois sua fé permite saltar por cima 

das hipóteses científicas visando esse objeto místico que é a unidade do mundo 

(lembrando também da sua aproximação com a cosmogonia). 

 Mas a pouca importância da certeza é apenas uma descrição negativa, e “o poder 

da fantasia é (...) particularmente poderoso no que tange à apreensão relampejante e 

 
267 Ibidem. 
268 Era Trágica, Pg. 44ss 
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instantânea, bem como à elucidação de semelhanças”269. Por um lado, essa apreensão 

instantânea parece reforçar o intuicionismo da fantasia, o que de fato permite colocar essa 

atitude em relação à vida como a mais adequada para aquela acepção do “tudo é um”. 

Mas por outro, essa nova característica da fantasia a coloca em paralelo com a ação que 

lhe é oposta, a reflexão, pois “mais tarde, a reflexão traz à baila suas medidas e seus 

moldes, procurando substituir as semelhanças por identidades e o que se vê lado a lado 

por causalidades”270. 

 Através da elucidação das semelhanças entre as coisas da experiência efetuada 

pela fantasia, é traçada uma linha contínua entre esta atitude e a reflexão. Isso porque, 

enquanto a ação da fantasia teria um papel criativo no processo do pensamento, a atitude 

reflexiva, por sua vez, atua como uma espécie de conversor sobre as mesmas semelhanças 

apreendidas. A primeira ação, característica do pensamento filosófico, não procura 

fundamentos, mas encontra e inventa semelhanças sob a força propulsora da fé na unidade 

do todo; a segunda, que no texto de Nietzsche ganha um papel secundário, dá a essas 

semelhanças o peso (a metáfora fala em “pés pesados”) de identidades, fundando-as.  

Ligadas a atitudes vitais que diferem no seu trato com os obstáculos dados pela 

experiência, as duas ações (fantasia e reflexão) se complementam no que se refere à 

apreensão e construção de identidades e causalidades na natureza. 

 Na metáfora dos andarilhos sobre o rio, por mais que os passos alados da filosofia, 

elevados pelo poder da fantasia e pelo pressentimento do “tudo é um”, sejam de fato mais 

rápidos e eficazes ao avançar sobre as pedras, ainda assim o passo pesado do 

entendimento calculante não é inútil, visto que constrói fundamentos para uma travessia 

mais segura. 

 Mas a complementaridade para por aí, pois mesmo que o “indemonstrável 

filosofar” não pudesse ser seguido jamais pelo seu companheiro reflexivo, ainda resta da 

atividade da fantasia algum aspecto que, por mais que ainda não tenha sido ainda 

explicitado, é onde se encontra “uma força movente e, por assim dizer, a esperança de 

uma fertilidade futura”271.  

A atividade própria do filósofo constrói, quando é seguida pela reflexão, os 

edifícios de “verdades” aos quais nosso autor referira-se no prefácio como “sistemas” dos 

antigos. Mas como esses sistemas são apenas o meio para se alcançar certas atitudes vitais 

 
269 Ide. Pg. 45. 
270 Era Trágica, Pg. 45.  
271 Ibidem. 
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que lhes precedem, a verdadeira fonte de permanência da filosofia é a fantasia, que parte 

diretamente da ação vital do filósofo e torna recuperável sua maneira de viver. 

Tendo tomado o “âmbito científico” enquanto atitude de pensamento no nível 

pessoal de consideração da cultura – lembremos que era esse o nível visado desde o 

princípio pelo autor –, Nietzsche apontara os seus limites no que concerne à apreensão da 

unidade visada pelo filósofo. A reflexão, “científica” por excelência, é própria ao 

entendimento calculante, que identifica certas relações de semelhança e imputa 

causalidade à natureza. É ainda no nível pessoal que se encontra o autor quando fala de 

uma outra atitude, o pensamento filosófico, cuja ação própria é a fantasia, que apenas 

encontra semelhanças sem preocupação de fundá-las em identidades, já que visa a 

totalidade una intuitivamente pressentida. 

Sendo complementares, fantasia e reflexão não deixam de divergir frontalmente, 

e o que é frisado nessa relação é mais a superioridade da primeira quanto à sua capacidade 

de apreensão de uma totalidade, assim como sua maior fertilidade vital. Se regredimos ao 

nível elementar da análise nietzschiana, vemos que se trata aqui da ultrapassagem das 

concepções físicas gregas por Tales (o fato dele ter “saltado por cima delas”, agora 

enriquecido pela metáfora dos “pés alados” que a fantasia proporciona à filosofia).  

Levando-se em consideração o critério de Vida e o interesse específico do filósofo 

pelo alcance do “tudo é um”, a fantasia mostra-se superior à reflexão, sendo esta relegada 

a um papel secundário para o pré-platônico. 

 

 *Mito, antropomorfismo e abstração 

 

Porém, como vimos anteriormente, o surgimento da filosofia não se dá por uma 

originalidade pura, e Nietzsche ainda permanece na questão da relação entre a “ciência 

demonstrável” e o discurso filosófico nascente para dar atenção agora a uma semelhança 

entre os dois registros. 

Logo após a afirmação da superioridade da fantasia sobre a reflexão, nosso autor 

pondera:  

 

“...com isso, não pretendo dizer que o pensamento talvez ainda retenha consigo, sob 

a forma de alguma restrição ou enfraquecimento, (...) algum tipo de ‘verdade’: como 

se, ao idealizarmos um artista plástico junto à cachoeira, vendo (...) um jogo d’água 
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(...) contendo praticamente todos os tipos existentes, pudéssemos então dizer que, no 

caso dele, a proposição ‘tudo é água’ estaria confirmada. ”272. 

 

Essa primeira ressalva retira de vez a filosofia nascente do registro judicativo da 

verdade. Quando ressaltava o caráter incerto e adivinhatório da atividade da fantasia, 

Nietzsche já dava a indicar a diferença entre a atividade do filósofo e a do entendimento 

calculante, pois era nessa incerteza sustentada pela fé que residia a força da fantasia.  

Mas agora a questão é abordada diretamente, pois a comparação entre as duas 

atividades e a afirmação da superioridade da fantasia ainda poderia dar vazão a uma 

interpretação na qual a atividade filosófica possuísse alguma “verdade especial”.  

Afinal, ao concluir que haveria algum resquício a partir do qual seria possível a 

restituição de alguma fertilidade futura após a demolição do edifício lógico, haveria a 

possibilidade de tomar este resquício como sendo da mesma natureza daquilo que foi 

demolido. A confirmação desse pretenso “núcleo duro” de certeza seria através de alguma 

verdade intuitiva de natureza plástica, uma verdade paralela à lógica do entendimento 

calculante. 

Esse equívoco é facilmente contornado ao se atentar para a natureza distinta das 

duas atividades vitais que dão origem aos dois discursos. A fantasia, elucidando 

semelhanças intuitivamente e avançando sobre certezas dispersas em vista de apreensões 

instantâneas, não age da mesma maneira que a reflexão, que trabalha com identificações, 

fundamentações e com a demonstrabilidade das certezas.  

Por suas atividades distintas, o pensamento filosófico e o entendimento calculante 

têm também produtos distintos, e imaginar uma verdade especial alcançada pela fantasia 

que fosse também confirmável é, ainda, ceder espaço a um registro já superado por Tales. 

Tendo sido feitas as ressalvas quanto à diferença de registro entre filosofia e 

ciência, Nietzsche passa agora a um novo momento de sua exposição, tratando do 

elemento em comum entre o pensamento filosófico nascente e o entendimento calculante. 

“O valor do pensamento de Tales – mesmo depois do conhecimento de que é 

indemonstrável – está, antes, no fato de ele não ter sido almejado mítica e 

alegoricamente”273. Isso remete à primeira caracterização da filosofia, quando, 

 
272 Ibidem. 
273 Ibidem. 
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descrevendo-a em seu nível elementar em relação às instâncias discursivas da religião e 

da ciência, o que a aproximava desta última era o discurso “sem imagem e fabulação”.  

Vale lembrar que os elementos protocientíficos da atividade de Tales são o que o 

afastam do âmbito da religião grega, e vice-versa. Ou seja, a ausência de imagem e 

fabulação, agora expressa como oposta ao mítico e ao alegórico, não tem apenas um valor 

de identificação com o âmbito científico, mas também um valor de diferenciação da fé 

generalizada na cultura grega. Assim, essa nova característica do pensamento pré-

platônico ganha seus contornos de maior peculiaridade quando colocada sobre o fundo 

supersticioso dos helenos. 

E é justamente isso que Nietzsche fará em seguida, afirmando: “Os gregos, dentre 

os quais Tales se tornou notável tão rapidamente, eram os antípodas de todos os realistas, 

na medida em que acreditavam [glaubten], em rigor, apenas na realidade dos homens e 

dos deuses...”274. Salta primeiramente aos olhos o retorno do âmbito da Fé (Glaube) grega, 

que, como vimos, refere-se mais a uma generalização do sentimento religioso por toda a 

cultura do que a uma casta específica de sacerdotes. 

Além disso, tendo em mente a inserção da filosofia na cultura grega, ressaltada 

anteriormente pelo autor como um sinal do grau salutar de ambas, a primeira frase ganha 

mais significado. Pois, por mais que essa limitação da crença grega à “realidade dos 

homens e dos deuses” não se aplique a Tales, e não obstante o filósofo se diferencie desse 

âmbito religioso, ainda assim, a aceitação do mesmo pelos gregos aponta para uma 

reciprocidade salutar. O pré-platônico soube se inserir na sua cultura com sua 

peculiaridade, o que dá provas de seu caráter saudável; e a cultura grega soube absorver 

em si e mesmo tornar notável o discurso de Tales em sua peculiaridade, o que dá provas 

de sua própria Saúde exemplar. 

Mas o que interessa ao autor por enquanto é apontar para a distinção básica do 

pré-platônico em relação ao campo da Fé, campo este que tem agora uma nova 

característica ressaltada pelo autor, sua restrição a uma “realidade dos homens e dos 

deuses”. Veremos mais à frente que essa espécie de antropocentrismo primitivo se coloca 

como obstáculo para a concepção característica da filosofia, a do “tudo é um”, porém, 

vale deter-se um pouco mais sobre esse novo elemento da fé grega. 

Nietzsche continua delineando o paradigma cultural-religioso helênico afirmando 

que eles concebiam “a natureza [Natur] somente como um disfarce da mascarada e da 

 
274 Era Trágica, Pg. 46. 



128 
 

 

metamorfose de tais homens-deuses. Para eles, o homem era como que a verdade 

[Wahrheit] e o coração das coisas, sendo todo o restante tão-só aparência [Erscheinung] 

e jogo enganoso”275.  

Esse lugar do homem no “coração das coisas”, por mais que pudesse soar, a 

princípio, um “socratismo avant la lettre”, apresenta-se agora como pensamento mágico, 

já que é por essa via que os “homens-deuses” passam a não somente habitar, mas ser a 

própria natureza. Essa centralidade do homem na natureza não é antropocêntrica no 

sentido de uma premência das questões humanas sobre a investigação da natureza. Pelo 

contrário, um tal antropocentrismo primitivo é justamente a projeção do homem sobre 

todos os processos naturais, o que coloca, sobre o fundo de qualquer abordagem desta 

natureza, a ideia de uma ação antropomórfica. 

Sob o olhar supersticioso do grego comum (lembrando que o campo da fé, aqui, é 

generalizado na cultura como um todo), a ação de “homens-deuses” é o que se esconde 

por trás da “mascarada” da natureza. De forma que o mito, enquanto narrativa dessa 

verdadeira realidade antropomórfica, é, por excelência, a forma de relação do homem 

grego com a natureza. 

O discurso mítico é típico do pensamento grego que precede e circunda Tales não 

por uma simples “irracionalidade supersticiosa”, mas pelo fato de que, no modo de pensar 

dos gregos, a própria estruturação da natureza se dá antropomorficamente. O mito é, 

assim, verdadeiro para a cultura helênica porque o homem é a verdade dessa cultura. 

E Nietzsche se utiliza de uma oposição forte para descrever esse contexto geral da 

fé grega: a verdade (Wahrheit) das coisas que reside no homem se opõe à aparência 

(Erscheinung) da natureza. A força do primeiro termo sobre o segundo é patente, já que, 

a partir do momento em que a constituição da realidade grega se dá através do homem 

(esse “coração de todas as coisas”), toda a natureza se antropomorfiza, replicando a 

dimensão humana por trás da natureza. 

Porém, vale completar esse juízo sobre o contexto cultural dos gregos com uma 

outra observação feita pelo autor anteriormente, quando ele dizia que “neles o sentimento 

do pensador não se perde no antagonismo próprio ao desejo por liberdade, beleza, 

grandeza de vida e impulso à verdade [Triebes nach Wahrheit]”276. Nessa outra 

ocorrência, percebe-se que as formas de oposição tipicamente modernas relacionadas à 

 
275 Ibidem. 
276 Idem. Pg. 37. 
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verdade não se aplicam aos helenos, e que a separação entre o homem e a natureza 

enquanto verdade e aparência não se caracteriza, entre eles, como uma cisão em si. 

Isso é importante pois remete a caracterização do ambiente cultural grego à sua 

relação com o moderno através, por um lado, do antropomorfismo primitivo já 

mencionado, e por outro, da integralidade dos gregos versus a cisão dos modernos. Esses 

dois pontos se confundem na caracterização de Nietzsche, pois o liame da unidade do 

universo helênico é o seu próprio antropomorfismo. 

Justamente por colocar o homem no centro da natureza e também em suas 

extremidades, o juízo grego “é incomparavelmente mais pleno de sentido”. De forma que 

a verdade humana não é simplesmente oposta à aparência do mundo, mas também 

organiza e integra esse mesmo mundo. Em outras palavras, a estrutura antropomórfica 

da cultura grega é complementar ao seu sentido unitário. 

Essa reciprocidade é explicitada pelo autor quando, após afirmar a aparência e 

jogo enganoso da natureza em oposição ao coração das coisas no homem entre os gregos 

antigos, ele postula: 

 

“Precisamente por isso lhes era incrivelmente árduo apreender o conceito como 

conceito: ao passo que, inversamente, tal como os modernos sublimam o que há de mais 

pessoal sob a forma de abstrações, neles o que havia de mais abstrato recaía sempre 

numa pessoa.”277 

 

 Vista à luz da cultura unitária grega e seu complemento antropomórfico, essa 

oposição entre o pessoal e o abstrato, além de reforçar a falta de um estilo unitário 

moderno, começa também a lançar luz sobre a questão da distinção de Tales para seus 

contemporâneos.  

A abstração é estranha à fé comum dos gregos pois é um recorte de impessoalidade 

em meio ao tecido integral da realidade humana, ou seja, a postulação de uma realidade 

que não está centrada no homem. Ela aparece, para a estrutura do mundo grego, como 

estranhamente descentrada. 

 Já foi dito que, apesar de sua estranheza, o discurso de Tales é aceito em seu 

contexto. Agora, ressalta-se a operação de deslocamento efetuada pelo fato do filósofo 

não se utilizar de personalizações em seu pensamento, tal como o faz o discurso mítico. 

 
277 Era Trágica, Pg. 46. 
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A abstração é, nesse sentido, equivalente à despersonalização, pois fende o tecido da 

realidade grega, que consiste justamente na projeção, sobre todo o universo, da realidade 

humana e pessoal. 

 Vale lembrar que Nietzsche propusera, desde o princípio, retomar esse âmbito 

pessoal que alcançara tanta excelência na cultura grega, e que esta seria a única maneira 

possível de justificar a filosofia de uma vez por todas e retomar a polifonia grega. Isso 

impede de supor que a abstração seja, por si só, a base da novidade de Tales, ou então que 

nosso autor proponha uma escolha entre um dos polos: pessoalidade ou abstração. 

 Levando em conta o objetivo explicitado pelo autor de alcançar um “nível 

pessoal” dos pré-platônicos e assim retomar o sentido vital de seu pensamento, é possível 

perceber que a tensão não pretende ser resolvida. Apesar de ser apontada a enorme 

peculiaridade da atitude de Tales em abstrair algo da realidade humana, a sua integração 

sadia com a cultura que o envolve impede que sua filosofia se torne completamente 

distante da fé grega. 

 Daí a duplicidade de Tales: Por um lado, é a contrapelo dos helenos que ele diz 

que “‘não o homem, senão a água é a realidade das coisas’ de sorte que passou a acreditar 

na natureza, na medida em que, ao menos, acreditou na água” (Pg.46); por outro lado, 

mostra ainda a sua inserção na cultura o fato de que ele “não logrou desiludir-se a ponto 

de atingir a pura abstração ‘tudo é um’, permanecendo, de resto, junto a uma expressão 

física”278.  

O fator realmente surpreendente é que Tales tenha conseguido situar-se fora do 

registro religioso comum, sem confundir-se com o “matemático e astrônomo” que se 

trona frio ao personalismo mítico-alegórico. Ele não se torna estranho à Saúde helena, 

diminuindo-a, nem adere ao discurso supersticioso em voga. 

O caráter abstrato da proposição de Tales reside na oposição entre o homem e a 

natureza que, como vimos, estrutura na sua própria tensão a realidade grega. Enquanto 

entre os gregos a primazia da dimensão antropomórfica acabava por “engolir” a natureza, 

o próprio fato do pré-platônico apelar para um elemento natural sem personificá-lo é o 

que caracteriza a diferença apontada por Nietzsche. Sem chegar ao ponto de cindir por 

completo o tecido da realidade grega, Tales passa a “acreditar” na natureza, retirando a 

água da estrutura antropomórfica que a subjugava. 

 
278 Era Trágica, Pg. 46. 
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Ainda assim, pelo seu próprio modo de inserção na totalidade da cultura grega, o 

filósofo ainda não alcança aquilo que intui, a proposição “tudo é um”. O que Nietzsche 

adiciona como característica dessa intuição da unidade é o fato dela ser uma “abstração 

pura”.  

Isso ganha especial significado à luz da caracterização feita, até agora, da 

abstração enquanto cisão interna da estrutura unitária cultural. A unidade da cultura 

grega, que se dá pela projeção antropomórfica sobre o cosmos, evidentemente não 

permite a apreensão completa de um conceito puro como o de unidade. Mas se tivermos 

em mente que o objetivo da análise nietzschiana é a universalidade de um juízo sobre a 

filosofia, e que a Fé numa totalidade una é o que caracteriza o modo de pensar da fantasia, 

é possível depreender que o caminho a ser seguido pela filosofia passa necessariamente 

pelo processo da abstração. 

A intuição mística do “tudo é um”, que está presente em todas as filosofias que 

se seguiram “juntamente com as tentativas sempre renovadas de expressá-lo mais e 

melhor”279 só é alcançável realmente por um processo de abstração pura. Ainda assim, 

ela é passível de ser intuída, o que traz novamente a tensão que não foi resolvida (e nem 

o será) entre o campo discursivo e o intuitivo da filosofia. 

Nietzsche é sensível a este ponto, e por isso tratará logo em seguida de um outro 

discurso presente entre os gregos pré-platônicos, que terá importância tanto para afastar 

um equívoco em relação à forma do discurso filosófico, quanto para o caráter 

inevitavelmente tenso das proposições de Tales. O autor nos conta que: 

 

“Altamente singulares, os órficos talvez possuíssem a capacidade de conceber 

abstrações, bem como a de pensar sem imagens, num nível ainda mais elevado que o 

dele: apenas com a ressalva de que lhes era dado expressá-las unicamente sob a forma 

de alegoria.”280 

 

 A alegoria aparece aqui como um discurso misto, no qual a abstração, por mais 

poderosa que seja, ainda assim não se exprime senão pelo paralelismo obscuro. A 

importância do papel dado à expressão das abstrações retoma a duplicidade da atividade 

filosófica, tensionada de um lado pela abstração ainda inexprimível em direção à qual a 

 
279 Idem. Pg. 44. 
280 Idem. Pg. 46. 
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fantasia insiste em seguir, e do outro, pela forma dada ao discurso que insiste em dar-lhe 

alguma expressão. 

 O órfico, tomado aqui como um contraexemplo, dá às abstrações e concepções 

físicas “uma expressão titubeante, situando-se naquela zona intermediária na qual o mito 

se une à alegoria”281. Torna-se impossível para esse discurso misto qualquer concepção 

coerente de uma unidade que fuja à estrutura discursiva reinante. A forma alegórica de 

expressão, por tentar transformar num paralelo a tensão irreconciliável entre a intuição 

mística e sua expressão, acaba por fundi-las e torná-las simplesmente opacas. 

 A alegoria órfica alcança intuitivamente a concepção de uma abstração, porém, 

por não querer romper a estrutura antropomórfica do mito, acaba por se dissolver no 

tecido da fé comum. Tendo alcançado, pelo misticismo, abstrações ainda mais potentes 

que o primeiro dos filósofos, o órfico tenta ainda expressá-las através do discurso 

reinante, tomando a forma caricatural de um religioso excêntrico. 

 Nietzsche usa o exemplo de Ferécides de Siros, que compara “a terra a um 

carvalho alado cujas asas se estendem no ar e que Zeus, após derrotar Cronos, cobre com 

um (...) manto, e sobre o qual (...) borda as terras, as águas e os rios”282. Uma tal alegoria 

“mal se deixa traduzir em imagens”283 e, sem nenhum poder expressivo, perde qualquer 

valor de superioridade sobre o mito religioso. A religião, ainda por cima, teria a seu favor 

o fato de que, podendo exprimir-se em meio à cultura grega, serviria para sua unificação 

(valor maior diante do critério da Saúde). 

 “Sem recorrer a fabulações fantásticas”, Tales assume a tensão entre o que há de 

intuitivo e o que há de expressivo da abstração, e assim, “começa a olhar para a natureza 

em suas profundezas”284. Esse olhar, não mais envergonhado de seu limite inexprimível, 

consegue paradoxalmente exprimir-se melhor. E por isso, intui com mais liberdade suas 

abstrações, assim como discursa sobre elas com maior precisão. 

 A utilização do expediente da abstração, que o leva a falar da natureza com uma 

gramática distinta da mitologia, caracteriza Tales na sua singularidade em relação ao 

discurso religioso. Sendo um mecanismo próprio à ciência, é paralelo à “ausência de 

imagem e fabulação” que havia sido reconhecida no nível elementar da descrição 

nietzschiana. 

 
281 Idem. Pg. 46ss. 
282 Idem. Pg. 47. 
283 Ibidem. 
284 Ibidem. 
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 Se lembrarmos ainda a peculiaridade da atividade do filósofo em relação à ciência 

através da fantasia, que o faz, através da fé na totalidade una apenas intuída, ultrapassar 

o registro da verdade científica, então o paralelo com o nível elementar se completa. Tales 

se utiliza da fantasia, que o leva a uma generalização sobre o todo da experiência e o 

distingue do cientista da natureza; ainda assim, por não se utilizar da fabulação mítica 

antropomórfica, alcança a abstração que o distingue do registro religioso.  

E se “nisso ele se valeu da ciência e daquilo que é demonstrável para, logo em 

seguida, ultrapassá-los, isso constitui, em todo caso, uma característica típica da mente 

filosófica”285. Nietzsche entra agora (e não sairá até o fim do capítulo) numa descrição 

generalizada da atividade filosófica através dos gregos, o que, como vimos nos prefácios 

e nos dois primeiros capítulos, era a intenção do autor desde o início. Isso porque, 

retomando a gênese da filosofia entre os pré-platônicos e descrevendo sua relação com a 

cultura sadia que a circunda, pode-se alcançar um juízo universal sobre o valor da filosofia 

segundo o critério da Saúde e, assim, trazer à luz o “grande homem”. 

  

 
285 Idem. Pg. 47. 
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Capítulo 6 – O elogio da filosofia 

 

O mais apurado gosto: sabedoria e grandeza. 

 

Até aqui, tendo exposto cada elemento constitutivo do discurso filosófico 

nascente, assim como sua dinâmica e personalidade próprias, nosso autor constituiu um 

campo semântico na intersecção entre a particularidade grega e a universalidade do juízo 

sobre a filosofia. Se por um lado esse campo escapa à paráfrase muda de uma análise pela 

verdade objetiva dos textos, por outro ele acaba exigindo uma conformidade dos seus 

juízos a um critério salutar, que se insere na vida e promove a saúde. Em outras palavras, 

o campo judicativo indicado exige um discurso que aja sobre a vida e julgue um outro 

discurso também pela sua ação vital. 

Mas então, quando age sobre a Vida, o saudável age sobre o quê? 

Para começar a caracterizar essa personagem universal inaugurada por Tales na 

cultura grega, Nietzsche começará por uma hipótese filológica:  

 

“A palavra grega que designa o ‘sábio’ [Weisen em alemão, referindo-se ao grego 

sophós286] pertence etimologicamente a sapio, ‘eu degusto’, sapiens, ‘aquele que 

degusta’, sisyphos, ‘o homem com o mais apurado gosto’; de acordo com a 

consciência do povo, a arte peculiar do filósofo consiste, pois, num apurado discernir 

e conhecer, num relevante diferenciar.”287.  

 

A função dessa hipótese no desenvolvimento do texto incide sobre aquele mesmo 

campo semântico, aquela mesma intersecção entre a particularidade e a universalidade 

cultural dos gregos. Nietzsche aponta para um sentido possível da palavra “saber” entre 

os gregos, e o faz visando a possibilidade universal desse mesmo sentido. Desenvolve-se 

assim uma função criativa dessa hipótese, estabelecendo um paralelo etimológico entre a 

 
286 Nietzsche parece a partir de agora confundir propositalmente a figura do sábio com a do filósofo. Isso 
não ocorre nos “Cursos”, e de fato a nomeação de “filósofo” remonta a Platão, o que torna problemática 
a designação dos “filósofos pré-platônicos”. Porém, essa identificação entre o filósofo e o sábio parece 
estar em função da busca específica do livro por “recuperar a polifonia grega” e a “integralidade” dos 
trágicos no contexto moderno, de forma que o sábio pré-platônico passa a ser uma figura a ser retomada 
pelo filósofo moderno. Dito isso, a sabedoria será tratada, daqui em diante, como a característica 
elementar da filosofia (leia-se: da filosofia que Nietzsche pretende recuperar e criar). 
287 Era Trágica, Pg. 47 
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sabedoria e o gosto apurado, e entre este paladar e um “discernir e conhecer, (...) 

diferenciar”. 

 Uma tal reflexão criativa sobre a gênese da palavra é também uma proposição 

sobre a natureza da atividade que ela designa, e é menos interessante buscar a “validade 

objetiva” da hipótese do que compreender qual é a atividade assinalada com essa 

operação. A intenção do autor não é discutir qual a origem pontual do termo, seu “início”, 

numa discussão filológica muda e infinita, mas sim criar, através de uma hipótese já de 

partida parcial, uma significação que visa lançar nova luz sobre o campo da vida. 

Significação esta que instaura seu próprio significado, e equivale à possibilidade de uma 

nova ação sobre a vida ou, como estabelecido no prefácio, uma nova maneira de viver. 

O estabelecimento dessa familiaridade etimológica visa instaurar, em meio às 

inúmeras relações semânticas que se dão no campo universal-particular da Vida, a fonte 

de um novo sentido para a atividade do sábio (e da filosofia que daí deriva). Uma 

aproximação metafórica que procura colocar na raiz dessa atitude particular para com a 

vida um ato fundador de discernir e diferenciar. 

Isso só acontece porque o autor já pressupõe aquele movimento duplicativo de 

uma vida sobre a outra, apresentado no prefácio: enquanto atribui hipoteticamente uma 

origem ao termo sophós, o filósofo alemão institui na vida uma significação que existia 

potencialmente numa outra, indicando um significado possível para a sabedoria na 

própria vida moderna. 

Assim, estando ou não “objetivamente correta” a hipótese, Nietzsche parte da 

familiaridade etimológica entre saber e sabor para afirmar que a sabedoria é a 

diferenciação pelo gosto, pelo discernimento entre o que é e o que não é bom. Um tal 

discernimento instaura valores sobre o mundo e principalmente sobre a vida: “A 

filosofia”, diz o autor, “começa com uma legislação acerca da grandeza”, e essa 

legislação, “intimamente ligada a uma atividade de nomeação [Namengeben]288”, 

estrutura o mundo a partir da maneira de viver da qual se origina. O sábio é, em outras 

palavras, aquele que estabelece a partir de si uma nova valoração, e faz de sua 

diferenciação, de seu gosto apurado, um ato fundador sobre o próprio campo da Vida. 

Mas apesar do caráter especial desse gosto fundador, é preciso ter em mente que 

esse ato de discernimento já é tomado num sentido amplo, “de acordo com a consciência 

 
288 Era Trágica, Pg. 48. 
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do povo”289, de forma que a valoração não é uma atividade exclusiva do filósofo, e sim a 

atividade na qual ele exerce mais propriamente sua profundidade. Assim a Cultura, esse 

campo vital onde também o sábio se insere, está ela mesma atravessada por diversas 

legislações de grandeza290. 

Como diz o autor, “o conceito de grandeza é mutável, tanto no âmbito moral 

quanto no estético”291, de forma que não é suficiente, para designar a atividade que se 

insinua no sábio grego, dizer que ele legisla sobre o que é grande, mas é também 

importante considerar sua inserção em meio a outras valorações sobre o mundo. A 

sabedoria é considerada enquanto um gosto, um sistema legislativo que estabelece a 

superioridade e inferioridade das coisas. Porém, não como um gosto qualquer, mas um 

gosto peculiarmente apurado, o que implica toda uma miríade de gostos menos apurados 

ou legislações inferiores.  

A argumentação do autor passa, por isso, pelo juízo da astúcia e da ciência para 

apresentar a sabedoria em sua peculiaridade, ou seja, mostrar a ação própria ao gosto do 

sábio. Mais do que com dois sistemas valorativos, compara-se a sabedoria com um 

sistema que lhe é inferior (apesar de semelhante) e um outro que é praticamente a ausência 

de qualquer valoração. 

A astúcia é entendida como um gosto por tirar “proveito de seus próprios 

assuntos”292, ou seja, identificar o bom ao útil. O que se percebe em primeiro lugar é que 

a identificação valorativa é sempre metafórica293, assim como a exercida pelo próprio 

autor entre saber e sabor. Não há um conceito único ou abstrato de grandeza, e a 

identificação entre bom e útil não se dá de forma necessária. 

Além disso, a comparação com a astúcia se dá para afirmar a superioridade do 

juízo filosófico, pois este, com sua “ênfase ao inútil, (...) põe-se sempre a caminho das 

coisas que são mais dignas de serem conhecidas, dos grandes e relevantes 

 
289 Era Trágica, Pg. 47. 
290 O conceito de Valor [Werth], caro ao filósofo em diversas outras obras, não aparece tanto na “Filosofia 
na era trágica...”, onde a Legislação da Grandeza [Gesetzgebung der Grösse] tem mais ênfase. Porém, o 
sentido dessa legislação é muito próximo, senão o mesmo, que o de Valoração. 
291 Era Trágica, Pg. 48. 
292 Idem, Pg. 47. 
293 Não é do escopo do presente trabalho analisar mais profundamente o papel da metáfora na “Filosofia 
na era trágica...”. Porém, vale ressaltar três coisas: 1) Em relação a esse mesmo texto, há pelo menos duas 
funções expositivas da metáfora, seja nas metáforas orgânica e botânica, seja na metáfora dos viajantes; 
2) Na diferenciação entre fantasia e reflexão, o tema da “identificação do desigual” aparece como 
resultado de uma ação conjunta de ambos, um resultado que pode, talvez, ser designado como 
metafórico; 3) A partir disso, uma precedência da tese de “Verdade e mentira no sentido extramoral” 
poderia ser encontrada aqui. Cf. Müller-Lauter, Sarah Kofman e também a Nota 16 deste trabalho (supra). 
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conhecimentos”294. Isso ocorre porque a identificação do bom ao útil feita pelo astuto, se 

por um lado lhe traz retornos práticos diretos, por outro acaba prendendo o mesmo às 

vicissitudes da mera utilidade cotidiana, cegando-o para os conhecimentos de outra 

natureza que possam enriquecer a vida em função da qual se valora. 

É aí que reside a inferioridade da legislação sobre a grandeza do astuto: sua 

restrição do bom ao útil tem como efeito vital a cegueira em relação a qualquer coisa que 

possa ultrapassar a vida comum. Não é um “mal” em si, mas é um sistema valorativo 

inferior em termos de amplitude e multiplicidade da vida. O juízo filosófico é superior 

porque o sentido de sua valoração é em direção a uma vida, também ela, superior. Vale 

lembrar que o “grande homem” é aquele que absorve em si a “polifonia” que apenas os 

gregos alcançaram, possuindo assim uma valoração igualmente polifônica. 

Enquanto isso, a ciência “debruça-se sobre tudo que é passível de ser conhecido, 

pretendendo, com cega avidez, conhecer tudo a qualquer custo”295. Percebe-se que, por 

mais contingente que seja, a valoração é superior à falta de qualquer juízo, e quando o 

autor afirmava que “o desenfreado impulso ao conhecimento barbariza tanto quanto o 

ódio ao conhecimento”296, era a essa ciência desenfreada que ele se referia. 

A ciência é considerada aqui menos como uma legislação sobre a grandeza, e mais 

como a ausência de uma. Neste sentido preciso, a ciência e a astúcia se contrapõem: 

numa, o sistema valorativo limita a vida; noutra, a ausência de qualquer sistema de valores 

é naturalmente barbarizadora, em qualquer situação na qual ocorra. 

Assim, a legislação sobre a grandeza é, por excelência, aquela ação sobre a vida 

que se faz necessária sob o critério judicativo vital. De forma que agir sobre a vida é agir 

sobre valores de grandeza, que organizam o sentido dos impulsos vitais. Em resposta à 

pergunta quanto ao objeto de uma ação vital, o saudável age sobre a vida valorando, 

constituindo grandezas (e é também pelo julgamento desses valores que se chega ao 

veredito sobre quem é ou não saudável). 

Se quisermos ainda considerar os três níveis da exposição de Nietzsche sobre a 

natureza da filosofia nascente (elementar, dinâmico e pessoal), a valoração parte de um 

ato judicativo pessoal para estruturar os impulsos elementares e, consequentemente, sua 

dinâmica. Ela atravessa todos os níveis e é por eles atravessada (desfazendo, inclusive, a 

ilusão de uma “hierarquia” ou “evolução” dos mesmos). É impossível, com isso, postular 

 
294 Era Trágica, Pg. 48. 
295 Ibidem. 
296 Idem. Pg. 34. 
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qualquer precedência lógica entre os níveis da vida e a valoração, pois sua determinação 

é recíproca. O que não significa que não seja possível afirmar a proeminência da 

valoração no que se refere à sua ação sobre a vida. 

Daí a superioridade da filosofia sobre a ciência, pois esta, enquanto considerada 

como puro impulso ao conhecimento, não pode limitar a si mesma, já que não possui um 

sistema de valores intrínseco. A barbarização do impulso desenfreado ao conhecimento, 

que acontece quando a ciência se torna o impulso dominante numa cultura, decorre da 

falta daquela ordenação judicativa dos impulsos que uma legislação sobre a grandeza 

poderia proporcionar. Abolindo qualquer diferenciação entre o bem e o mal, entre o 

superior e o inferior, uma cultura (p. ex. a moderna) que tenha a ciência como valor 

último, definha. 

Porém, a filosofia também possui esse mesmo impulso. Não obstante as diversas 

diferenças entre a atitude filosófica e a científica, que vão desde a generalização causada 

pela intuição da totalidade até os expedientes da fantasia, a filosofia também se dirige à 

natureza por meio de abstrações e “observações de ordem empírica”297. 

Não há, assim, oposição entre o filósofo grego e o impulso ao conhecimento, mas 

sim absorção do segundo pelo primeiro, que é superior pelo fato de possuir um sistema 

valorativo que ordena os próprios impulsos. Em contraponto ao juízo utilitário do astuto 

e a falta de juízo do cientista, o sábio-filósofo efetua, através de seu sistema de valores, a 

“seleção e separação do que é incomum, impactante, difícil e divino”298.  

É pela grandeza dos objetos que seleciona e que transforma no sentido dos 

impulsos vitais que a filosofia se distingue enquanto sistema de valores. Ela é superior 

aos outros pelo simples fato de dirigir aqueles impulsos vitais aos conhecimentos que são 

superiores. É saudável por dirigir o campo vital como um todo (a Cultura) à Saúde através 

da ordenação dos seus impulsos. 

A filosofia tem seu valor salutar conquistado enquanto restringe os impulsos 

descontrolados da Vida e a leva a um novo (leia-se: recém-criado) patamar de grandeza. 

“‘Isto é grande’, diz ela, e, com isso, eleva o homem sobre a cega e incontida 

[ungebändigte] ânsia de seu impulso ao conhecimento [Erkenntnisstriebes]. Por meio do 

conceito de grandeza, ela amansa [bändigt] esse impulso...”299.  

 
297 Era Trágica, Pg. 43. 
298 Idem. Pg. 47ss. 
299 Idem. Pg. 48. 
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O tema da limitação sadia do impulso ao conhecimento já havia sido desenvolvido 

quando Nietzsche se referia à cultura grega de forma geral, e agora percebe-se que a 

filosofia, que àquela altura ainda precisava ser compreendida e justificada, era o próprio 

agente dessa limitação. Aí reside o motivo pelo qual um dos “médicos do povo” 

prescreveria a filosofia para uma Cultura doente: legislando sobre o que é a grandeza, o 

filósofo dá a estruturação vital necessária ao surgimento do grande homem. Como um 

educador, este sábio dá os limites necessários ao variado campo dos impulsos da vida. 

Ele o faz “... sobretudo por considerar alcançável e alcançado o maior de todos os 

conhecimentos [grösste Erkenntniss]300, a saber, aquele pertinente à essência e ao núcleo 

das coisas.”301. Aqui, a variação da ênfase na frase faz notar duas coisas:  

Primeiro, o fato de o filósofo considerar esse conhecimento sobre o núcleo das 

coisas alcançado e alcançável já indica que Nietzsche percebe tanto a necessidade da fé 

do filósofo em sua metafísica como a arbitrariedade perspectiva do mesmo quando 

considera esse conhecimento alcançado. Segundo, o fato de o filósofo considerar esse 

conhecimento alcançado e alcançável dá a sua fé uma característica já desenvolvida 

anteriormente por Nietzsche como constituinte da fé filosófica na unidade. 

De fato, o autor havia salientado a presença de uma simples fé humana [einfachen 

Mannestreue] mais ou menos dispersa no campo discursivo comum à cultura grega, e 

também havia se referido à fé [Glaube] na unidade do mundo que dirigia o movimento 

generalizante do pensamento de Tales, tornando-o o primeiro dos filósofos. Essa fé 

filosófica e a faculdade da fantasia levavam o filósofo às suas generalizações abstratas, 

cujo saldo era a expressão sempre renovada, pois sempre alcançável pelo discurso, do 

conhecimento já alcançado de partida pela intuição/dogma do “tudo é um”.  

O filósofo diz que “tudo é um”, e esse profundo conhecimento sobre a “essência 

e o núcleo das coisas” reorganiza, com sua valoração, os valores de uma cultura, 

engrandecendo-a: 

 

“Quando Tales diz ‘tudo é água’, o homem então estremece e eleva-se para além 

do tatear e rastejar vermiculares das ciências particulares, pressentindo a 

 
300 Percebe-se o jogo entre conhecimento e grandeza: a grandeza do maior dos conhecimentos regula 
quais são os grandes conhecimentos. Eles se cruzam num plano sem fundo, cujo horizonte é dado pelo 
ato fundador do discernimento e pela cultura a ele necessariamente atrelada. 
301 Era Trágica, Pg. 48. 
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derradeira solução das coisas e superando, mediante tal pressentimento, o viés 

comum dos níveis inferiores de conhecimento. ”302 

 

O movimento de ascensão do pensamento filosófico desde a experiência até a 

totalidade una pressentida é retomado, portanto, após Nietzsche levar em conta o papel 

que esse ato fundador do discernimento do sábio/legislador exerce sobre o sistema de 

valores estabelecido. 

 A tarefa de justificação da filosofia diante da Saúde, proposta no primeiro capítulo 

da Era Trágica, parece completa, a princípio. De fato, estabelecidas as condições de seu 

funcionamento em meio à vida na qual se insere, com sua dinâmica própria da fantasia, 

generalização, abstração etc., a filosofia tem na sua origem uma valoração saudável, um 

ato fundador de discernimento da grandeza. Ordenando os impulsos dispersos pelo campo 

múltiplo da cultura, a legislação sobre a grandeza que a filosofia proporciona é não apenas 

recomendável, como ainda a maior das recomendações. 

 

*A sonoridade do mundo 

 

Mas Nietzsche ainda continua, em parte para sintetizar a argumentação nos traços 

essenciais da personalidade do primeiro filósofo, mas não apenas. Ele afirma: “O filósofo 

procura ecoar em si a sonoridade total do mundo para, aí então, exteriorizá-la em 

conceitos”303 (grifo meu). Nesta curta proposição, as instâncias às quais o jogo 

externo/interno da atividade do filósofo remete (o “em si”, o “mundo” e a “exterioridade”) 

parecem à primeira vista deslocadas deste momento do texto. Isso porque o autor recupera 

um tema que surgiu do próprio desenvolvimento do problema imposto ao longo da 

argumentação: o descolamento do antropomorfismo grego pela abstração. 

Este se refere à aproximação entre o discurso filosófico e o científico pela 

abstração. Por inserir-se num mundo estruturalmente antropomorfizado, Tales tem a 

peculiaridade de não atribuir os fenômenos naturais a ações humanas divinizadas, e 

contudo, não chega a aderir a uma linguagem totalmente estranha à cultura helênica 

reinante. Diante da oposição entre a pessoalidade das projeções antropomórficas gregas, 

de um lado, e a abstração de um discurso sobre a natureza, de outro, o primeiro dos 

 
302 Ibidem. 
303 Idem. Pg. 48. 
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filósofos consegue conceber a abstração sem ceder à frieza dos matemáticos ou à 

obscuridade dos órficos. 

É assim que Tales não chega ao ponto da “pura abstração ‘tudo é um’, 

permanecendo (...) junto a uma expressão física”304, mas ainda assim alcança um alto grau 

de distanciamento do discurso mítico sem apelar à imagética mística. A própria 

concepção da natureza como contendo uma realidade distinta da humana já o coloca como 

uma exceção em meio ao discurso da fé grega comum. 

É apenas a partir daí que se pode compreender uma “exteriorização em conceitos” 

como resultado de um processo de relação entre um “em si” e um “mundo”. O 

distanciamento em relação à estrutura unificadora da Fé grega é indispensável para a 

própria noção de um mundo que não seja mítico. A duplicidade que passa a operar é, 

antes de uma oposição sujeito/objeto com ares modernos, a principal consequência de um 

pensamento tensionado entre duas realidades estranhas que, não obstante, agem uma 

sobre a outra. 

O fato de haver o trabalho de uma interioridade no pensamento de Tales não se 

sobrepõe à exterioridade do mundo e seu papel ativo na formação dos conceitos. O “eco” 

do mundo é o que produz o conceito, e não é possível estabelecer uma subjetividade 

transcendente em nenhum momento do processo. Ao mesmo tempo, a “sonoridade total” 

que é refletida nessa interioridade não se assemelha em nada ao contorno bem definido 

da objetalidade latino-moderna. Para o filósofo aqui idealizado, a distinção entre os dois 

campos é apenas o que possibilita a concepção de uma totalidade una, impossível dentro 

do jogo infinito de projeções parciais do mito. 

Mas para que uma tal unidade seja passível de ser concebida, ela precisa sê-lo 

numa abstração, o que só havia sido alcançado entre as seitas dos órficos – que “talvez 

possuíssem a capacidade de conceber abstrações (...) num nível ainda mais elevado”305 – 

e entre os matemáticos. A peculiaridade do pré-socrático é sua forma de expressão por 

conceitos. Estes, exteriorizados ao ponto de não se esconderem em hermetismos, são 

ainda produtos do eco do próprio mundo, não possuindo a distância para com este que 

torna frio o “matemático e astrônomo”. 

 
304 Era Trágica, Pg. 46. 
305 Ibidem. 
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O trabalho de ecoar a sonoridade do mundo e externá-la em conceitos é, assim, o 

desenvolvimento da cesura efetuada pela abstração no tecido da fé grega. Trabalho 

místico de internalização do todo, mas a caminho da exterioridade do conceito. 

Nietzsche continua, e adjetiva a relação do filósofo com as instâncias que evocara: 

“... contemplativo como o artista plástico e compassivo como o religioso, perscrutando 

fins e causalidades qual o homem de ciência”306. A contemplação e a compaixão, ao invés 

de se excluírem como relação passiva e ativa com o mundo, se complementam no 

movimento da produção do conceito, sendo apenas sinais do sentido em que se dá a 

projeção de um dos polos. Sendo assim, só são possíveis no contexto da abstração, que 

inaugura a duplicidade da qual o filósofo parte.  

Havendo a divisão interioridade/exterioridade sem que esta resulte numa distinção 

absoluta, a passividade de uma atitude contemplativa e a projeção do sentimento do 

mundo em si mesmo se equivalem no registro da intuição. A metáfora da sonoridade, 

além de nublar o contorno das coisas (tanto as do “mundo” quanto as do “si mesmo”), 

traz com o eco a equivalência das projeções: se não há um sujeito emissor nem um objeto 

receptor, o que resta é a repetição de uma vibração indistinta, confundindo a garganta, a 

concha e o mar. 

 Mas é ainda por seu olhar afastado, pela procura de igualdades e causalidades 

própria à reflexão, que se distingue o filósofo, e se a fantasia o faz alcançar a unidade do 

mundo e de si, é na externalização desse todo na unidade do conceito que ele se supera. 

Assim, apesar do equilíbrio das instâncias no que se refere à contemplação compassiva 

do mundo pelo filósofo, a exterioridade dá a prova dos nove, e é pela forma conceitual 

tomada pela intuição que se distinguirá o discurso e a atividade do filósofo. Ele não se 

entrega ao eco eterno de uma unidade secreta: “... sentindo-se inflado a ponto de atingir 

o macrocosmo, ele retém ainda a sobriedade de se considerar friamente como reflexo do 

mundo”307. 

 

 *A metáfora dramática da expressão 

 

 Ao que Nietzsche dá mais um passo, introduzindo ainda uma última metáfora. Ele 

afirma que essa sobriedade do filósofo em se considerar como eco do todo, mas friamente 

 
306 Era Trágica, Pg. 48. 
307 Idem. Pg. 48ss. 
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o suficiente para poder produzir o conceito, é a mesma “que possui o artista dramático 

quando se transmuda [verwandelt] em outros corpos, falando a partir deles e, a despeito 

disso, sabendo projetar essa transmutação [Verwandlung] para fora em versos 

escritos”308. 

 Se a projeção de uma instância na outra e a exteriorização do conceito já foram 

trabalhadas, essa transmutação do artista dramático em outros corpos, “falando a partir 

deles”, traz à tona o problema que servira de fundo de toda a exposição do nascimento da 

filosofia. A duplicidade entre intuição e discurso, que havia aparecido junto à ideia 

embrionária do “tudo é um”, expunha uma tensão que não se resolveria nem em Tales, 

nem em todas as filosofias que se seguiram, com suas “tentativas sempre renovadas de 

expressá-lo mais e melhor”309. Vale indicar essa tensão como o problema da expressão 

filosófica.  

Neste, tínhamos dois polos: de um lado, o dogma [Glaubenssatz] metafísico da 

unidade, que possui elementos da Fé [Glaube] que estrutura a sociedade grega e que, 

enquanto discurso [Satz], exprime um determinado impulso vital; do outro lado, 

originando o primeiro, temos uma intuição mística cuja presença em todas as filosofias 

seguintes aponta para o seu aspecto fundante, e cuja renovação das tentativas de 

enunciação ao longo do tempo aponta para seu caráter eminentemente expressivo. 

Esses dois polos coexistem na “sentença: tudo é um”, tendo em vista que a 

expressividade da intuição fundamental só se dá pela discursividade do dogma. Mas ainda 

assim, a tensão entre eles se dá no fato de ser apenas uma a intuição que fundaria a 

multiplicidade de suas expressões, ou, mais precisamente, suas tentativas de expressão. 

Por que não se satisfazer com um simples “tudo é um”? 

Até aqui, a tensão permanecera latente, já que se tratava de resolver duas questões 

anteriores, a da peculiaridade da filosofia frente à ciência e à religião e a da justificação 

da filosofia pelo critério salutar adotado. Mas tendo exposto a dinâmica e os elementos 

da filosofia que lhe permitem alcançar a ideia da unidade, assim como apontado o efeito 

salutar que ela pode ter sobre a organização dos impulsos de uma cultura, Nietzsche ainda 

precisa abordar essa tensão para dar conta do processo expressivo da filosofia. Essa é a 

função da metáfora dramática que finaliza o movimento aqui analisado. 

 
308 Era Trágica, Pg. 49. 
309 Era Trágica, Pg. 44. 
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Nessa metáfora, haveria uma transmutação do filósofo paralela à do artista 

dramático quando fala a partir de “outros corpos”, e onde a projeção para fora em versos 

escritos seria o equivalente, no artista, à produção do conceito filosófico. O que deve ser 

levado em conta, aqui, é que no contexto do pensamento abstrato já descrito por Nietzsche 

como característico da filosofia, essa alteridade a partir da qual o filósofo fala é a própria 

totalidade una, que o “em si” ecoa. Isso faz com que essa transmutação, no caso de Tales, 

seja uma encarnação da totalidade pelo próprio filósofo. Isso, não “nele”, o que implicaria 

uma internalização subjetiva, mas “pelo”, no sentido de atravessamento, de projeção 

recíproca das instâncias do filósofo e da totalidade. 

O ator-filósofo passa, antes de tudo, a encarnar a totalidade e a responder por ela. 

No contexto específico de uma totalidade abstrata, a intuição mística da unidade não é 

nem uma relação objetiva com uma intuição determinada subjetivamente, nem a 

inferência negativa de uma realidade suprassensível. Ela é a própria unidade se fazendo 

intuir num meio que com ela se confunde.  

Mas é importante ressaltar que uma tal (con)fusão não é privilégio do filósofo, 

tendo em vista que a capacidade de abstração, pressuposta para o estabelecimento dessa 

reciprocidade ou fusão com a totalidade, está presente também nos místicos e afins. Por 

si só, ela não traz nenhuma novidade. Mas que essa fusão com a totalidade não seja 

completa, isso se faz necessário porque, sabendo ainda “projetar essa transmutação para 

fora”310, o filósofo, assim como o ator, tem na sua expressividade a chave para sua 

diferenciação contínua em relação ao campo discursivo comum. 

Expressando a unidade em seu conceito, Tales exprime a mesma totalidade que o 

dramaturgo quando este adota o discurso dos “versos escritos”. Daí a complementaridade 

dos dois polos da expressão: a intuição da totalidade só se expressa pela particularidade 

de cada discurso. 

Que a totalidade encarne em Tales, isso não se questiona, mas é a maneira pela 

qual ele a encarna e exterioriza que determina a especificidade de seu processo 

expressivo. Tudo se passa como se, tomados apenas pela perspectiva intuitiva, tanto 

artista quanto filósofo, e mesmo o místico, se equivalessem como encarnações do todo. 

Ser capaz dessa “sobriedade” de não se confundir completamente com a 

alteridade é um requisito crucial, já que a exteriorização pelo conceito, que completa o 

movimento expressivo do filósofo, só se dá nesse contexto de distância entre o um e o 

 
310 Era Trágica, Pg. 49. 
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todo. Mas essa condição, ao mesmo tempo que traz à multiplicidade dos discursos a 

intuição indistinta da unidade, traz novamente à tona a tensão entre o dito e o intuído. 

A entrega completa à totalidade equivaleria a uma dissolução, e o filósofo, por seu 

gosto apurado, sabe o momento de cortar o elo (interromper o eco) e restabelecer uma 

relação de exterioridade que lhe permita a produção do conceito. A renovação da analogia 

por Nietzsche dá conta desse limite à confusão com o todo: “Aqui, aquilo que o verso é 

para o poeta, é o pensar dialético para o filósofo: apanha-o a fim de agarrar-se em seu 

enfeitiçamento e petrificá-lo”311. 

O enfeitiçamento só se completa com a petrificação, e se ainda é possível, no 

contexto da encarnação do todo, conceber um “apanhamento” do conceito enquanto 

ausência de interferência subjetiva em sua origem, isso não dá conta de sua produção. 

Nesta, a dobra efetuada na estrutura da realidade passa a se fazer sentir, e se o mérito 

expressivo do filósofo é o de ter a frieza de interromper o eco e produzir o conceito, ainda 

assim a sonoridade do mundo é perdida. O “enfeitiçamento” do conceito que nasce da 

relação direta com a totalidade una é petrificado, decantado na frieza conceitual que o 

filósofo exterioriza. 

Num primeiro momento, a transmutação do filósofo numa encarnação da 

totalidade lhe permite alcançar a intuição mística de que tudo é um, já que ele mesmo é 

um só com o próprio mundo. No momento seguinte, o conceito é que se transmuta na 

pedra fria do dogma metafísico que lhe corresponde, tomando sua forma expressiva. O 

“tudo é um” pode ser considerado sob esses dois aspectos, sendo que é apenas na 

complementaridade entre ambos que se compreende a multiplicidade das formas 

discursivas que o processo expressivo dá à intuição da unidade. 

A saída do jogo entre intuição e discurso é sempre um engessamento, uma 

transposição pobre da primeira no segundo, que, não obstante, é a própria natureza da 

expressividade. E isso, não apenas no caso da filosofia, pois como vimos, também o 

místico, o matemático e o ator dramático têm uma experiência intuitiva que, se não chega 

a alcançar uma abstração pura do todo, também só se realiza de fato em seu processo 

expressivo. A comparação entre os dois ocorre pelo paralelo de sua situação, idêntica no 

que se refere à tensão intuitivo-discursiva: 

 

 
311 Era Trágica, Pg. 49. 
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“E assim como a palavra e o verso são, para o dramaturgo, tão-só o balbucio numa 

língua estrangeira com vistas à expressão daquilo que ele viu e viveu, 

assim também a expressão daquela profunda intuição filosófica mediante dialética e 

reflexão científica é,  

por um lado, o único meio de comunicar aquilo que se contemplou, mas,  

por outro, um meio pobre, consistindo, no fundo, numa transposição metafórica 

cabalmente enganadora para uma esfera e língua distintas.”312. 

 

 Temos com isso a síntese da metáfora dramática da expressão filosófica. O verso está 

para o ator assim como a dialética e a reflexão (entendidas aqui como veículo do conceito) 

estão para o filósofo. Em ambos os casos, a “transposição metafórica” de uma esfera à outra 

possui a ambiguidade de ser a única forma de se fazer exprimir, mas, ainda assim, um 

empobrecimento da experiência intuitiva original.  

A experiência da encarnação do todo é, stricto sensu, inexprimível. Mas é através da 

frieza pétrea dos conceitos transformados em palavras que o filósofo pode realizar sua 

saudável ação judicativa de estabelecer valores. A “legislação acerca da grandeza, (...) 

intimamente ligada a uma atividade de nomeação [Namengeben]”313, só se dá nesse contexto 

discursivo, pressupondo o processo expressivo que vai da fusão com a totalidade à 

exteriorização dialética do conceito. 

Tendo ascendido, através da fantasia e da fé da unidade, a uma totalidade abstrata 

apenas intuída, o filósofo passa a acreditar possuir o conhecimento da essência das coisas, e 

através desse conhecimento, legisla sobre o sistema de valores da Cultura. O contato com 

essa totalidade lhe proporcionou um gosto apurado, um sophós para as coisas mais altas que 

lhe permite organizar os impulsos da Vida, potencializando aqueles que sejam salutares. 

Mas ao mesmo tempo, esse sujeito que saboreou uma tal fusão com a sonoridade total 

do mundo não conseguiria encontrar muito gosto na esfera limitada do discurso314. É com 

uma certa melancolia, e mesmo ironia, que ele transpõe uma experiência tão potente em 

palavras, esses ambíguos instrumentos que são os únicos à sua disposição. Ele o faz pelo seu 

 
312 Ibidem. A disposição das linhas é minha, apenas para ressaltar o “esquematismo” do paralelo 
estabelecido por Nietzsche, que fica assim: 1) Expressão em versos do ator 2) Expressão da intuição 
filosófica via dialética e reflexão 3) Único meio de comunicação 4) Meio pobre. Sendo que 1 e 2 são 
paralelos, enquanto 3 e 4 se aplica a ambos. 
313 Era Trágica, Pg. 48. 
314 Como os trabalhadores nas imensas minas de sal que, voltando às suas casas, ficam indiferentes ao sal 
da própria comida. 
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compromisso com a Saúde, como “homem da cultura” preocupado em viver de acordo com 

a Fé professada. 

 Sua maneira de viver, assim como seus efeitos na Vida enquanto campo em 

comum com a pluralidade de outras maneiras de viver, é medida pela sua expressividade, 

pelo sistema que deriva de sua mais íntima intuição mística. “Foi assim que Tales 

contemplou a unidade daquilo que existe: e, como quis comunicar-se, terminou por falar 

sobre a água!”315. 

 Tales não foi o último dos filósofos, e a evolução das formas expressivas derivadas 

da intuição da unidade excede em grande medida sua figura “aquática”. Mas ainda assim, 

ele foi o primeiro, e os elementos do seu pensamento se repetem como o “tipo universal 

do filósofo”316 em todos os que se seguiram. Por ter agido na vida e se expressado em 

meio a um campo vital que, quanto mais particular, mais universal conseguia ser, o 

filósofo de Mileto instaurou, numa Vida supra histórica (e, portanto, possível de ser 

recuperada em outras épocas), uma maneira de viver que desambígua em diversas outras, 

todas designadas pelo nome geral de “filósofo”. 

  

 
315 Era Trágica, Pg. 49. 
316 Ibidem. 
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