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1. INTRODUÇÃO 

Na primavera de 1934, Dr. C.G. JUNG concluiu um seminário no Clube Psicológico de 
Zurique, que vinha ocorrendo desde outubro de 1930. O assunto no qual Jung e seus alunos 
— analistas praticantes, outros em treinamento para serem analistas e analisandos 
selecionados — se envolveram, eram visões, mais especificamente as notáveis visões 
ilustradas de uma mulher americana, Christiana Morgan. Quando esse seminário terminou 
levantou-se a questão sobre qual assunto centrar-se-ia o próximo seminário, uma vez que 
agora a importância - quase a necessidade - de tais palestras / discussões estava bem 
estabelecida. Antes das Visões ocorrera o Seminário sobre Sonhos e anteriormente outros, 
desde 1923, talvez até mais cedo, quando Jung deu início a este tipo de ensino para uma 
audiência muito particular. Em 1934 o grupo aparentemente não hesitou em decidir por 
Nietzsche como seu próximo assunto, e particularmente pelo “Thus spake Zarathustra”. E foi 

assim que, quando o grupo, do qual alguns membros se retiraram e foram substituídos por 
outros, se reuniu em maio, foi para escutar o aviso de seu mentor de que todos teriam a frente 
um caminho duro, montanha acima pois não apenas a mente de Nietzsche era altamente 
enrolada e tortuosa, mas o era em particular o seu Zarathustra, com um estilo inventado 
exatamente para este propósito - qualquer que tenha sido! Mas nada as desencorajou; elas se 
prepuseram e como nos seminários precedentes, o entusiasmo aumentou quando seu líder 
(que amava montanhas) começou a prepará-los para a jornada que estava fadada a terminar 
antes de sua culminação natural, abafada pelos alarmes da guerra com a aproximação do 
verão fatal de 1939. 

Nesta ocasião outro aspecto dos seminários também já era familiar: o registro das 
conferências e discussões. Uma secretária profissional havia sido admitida para tomar notas 
com a ajuda de vários membros do grupo, virtualmente de todos aqueles que faziam suas 
próprias anotações. Cópias mimeografadas e encadernadas dessas notas foram então 
colocadas a disposição dos participantes e de outros associados à psicologia analítica, mas 
cada volume trazia a advertência de que a intenção do registro era o uso exclusivo dos 
“membros do Seminário, compreendendo-se que não deveria ser emprestado e que nenhuma 
parte deveria ser copiada ou citada em Publicações, sem a permissão escrita do Dr.Jung”. 

Uma razão importante para esta restrição era indubitavelmente o fato de que Jung não 
havia editado as anotações, tendo se limitado a um rápido exame e a responder as perguntas 
de Miss Foote, mais provavelmente sobre um nome próprio não captado pela secretária. Mas, 
apesar da proibição explícita, cópias foram feitas e começaram a aparecer pelo mundo todo, 
especialmente onde havia Institutos Junguianos, porque tornou-se voz corrente que aqui 
estava alguma coisa especial — na realidade, única. Para aqueles que nunca haviam estado 
em uma conferência, estas cópias deram uma oportunidade de familiarizar-se com o Professor 
Jung, falando de improviso e com bastante informalidade, aproveitando as perguntas e 
observações (de pessoas que eram, em muitos casos, elas mesmas altamente inteligentes e 
bem informados estudiosos da natureza humana) não se preocupando se a discussão se 
afastava do trajeto principal, oferecendo sugestões para leituras posteriores, aludindo a 
acontecimentos políticos e econômicos contemporâneos, contando piadas. Em 1957 Jung deu 
permissão para tornar público’, e o aparecimento em 1984 de “Análise de Sonhos”, editado por 
William McGuire inaugurou a projeto do publicar muitas das notas dos seminários. 

A recomendação de Jung em relação ao Seminário sobre o texto de Nietzsche não 
teria sido surpresa para aqueles que o conheciam bem. Já nos seus primeiros trabalhos Jung 
havia discutido Nietzsche, e muitos de seus companheiros devem tê-lo ouvido afirmar a 
importância que este filósofo-poeta-psicólogo alemão havia tido para a seu próprio 
crescimento intelectual. No capítulo “Anos de Estudo” (“Memórias, Sonhos e Ref1exões) nós 
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lemos o relato de Jung sobre como teve que restringir suas leituras filosóficas durante sua 
formação na Escola de Medicina: 

“Os semestres seguintes, consagrados à clínica, mantiveram-me tão ocupado que 
dificilmente sobrava um pouco de tempo para incursões em outros domínios. Estudava Kant só 
aos domingos. Li também, assiduamente, Eduard von Hartmann, famoso na época por sua 
“Filosofia do Inconsciente”. Nietzsche esteve incluído na minha programação durante algum 
tempo, mas hesitava em começar a lê-lo, porque me sentia insuficientemente preparado. 
Naquele tempo, ele era muito discutido, principalmente em termos negativos, pelos 
supostamente competentes estudantes de filosofia, e disso eu pude deduzir a hostilidade que 
ele despertava nos altos escalões. A autoridade suprema, naturalmente, era Jakob Burckhardt 
cujos variados comentários críticos sobre Nietzsche eram bastante difundidos. Ainda mais, 
havia na Universidade algumas pessoas que conheceram Nietzsche pessoalmente e podiam 
contar todos os tipos de curiosidades nada lisonjeiras sobre ele” (pg 98). 

Tudo isso aguçou o apetite de Jung, mas ainda assim, ele era impedido por um medo 
secreto de que talvez “eu fosse como ele”. Mas a curiosidade foi mais forte e ele mergulhou 
com entusiasmo na mais antiga coleção de ensaios chamada “Pensamentos fora da Época” 
(Thoughts Out of Season ou Untimely Meditations) e depois no Zarathustra, o qual “como o 

Fausto de Goethe, foi uma tremenda experiência para mim”. Ainda assim, permaneceu o 
sentimento de que este era um território muito perigoso, do qual ele se afastou, dirigindo-se 
para a terreno mais seguro dos estudos empíricos. 

Terminada a Faculdade de Medicina, foi para o hospital Burgholtzli de Zurique, como 
psiquiatra residente. Veio então o encontro histórico com Freud. Jung deve ter se surpreendido 
com a admissão, deste homem culto, de que nunca havia lido Nietzsche. Realmente, isto 
parece ter plantado na mente do homem mais jovem a semente da suspeita, que mais tarde 
transformou-se em convicção de que a forte ênfase de Freud no Eros e sua negligência em 
relação à pulsão do poder poderia ser melhor colocada como “Freud versus Nietzsche” do que 
como “Freud versus Adler” (“Memórias, Sonhos e Reflexões”). 

Depois do rompimento com Freud, em 1913, e durante o isolamento forçado dos anos 
de guerra, Jung iniciou uma leitura mais rigorosa de “Além do Bem e do Mal”, “A Ciência Gaia”, 
“Genealogia dos Costumes”, e, é evidente, Zarathustra. Ficou então, mais fortemente 
impressionado com o quão poderosamente o caso de Nietzsche ilustrava sua própria 
crescente compreensão de que as mais básicas crenças de cada um têm suas raízes na 
personalidade e, por sua vez, pode se descobrir muito sobre a personalidade de um autor a 
partir de seus escritos. Em “Tipos Psicológicos (1921) ele reconheceu Nietzsche como um 
introvertido altamente intuitivo, com uma função pensamento fortemente desenvolvida, mas 
com sérias defasagens no sentimento e na percepção. Contrastando com o intelectualista 
Bergson, Jung escreveu: 

“Nietzsche fez muito maior uso da fonte intuitiva, e assim fazendo libertou-se do corpo 
do intelecto ao dar forma às suas idéias filosóficas... Se podemos falar, em geral, de um 
método intuitivo, Zarathustra é, a meu ver, o melhor exemplo dele, e ao mesmo tempo uma 
ilustração vivida de como a problema pode ser compreendido de um modo não-intelectual e 
ainda assim fi1osófico ( CW § 540 )”. 

Schopenhauer e Kant, as outras duas grandes influências filosóficas sobre Jung, eram 
ambos tipos pensamento - uma função que também se revela fortemente em Nietzsche, nos 
seus escritos mais aforísticos — mas aqui, finalmente, havia um filósofo cujos interesses eram 
mais psicológicos do que metafísicos, e que estava constantemente em busca de uma visão 
de mundo que pudesse guiar e enriquecer a vida e não, como no caso de Schopenhauer, que 
simplesmente entoasse a inevitabilidade da frustração. E ainda mais, Jung chegou a pensar, 
ninguém ilustra melhor do que Nietzsche a necessidade, não de tomar ao pé da letra o que um 
filósofo ou psicólogo diz e escreve, mas de examinar as palavras no contexto da qualidade da 
sua vida efetivamente vivida. 

Devemos olhar bem criticamente a vida daquele que ensinou tais coisas para examinar 
os efeitos deste ensinamento na própria vida do professor. Quando escrutinamos sua vida com 
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este propósito em vista, somos forçados a admitir que Nietzsche viveu além do instinto, nas 
grandiosas alturas de uma heróica sublimidade - alturas que ele só conseguia manter com o 
auxílio da mais meticulosa dieta, um clima cuidadosamente selecionado e muitos apoios para 
dormir — até que a tensão danificou seu cérebro. Ele falava das afirmações e viveu a 
negação. Sua aversão pelo homem, pelo animal humano que viveu pelo instinto, era grande 
demais. A despeito de tudo, ele não podia engolir o sapo com que tantas vezes sonhou, e que 
temia que devesse ser engolido. O urro do leão zarathustriano conduziu de volta para a 
caverna do inconsciente todos os “mais altos” homens que clamavam pela vida. Daí que sua 
vida não nos convence de seu ensinamento. Porque o ‘homem mais elevado’ quer ser capaz 
de dormir sem cloral, de viver em Naumburg e Basiléia, apesar dos nevoeiros e sombras. Ele 
deseja mulher e prole, permanência e apreço no meio da multidão, inúmeras realidades 
comuns, e não menos, aquelas dos filisteus. Nietzsche falhou no viver deste instinto, a 
urgência animal de vida. Com toda a sua grandeza e importância, a personalidade de 
Nietzsche era patológica. 

Como fica aparente nas palestras que se seguem, Jung acreditava que a psicose de 
Nietzsche anunciou-se muito antes de sua irrupção, em 1889, e a neurose, ele tinha certeza, 
esteve presente o tempo todo. A respeito de uma doença mental Jung não tinha ilusões 
românticas. Uma pessoa criativa não é criativa ou mais criativa por causa de uma neurose - 
bem ao contrário. Contra Freud, ele sustentava firmemente que “arte não é uma morbidez”. Ao 
mesmo tempo reconhecia que “uma pessoa deve pagar caro pelo divino dom do fogo criativo”1 
Isto é especialmente verdadeiro para aquele tipo de artista que Jung chamou “visionário”, 
aqueles com uma espantosa presciência como Goethe e Joyce - e certamente este estranho, 
solitário, atormentado e produtivo gênio que era Nietzsche. 

Jung viu em Nietzsche alguém que colaborou grandemente para a descoberta do 
inconsciente, no século XIX, constituindo assim uma exceção à queixa de Freud de que os 
filósofos só prestam atenção ao lado puramente mental da vida. Mas Freud era relutante em 
ler Zarathustra, mesmo percebendo os caminhos através dos quais Nietzsche antecipou 
algumas de suas próprias idéias, por medo de ser indevidamente influenciado por idéias 
meramente especulativas mais do que baseadas na prática empírica. Jung, por outro lado, 
deleitava-se sempre em descobrir precursores de todos os tipos: eles pareciam de algum 
modo contribuir com uma confirmação antecipada da sua própria expressão daquilo que ele 
tomava como sendo idéias arquetipicamente fundamentadas. 

O presente volume aparece num momento em que a reputação de Nietzsche atingira 
uma nova culminância.No seu curto tempo de vida - ele teve pouco mais de quinze anos de 
trabalho maduro e criativo antes do seu colapso em 1889 — ele foi alguém mais objeto de 
mexericos ou ignorado do que levado a sério. Muitos de seus escritos ele teve que publicar 
com seus próprios parcos recursos. Só próximo ao fim começava ele a ser reconhecido por 
algumas poucas pessoas importantes fora de seu estreito círculo de conhecidos: August 
Strindberg, Georg Brandes, Hippolyte Taine. Contudo, seu colapso mental tornou muito fácil 
descartar suas idéias como brilhantes mas - loucas. Mesmo já em 1925 um Manual de Historia 
da Filosofia, na América, não fazia menção a Nietzsche na marcha das idéias do século XIX; 
mesmo não sendo sempre reconhecido, Nietzsche teve um efeito marcante sobre escritores 
do século XX: Thomas Mann, Shaw, Lawrence, Remy de Gourmont, Heidegger, Jaspers — 
uma lista que poderia continuar indefinidamente. Cem anos após seu nascimento, Nietzsche 
seria reconhecido como um dos maiores pensadores - e, mais generalizadamente, como 
escritor. 

0 brilho de sua mente deve ter sido evidente desde cedo. Uma vez definida sua 
especialização acadêmica, filologia clássica, em Bonn e depois em Leipzig, ele foi reconhecido 
por seus professores e colegas como alguém destinado a altos conseguimentos como se 
evidencia na sua nomeação pela Universidade de Basiléia, com 24 anos de idade, com 
promoção para a docência plena um ano mais tarde. Seu primeiro grande trabalho, porém, o 

                                                
1 (CW 15 §158) 
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original “The Birth of Tragedy from the Spirit of Music”, “O Nascimento de Tragédia do Espírito 
da Música” foi desapontamento para aqueles que esperavam vê-lo seguir as linhas da cultura 
convencional. Foi aqui que Nietzsche estabeleceu sua identidade com Dioniso mesmo tendo 
equilibrado este deus da música e da escuridão com Apolo, o patrono da escultura grega, da 
forma e da luz. Enquanto jovem foi o fiel seguidor de Schopenhauer e, quando conheceu 
Wagner, encontrou, conforme pensava, um exemplar vivo do filósofo que ensinava que na 
música e na contemplação das Idéias Eternas jaz a única saída da roda da vontade, a qual 
estamos todos tão miseravelmente acorrentados. Ambos estes heróis foram celebrados nos 
seus “Ensaios Atemporais” (“Untimely Essays”), mas não demorou muito para que seus ídolos 
começassem a ficar embaçados. Schopenhauer,ele chegou a pensar, estava certo na 
importância que atribuía à Vontade, mas errado não a celebrando na forma de Vontade de 
Poder — com isto Nietzsche queria dizer especificamente o poder do gênio criativo apoiado na 
mais severa disciplina. (“Todos os criadores são duros” era uma das formas como ele colocava 
isto.) Wagner era apontado como um dos maiores exemplares da criatividade artística, mas 
infelizmente (Nietzsche chegou a pensar) havia nele um traço de decadência uma brandura, 
uma fraqueza romântica, até mesmo uma nostalgia sentimental pelo Cristianismo: considere-
se o Parsifal! 

Jung via, nas mudanças radicais de julgamento de Nietzsche, a que ele chamava 
(tomando a palavra de Heráclito) de enantiodromia, um balanço pendular de um julgamento ou 

crença em direção ao seu oposto. Ele cita mesmo como um exemplo, a desdeificaçao e 
subseqüente ódio por Wagner, de Nietzsche2 Nietzsche mostrou-se ser um bom professor em 
Basiléia, mas em apenas alguns anos as obrigações do ensino provaram ser demais onerosas 
para seu organismo delicadamente equilibrado. Teve que fazer uma pausa, e não muito tempo 
depois requereu uma aposentadoria notavelmente precoce. Pelo resto de sua vida viveu de 
uma modesta pensão, suficiente para provê-lo de casa e comida, caneta e tinta, e passagens 
de trem que o levavam de Basiléia à Turim, à Gênova, à Nice, à Veneza continuamente 
mudando em busca do clima adequado, que juntamente com uma nova dieta, constituíam sua 
esperança de alívio para suas misérias - dores de cabeça que o cegavam, má digestão, falhas 
de visão, tonturas, insônias, etc. - que seriam a carga da sua vida inteira. Pior do que tudo era 
a solidão. Mas na medida em que se tornava mais e mais afirmativo, enxergava sua solidão e 
mesmo sua doença como essenciais às tarefas criativas que estabelecera para si mesmo 
como mais tarde escreveu, no fim de sua vida consciente, a Georg Brandes: “ Minha doença 
tem sido minha maior dádiva; ela me desbloqueou, deu-me a coragem para ser eu mesmo”. E 
Zarathustra ele chamou “um ditirambo à solidão”. 

Embora tenha continuado a escrever as obras consideradas pelos filósofos como suas 
obras-primas — “A Genealogia da Moral”, “Além do Bem e do Mal”, “Crepúsculo dos Ídolos”, 
“OAnti-Cristo”, “A Gaia Ciência” — ele sempre considerou Zarathustra seu maior 
conseguimento, e continua sendo o favorito da maioria das pessoas que lêem Nietzsche. 
Composto, como ele gostava de dizer, 6.000 pés acima do bem e do mal; se alguma vez 
houve uma obra irrompida da imaginação, esta é Zarathustra. Cada uma das três primeiras 
partes (que são o quanto o seminário de Jung alcançou) foi escrita em cerca de dez dias, e 
pelo estilo poético de todo o trabalho, ele é a quintessência de Nietzsche. Aí se encontra a 
emergência do auto-anunciado imoralista, aí se encontra a vontade de poder, a eterna 
recorrência do idêntico, a morte de deus e o super-homem. No semi-lendário profeta persa 
Zarathustra ele encontrou seu porta-voz da necessidade de uma completa reversão das 
atitudes, crenças e aspirações da humanidade (Nietzsche mais tarde disse a um amigo que 
talvez o título da obra devesse ser A Tentação de Zarathustra). Tudo que fora reverenciado - 
especialmente pelos cristãos - deveria ser denunciado e abandonado, e o que havia sido 
desprezado deveria ser adotado e praticado. Naquilo que ele chamou “transvaloraçao de todos 
os valores” ele celebrou, não o amoralismo, mas aquilo que a tradição ocidental chamara 

                                                

2 (CW 6, § 709). 
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imoralismo e imoralidade. Renunciando à antítese de bem e mal, adotou a oposição de bom e 
mau. 

O que é bom? Tudo que aumenta o sentimento de poder no homem, a vontade de 
poder, o próprio poder. O que é mau? Tudo que nasceu da fraqueza. Esta particular afirmação 
chegou mais tarde, mas o sentimento, a idéia, já está em Zarathustra. 

Embora ele se orgulhasse de ter uma “auto-piedade inculta”, seria necessário um 
super-homem (que Nietzsche não fazia questão de ser) para não ser devastado pelo silêncio 
que acolheu o que ele sabia ser uma obra importante. (Em 1876 ele informou que cada parte 
havia vendido sessenta ou setenta cópias!) Para compensar a neg1igência de outros, ele 
achou necessário, parece, fazer reivindicações- sempre mais fortes em relação a si mesmo: “a 
mente mais avançada do século” foi o modo como expressou isto quatro meses antes do 
colapso. Mas também: “Com este Zarathustra levei a língua alemã a um estado de perfeição”. 
Não Nietzsche, na sua maior exaltação, mas o número daqueles que hoje não consideraram 
os alardeamentos como doentiamente embasados é impressionante. Além do mais, ele teve 
que assegurar-se de que seu tempo chegaria: “Algumas pessoas nascem postumamente”. E 
não resta dúvida de que isto significaria intérpretes. Aqui está uma outra fonte de ansiedade: 
quase melhor - talvez mesmo realmente melhor - ser ignorado do que mal compreendido. “Se 
você alguma vez pensar em escrever sobre mim,” ele escreveu a seu amigo Carl Fuchs (que 
certamente estava tentado a faze-lo) “... seja sensível o bastante - como ninguém tem sido até 
agora - para caracterizar-me, “descrever-me” - mas não “avaliar”... Eu nunca fui caracterizado, 
quer como psicólogo ou como escritor (incluindo o poeta), ou como o inventor de uma nova 
espécie de pessimismo (um pessimismo dionisíaco, nascido da força, que tem prazer em 
agarrar pelos chifres o problema da existência) ou como um imoralista (a mais alta forma, até 
agora, de “retidão intelectual” a qual se permite tratar a moralidade como ilusão, tendo se 
tornado ela mesma, instinto e inevitabilidade). 

Muitos, de fato, caracterizaram e descreveram Nietzsche, mas poucos consideraram 
seu apelo para não avaliar. Certamente, toda a tendência de Jung, como psicoterapeuta, era 
olhar além das palavras pelas quais homens e mulheres pronunciam suas verdades e exaltam 
seus ideais, na direção de outros sinais da qualidade de vida sendo conduzida. 

Quando Jung começou seu Seminário sobre Zarathustra, Nietzsche, morto há um terço 
de século, tornava-se famoso. Muitas biografias haviam sido escritas, inclusive uma pela sua 
própria irmã. Sua agudeza fi1osófica era cada vez mais reconhecida, interpretada e ensinada. 
Seu domínio da língua germânica recebia um reconhecimento cada vez maior. Mesmo suas 
próprias reivindicações de ser um psicólogo (e ele não podia imaginar um título maior) 
estavam recebendo um reconhecimento, mesmo que relutante, pelo menos das pessoas 
ligadas à Psicologia Profunda. Mas havia também o alarmante espetáculo do Nacional 
Socialismo trombeteando Nietzsche como um profeta. Jung sabia que esta interpretação 
baseava-se numa total incompreensão: considere-se o desprezo de Nietzsche por quase tudo 
que fosse alemão, seu ódio em relação ao anti-semitismo, sua exposição da “neurose 
chamada Nacionalismo”. Ou isto: Tão logo irrompe uma guerra em qualquer lugar irrompe 
também, exatamente entre as pessoas mais nobres, um prazer que, com certeza, deve ser 
mantido secreto...; a guerra lhes oferece uma alternativa para o suicídio, mas uma alternativa 
com boa consciência. 

Ao mesmo tempo, havia aqueles que iriam pular sobre a conclusão de que palestras 
sabre Nietzsche seriam uma espécie de tentativa de fornecer aos nazistas uma justificativa 
intelectual. Talvez ainda mais perigosos eram aqueles nazistas simpatizantes, na Suíça e em 
qualquer outro lugar, que classificariam como aliados qualquer estudioso de Nietzsche. 

Talvez não seja fácil para os que estão distantes da intensidade dos sentimentos 
políticos e econômicos dos anos 30, entender que mesmo este simples “Seminário”, dedicado 
à análise psicológica não estava isento - quem estava? — da crescente sensação da 
inevitabilidade de uma guerra terrível, de conseqüências incertas - pois talvez tinha que ser a 
Alemanha (no seu novo aspecto) “Acima de tudo” / “Deutsch Uber Alles”/. As notas deste 
Seminário evidenciam de novo uma consciência pouco à vontade até neste meio protegido da 
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violência espalhada pela Europa. Certamente Jung estava intensamente consciente da 
importância de Zarathustra enquanto presságio do cataclisma em vias de se abater sobre a 
Europa e o mundo. Mais adiante no Seminário ele diz: “Talvez eu seja o único que se dá ao 
trabalho de entrar tão detalhadamente no Zarathustra —talvez até demais, algumas pessoas 
podem pensar. Assim, ninguém percebe, realmente, em que extensão ele estava conectado 
com o inconsciente e, portanto, com o destino da Europa em geral.” 

Apesar de toda a tensão daqueles tempos, Jung mantinha-se tão ocupado como 
sempre. Além deste Seminário ele conduzia outro em alemão sobre sonhos de crianças. Ele 
viajava: para Londres, onde fazia as Conferências de Tavistock para a Universidade de Yale, 
onde decorriam as Conferências de Terry, “A Psicologia da Religião”, e para a Índia, onde 
recebeu três doutorados honorários. E estava escrevendo, é claro: “Uma Revisão da Teoria do 
Complexo”, “Arquétipos do Inconsciente Coletivo”, “Simbolismo do Sonho Individual em 
Relação com a Alquimia”, “O que é Psicoterapia?”, “O Uso Prático da Análise dos Sonhos”, “O 
Desenvolvimento da Personalidade”, “Yoga e o Ocidente”- para mencionar apenas algumas de 
suas publicações datadas dessa época. Tinha também uma grande atividade clínica. Havia 
seu serviço militar anual para cumprir. Era “pater famílias” de um grande lar. Além de manter 
correspondência com muitos amigos, respondia generosamente questões e pedidos de 
aconselhamento de estrangeiros que lhe escreviam de todas as partes do mundo. Ainda 
assim, ano após ano Jung continuou como professor, principalmente sob esta forma que se 
firmou ao longo dos anos: um grupo de 25 ou 30 pessoas, cuidadosamente selecionadas, com 
um forte círculo interno de veteranos, que ouviam as palestras e participavam das discussões 
naquelas mágicas manhãs de quarta-feira. Mas naqueles tempos conturbados alguns 
levantaram a questão do prosseguimento do Seminário sobre Zarathustra: não seria melhor e 
menos penoso mudar para um assunto mais tranqüilo, por exemplo, os Contos de Fada de 
Goethe? Mas votou-se a favor da continuação com Zarathustra, e assim Jung continuou a lutar 
e dançar com a imensamente complexa psique de Nietzsche. 

A confrontação escrita de gigantes na história intelectual é sempre fascinante e com 
freqüência altamente esclarecedora: Platão e Sócrates, Aristóteles e Platão, Tomás de Aquino 
e Aristóteles e assim por diante até os tempos mais recentes: Hegel e Marx, Nietzsche e 
Schopenhauer, Jung e Freud. Curiosamente Nietzsche parece ter tido uma particularmente 
magnética qualidade em relação a alguns dos mais refinados intelectuais do século XX: assim, 
tanto Karl Jaspers como Martin Heidegger escreveram extensamente sabre um dos mais 
provocativos pensadores. E então, agora — Jung e Nietzsche. 

Sempre, nestas confrontações de nobres, existem afinidades – senão por que dar-se 
ao trabalho? Aristóteles diz: “Nós, platônicos”. E durante algum tempo Jung dizia: “Nós, 
freudianos.” Jung não poderia ter dito “Nós, nietzscheanos”. Mas ainda assim muita coisa 
compartilhou com Nietzsche. Ambos eram “perseguidos” pelo cristianismo. Um como o outro, 
eram elitistas — não nos terrenos triviais de riqueza, família, classe ou raça, mas no que diz 
respeito à inteligência, compreensão e consciência. Para Nietzsche, que auto-
conscientemente endereçou seus trabalhos “aos muito poucos”, a grande diferença estava 
entre a escravizada moralidade da acomodação da conciliação da misericórdia do perdão, do 
‘dar a outra face’ e a moralidade dos mestres, dos super-homens. Jung também disse muitas 
vezes que, em termos de seu desenvolvimento consciente, muitas pessoas não foram além da 
Idade Média e assim, talvez, deveriam ser deixados cochilando nas suas salas de visitas 
familiares ou nos bancos das igrejas. Para ambos, Jung e Nietzsche, o caminho para a 
individuação — usando a expressão de Jung — é árduo e solitário, especialmente se existe 
uma ampla falha de compreensão ou mesmo de beligerância em relação à tarefa. Assim, às 
vezes, cada um teve uma sensação de ser — como disse Nietzsche — póstumo. 

Tanto um como o outro desprezava o hedonismo, a filosofia do conforto, do prazer, da 
satisfação. Ambos — embora nenhum deles colocasse isto assim — situavam-se na tradição 
existencialista da crença de que sem conflito e sofrimento, a consciência está fadada a 
estagnação e regressão. Ambos buscavam uma filosofia e uma psicologia (se admitissem 
diferença entre as duas) cujo teste é simples mas esplendidamente este: ela leva a uma vida 



    Jung, C. G. Seminars Nietzsche's Zarathustra.  

 

 

7 

rica em realização, conseguimento, mesmo transcendência para um reino de integração além 
do que é possível atingir os confortáveis sofás da vida cotidiana? Deles, também, era uma 
filosofia da escuridão não menos que luz, uma celebração do espírito dionisíaco dentro do qual 
encontra-se o espantador do inconsciente com seus sonhos alarmantes que são, mesmo 
assim, a grande fonte da criatividade humana. Ambos deploraram e lamentaram - embora 
reconhecessem seu predomínio - aquilo que Nietzche chamou “ a personalidade reduzida” 
com sua cautelosamente expurgada concepção do que é real e importante. Eles concordavam 
que nenhum conseguimento intelectual ou artístico pode ser entendido ou adequadamente 
avaliado sem uma consideração pelo si-mesmo total do seu criador. Assim, ouça-se o aplauso 
de Jung à afirmação de Nietzsche: “Eu sempre escrevi minhas obras com meu corpo e minha 
vida totais” — isto para contestar qualquer coisa como um problema meramente intelectual. 
Ambos foram, no dizer de Jung, altamente desenvolvidos quanto à intuição e pensamento; 
ambos eram introvertidos. Ambos reconheciam sua dívida para com Heráclito, Goethe, 
Schopenhauer e Dostoievski. Jung teria se regozijado com o equacionamento em Nietzsche, 
da grandeza do homem com sua “abrangência e multiplicidade, sua totalidade na 
multiformidade — quanto e quantas coisas uma pessoa pode suportar e assumir, quão longe 
uma pessoa poderia estender sua responsabilidade.” Nietzsche antecipou Jung no que se 
refere à parte da psique que é um ID (o “id’ freudiano), alguma coisa que sonha, antecipa, 
pensa, mas está abaixo do nível do sujeito-ego. E qual deve ter sido o espanto do inventor da 
Psicologia Arquetípica quando encontrou o elogio de Nietzsche a Siegfried: “Uma 
maravilhosamente acurada e arquetípica juventude”. Ou melhor ainda ao “Anel”: “Um 
tremendo sistema de pensamento sem as formas conceituais de pensamento”- uma 
extraordinária descrição do arquétipo. As importantes diferenças entre eles aparecerão, como 
nunca antes, no longo comentário que se encontra logo à frente neste livro, mas duas 
importantes divergências entre estes pensadores podem ser mencionadas aqui. A primeira é 
que, para um, a dimensão estética da vida era de primeira importância, para a outro, a 
religiosa. Não foi por acidente que a única esmagadoramente importante amizade na vida de 
Nietzsche foi com um músico - sem duvida um músico cuja grande ambição era fazer suas 
óperas (ou “dramas musicais” como ele preferia dizer) transcenderem as trivialidades do 
entretenimento público, tornarem-se grandes sínteses de música, literatura, arranjos visuais, 
dança, mitologia e filosofia. Nietzsche concordava inteiramente com a aspiração, e se ele se 
desiludiu com o demais-todo-humano Wagner, foi porque Wagner, finalmente, quis também 
incluir religião - e o pior de tudo — cristianismo. Como Nietzsche, Jung era filho de um pastor e 
ambos podem ser facilmente considerados como em revolta contra as piedades de suas 
famílias de origem. Ainda assim, Jung, diferentemente de Nietzsche,via nas várias religiões do 
mundo uma inevitável e muitas vezes profunda tentativa de simbolizar a eterna busca de 
significado do homem. Em oposição a Nietzsche, (e Freud) Jung acreditava que as grandes 
religiões do mundo representam corajosas tentativas de apreender a natureza da alma e as 
possibilidades — ainda que terrivelmente remotas — de salvação. Portanto, negligenciar as 
profundas questões das origens e destinos das consciências humanas é tão “goal contra” 
quanto negligenciar sonho e mito. 

Se Ésquilo, Shakespeare e Goethe são tão dignos do nosso tempo e da nossa energia 
quanto os profetas e gurus, é porque eles compartilham a preocupação destes últimos em 
relação com as questões últimas e não por causa de uma altamente desenvolvida capacidade 
estética ou do domínio do grande estilo. Podemos imaginar Jung sorrindo em concordância 
com o pequeno poema de Nietzsche que diz: “Eu nada mais sou do que um construtor de 
palavras.”, e Nietzsche teria sorrido de volta: “Não está escrito, “No começo era o Verbo?’” É 
certo que o longo esforço na carreira de Nietzsche - quase desesperado na sua intensidade— 
para atingir, em cada um dos seus propósitos multivariados, o estilo certo, a maneira mais 
perfeita e definitiva de integrar forma e conteúdo era uma idéia fixa que Jung dif icilmente 
poderia compartilhar ou tolerar. 

Outro grande distanciamento entre os caminhos desses homens aparece em uma das 
primeiras críticas de Jung: concordando com a necessidade de não perder contato com os 
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instintos (por exemplo, através de uma excessiva intelectualização ou outras formas de 
espiritualidade), eles diferiam quanto ao melhor caminho em direção a um nível superior. 
Nietzsche indubitavelmente:  

“sentia a negação cristã da natureza animal muito profundamente, com certeza, e 
assim buscou uma totalidade humana mais alta, além do bem e do mal. Mas ele 
também critica seriamente as atitudes básicas do cristianismo, também se priva da 
proteção que elas lhe conferem. Ele se entrega sem resistência à psique animal. Este é 
o momento do frenesi dionisíaco, da devastadora manifestação da “besta loira” que se 
apodera da confiante psique por meio de sobressaltos inomináveis. Esta captura o 
transforma em um herói ou ser semelhante aos deuses, uma entidade sobre-humana... 
Se o heroísmo se torna crônico acaba em um espasmo, e o espasmo conduz a 
catástrofe”. 
Com certeza, Nietzsche teria outra vez concordado com Jung quando ele diz, um 

pouco adiante nesta mesma passagem: “O homem pode sofrer somente uma certa dose de 
cultura sem prejuízo”. Mas aí o criticismo de Jung resume: “O dilema sem fim entre cultura e 
natureza é sempre uma questão de ‘demais’ ou ‘demais pouco’, nunca de ‘ou uma ou outra’”3  

E não disse Nietzsche, como em resposta ao criticismo de Jung: “Eu sou uma coisa, 
meus escritos são outra?”. E os (agora velhos) novos críticos e virtualmente toda a família de 
filósofos diriam: “Sim, deixem o homem e sua vida em paz, mantenham-se no texto”. De fato, 
Jung concordaria, em certo sentido, que a obra de alguém e o resto de sua vida podem ser 
discrepantes. E a trabalho criativo (sob qualquer forma) pode representar uma extensão 
criativa daquilo que passa como realidade, mesmo uma compensação para as limitações de 
caráter que podem condenar o maior dos gênios às deturpações da mediocridade na 
existência cotidiana. “Ainda assim”, podemos imaginar Jung continuando, “este Seminário 
inteiro é dedicado à análise de um de seus ‘excelentes livros’ para determinar o mais possível, 
a qualidade de vida de seu autor, porque como pode alguém não estar em suas próprias 
criações? E você mesmo não disse: ‘Eu julgo um filósofo pelo quanto ele é capaz de servir de 
exemplo?’” 

A última questão que Nietzsche colocada no último de seus livros era simplesmente: 
“Eu fui compreendido?”. Agora Nietzche, ou mais provavelmente, um nietzscheano poderia 
acrescentar: “Afinal, Jung faz justiça à grandeza de Nietzsche como fi1ósofo, como escritor?”. 
E (de novo supondo), poder-se-ia imaginar o Espírito de Jung respondendo, “A questão não é 
antes: Teremos conseguido, pela análise do seu texto e do que ele nos diz sobre sua vida, 
entendido melhor a condição humana?” 

Este Seminário, como todos os Seminários de Jung, é sobre Psicologia Analítica. 
     James L. Jarrett 
 

PALESTRA I - 02 de maio de 1934 
Dr. JUNG: Senhoras e Senhores, decidi-me a dar-lhes um Seminário sobre 

Zarathustra, segundo seu desejo, mas a responsabilidade está nas suas mãos. Se pensam 
que Zarathustra e mais fácil que aquelas visões, estão completamente enganados, é um 
inferno de confusões e extraordinariamente difícil. Eu quebrei a cabeça em cima de certos 
problemas; será muito duro elucidar esta obra de um ângulo psicológico. No entanto, nós 
tentaremos fazer o melhor, mas os senhores terão que cooperar. 

Eu penso, em relação com a técnica, que será melhor percorrer os capítulos desde o 
começo, e temo que nos tomará muito, mais do que um período o estudo da coisa toda. É 
muito mais extenso do que as Visões em que estivemos trabalhando mas podemos parar 
quando quiserem; talvez os senhores ficarão enjoados dele com o correr do tempo, mas eu 
não sei outro modo de lidar com este texto. Sabem, estes capítulos de Zarathustra são uma 
espécie de sermões em verso, mas têm alguma analogia com as Visões na medida em que 
são também incidentes em evolução. Eles formam uma corrente de experiências e eventos, 

                                                
3 (Cw 7, §§.40;41) 
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manifestações do inconsciente, muitas vezes de caráter diretamente visionário; assim, é 
provavelmente recomendável seguir na análise a mesma técnica que utilizamos para as 
Visões. Há certos capítulos que consistem de visões ou começam com elas, ou são 
comentários de visões ou sonhos de Nietzsche, e outros capítulos são sermões falados por 
Zarathustra. 

Agora, Zarathustra de maneira alguma é uma figura meramente metafórica ou poética 
inventada pelo próprio autor. Ele uma vez escreveu a sua irmã que Zarathustra aparecera para 
ele em um sonho quando era menino4. Encontrei então uma alusão ao fato peculiar de que 
Nietzsche, quando jovem, estudou em Leipzig, onde existe um tipo engraçado de seita persa, 
a assim chamada seita Mazdaznan, e seu profeta é um homem que se chama, a si mesmo, El 
Ha-nisch. Mas diz-se que este homem e um alemão da abençoada terra da Saxônia chamado 
Haenisch, um nome saxão muito conhecido; de fato, o professor de línguas orientais daqui me 
disse que quando estudava persa em Leipzig, este homem participava do mesmo Seminário5. 

Certamente ele não é o fundador desta seita Mazdaznan, ela é de origem mais antiga. Eles 
tomaram certas idéias persas do Zend-Avesta, particularmente as regras de higiene que 
aplicaram de modo mais ou menos mecânico, acompanhadas de ensinamento metafísico 
também tirado do Zend-Avesta que, como sabem, é uma coleção dos livros sagrados da 
crença zoroastriana. Acreditava-se que Nietzsche se aproximara de certos membros desta 
seita, assim adquirindo certa noções de Zarathustra ou das tradições zoroastrianas. 
Pessoalmente, eu não acredito nisso; ele nunca teria adquirido uma idéia muito elevada de 
Zarathustra através daquelas representações. Nietzsche era um homem muito lido, muito culto 
em diversas formas, então é bem provável ou mesmo certo que ele deva ter feito alguns 
estudos especiais na linha do Zend-Avesta, que já nos seus dias, estava traduzido em sua 
maior parte. Existe agora uma boa tradução alemã e uma inglesa, na série “Os Livros 
Sagrados do Oriente”. Consiste de livros de períodos muito diferentes, o mais antigo dos 
quais, o Yasna, inclui os assim chamados Gãthãs, sermões em verso6. São os chamados 

sermões versificados de Zarathustra, escritos em um dialeto especial do antigo iraniano; como 
são muito arcaicos, os mais velhos de todos, presume-se que realmente remontam ao tempo 
de Zarathustra. E eles seriam o modelo para os sermões em verso do Zarathustra de 
Nietzsche. 

Precisamos entrar um pouco na história da crença zoroastriana, porque desempenha 
um certo papel no simbolismo do livro. Zarathustra é uma figura quase legendária, mas mesmo 
assim existem certas noções sobre ele que provam que ele deve ter sido uma pessoa real que 
viveu numa era remota. É impossível situá-lo quer geográfica quer cronologicamente, mas 
deve ter vivido entre os séculos VII e IX a.C., provavelmente no noroeste da Pérsia. Ensinou 
principalmente na corte de um rei ou príncipe chamado Vishtaspa7. A historia diz que 

Zarathustra primeiramente aproximou-se dos dois ministros da corte de Vishtaspa, e através 
deles da nobre rainha a quem converteu, e então, através dela, converteu o rei. 
Psicologicamente, este um procedimento muito comum, geralmente assim ocorre. Um dos 
mais bem, sucedidos propagandistas dos primórdios do cristianismo, nos altos círculos, foi o 
Papa Damasus I, cujo apelido era matronarurn auriscalpius, aquele que se insinua aos ouvidos 

das nobres senhoras; ele costumava converter a nobreza de Roma através das senhoras das 
famílias nobres8. Assim, este é, provavelmente, um detalhe histórico na vida de Zarathustra. 

Então, em contradição a certos outros fundadores de religiões, ele casou-se e viveu até 
avançada idade. Foi morto por soldados, enquanto junto ao seu altar, quando conquistaram 
sua cidade. 

                                                
4 A irmã de Nietzsche, Elizabeth Forster-Nietzsche escreveu que “a figura de Zarathustra e um grande número dos pensamentos condutores, 
nesta obra, apareceram muito antes nos sonhos e escritos do autor.” 
5 Emil Abegg, da Universidade de Zurique. 
6 Gãthãs, ou canções são a primeira parte das Escrituras persas, o Zend-Avesta. 
7 (A forma grega deste nome é Hystaspes, o qual, vocês devem lembrar-se, foi o nome do pai de Dario I.) 
8 São Damasus I, Papa de 366 a 386.! 
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Os Gãthãs são, provavelmente, documentos autênticos, que datam do tempo de 
Zarathustra e é bem possível que tenham sido de sua autoria. Praticamente nada pode ser 
concluído a partir deles em relação a detalhes históricos, mas este antigo ensinamento era 
notavelmente inteligente para aqueles dias, e caracterizou-se por um particular aspecto que 
foi, poder-se-ia dizer, a pista para o fato de Nietzsche ter escolhido esta figura. Na realidade, o 
próprio Nietzsche diz que escolheu Zarathustra porque ele foi o inventor do contraste entre 
bem e mal; seu ensinamento foi sobre a luta cósmica entre os poderes da luz e da escuridão, 
e foi ele quem perpetuou este eterno conflito. E no decorrer do tempo Zarathustra teve que 
voltar de novo, para corrigir aquela invenção, para reconciliar o bem e o mal, que ele separou 
naquela era remota pela primeira vez.9 É verdade que ninguém poderia indicar qualquer outro 

pensador anterior a Zarathustra que tenha acentuado o contraste entre bem e mal como 
princípio fundamental. A inteira religião zoroastriana está baseada sobre este conflito. 

O ensinamento dogmático é que no princípio havia um onisciente e todo-poderoso deus 
chamado Mazda (que significa simplesmente o sábio, alguma coisa como Lao Tsé) com o 
atributo de Ahura. Ahura a versão iraniana da palavra sânscrita Asura, que é o nome do deus 
espiritual nas partes mais antigas do Rigveda. Sabem que o Rigveda é uma coleção de 
poemas ou hinos, parte da literatura sagrada dos hindus, que remonta a uma extremamente 
remota idade, talvez ao tempo dos primitivos invasores arianos da Índia. Uma das partes mais 
antigas contém as assim chamadas canções de sapo dos sacerdotes, e supõe-se que datam 
de 5000 antes de Cristo, embora eu não saiba se esta estimativa é correta10  Os devas (devs) 

são os deuses que brilham durante o dia, deuses do céu claro e azul, das coisas visíveis à luz 
diurna, enquanto Asura é um deus interno, um deus do caráter moral e principalmente 
espiritual. No desenvolvimento mais recente - nas últimas partes do Rigveda - Asura 
desintegrou-se numa multitude de asuras, e eles são demônios de uma natureza 
particularmente má. E os senhores encontram a mesma coisa acontecendo com os devas 
(devs) na Pérsia. Os seguidores de Zoroastro tinham esse conceito de Asura, o deus mais 
elevado, essa idéia muito antiga do Rigveda e eles escolheram o nome na forma persa, Ahura 
como um atributo de Mazda, e então o deus deles era chamado de Ahura Mazda. 

Ahura Mazda, o maior dos deuses, o homem sábio, é considerado em geral como 
sendo uma criação de Zarathustra, e assim foi concebido, provável através de experiências 
interiores que sua história conta. Na antiga literatura essas histórias são chamadas “Encontros 
e Questionamentos”, isto é, ele se encontrou com Ahura Mazda, ou com sua palavra falada. 
“Vohu Manõ”, o que significa uma boa atitude. A tradução alemã para “Vohu Manõ” seria: die 
gute Gesinnung, a boa atitude, a boa intenção, a palavra boa, a palavra certa. Nós poderíamos 
traduzi-la facilmente, sem qualquer dificuldade filosófica em particular, pelo conceito cristão de 
Logos, a palavra falada (o verbo) que representa Deus na forma encarnada; o Logos como 
encarnado em Cristo seria a exata contraparte de Vohu Manõ. Encontra-se o mesmo conceito 
no Islã, na seita mística Sufi, onde Alá, por ser inominável, inefável, e conseqüentemente sem 
forma, aparece numa forma tangível como Chird, o verde, que é chamado “o primeiro anjo de 
Alá”, “o Verbo”, “a Face de Alá”. “O Anjo da Face” é uma concepção semelhante que 
encontrarmos no Antigo Testamento, uma espécie de representação tangível de uma deidade 

                                                

9 Nietzsche disse “Zarathustra foi o primeiro a ver na luta entre o bem e o mal o movimento circular essencial no funcionamento das coisas. . 

.Zarathustra criou o mais portentoso erro, a moralidade. Conseqüentemente, ele seria também o primeiro a perceber a erro” (Elizabeth 
Förster—Nietzsche, Introdução. N/W,pg. 26. 
10 O Rigveda (Canção em Louvor do Santo Conhecimento) é o mais antigo e mais importante dos escritos hindus, estando ligados aos 
Asuras, ou deuses elevados , coletivamente. A época de seu surgimento varia de 2000 a 1200 a.C.). Nessas antigas canções de sapos , 
corno já lhes contei , os sacerdotes com seus amuletos de chuva identificavam-se com sapos; quando havia uma seca os sacerdotes 
entoavam as canções dos sapos como se tivesse chovido. Eles imitavam os sapos coaxando após a chuva, quando eles se sentem bem em 
seus charcos. Mas quando não há água, não há por que cantar - como os primitivos faziam também - e com o intuito de fazer chuva eles 
imitam a queda dos pingos de água ou aspergem sangue ou leite, ou assobiam, imitando o som do vento que traz as nuvens. Asura é o deus 
mais elevado e ele é diferente do conceito de deva (ou devs o plural, e a raiz da palavra, a partir da qual, por exemplo, Zeus é derivado, Deus 
e Ziu e também a palavra Tuesday – terça-feira. 
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absolutamente intangível e indefinível11. Então Ahura Mazda ou Vohu Manõ tornaram-se 
experiências de Zarathustra, os então chamados “Encontros e Questionamentos”. Ele teve, eu 
penso, sete encontros com o espírito bom do deus Ahura Mazda (havia também um espírito 
mau sobre o qual ainda falaremos neste Seminário). Ele recebeu a reve1ação, foi-lhe ensinada 
a verdade através deste espírito. Eu menciono isso agora por ser um paralelo com o 
Zarathustra de Nietzsche. 

O nome Zarathustra é escrito em persa Zarathustra sendo ushtra tipicamente persa e 
significa camelo. Há uma estória de família em que ele e todos os nomes de sua família têm a 
ver com éguas e garanhões, cavalos e gado, camelos, etc. — o que revela que eram bastante 
primitivos e que ele pertencia a uma espécie de grupo de vaqueiros. Também sua idéia de 
recompensa perfeita no céu é extremamente arcaica, Ele mesmo esperava que após uma vida 
repleta de méritos ele poderia ser recompensado na terra, após a morte, pelo belo presente de 
um garanhão e 12 éguas e a posse de um corpo perfeito, jovem e bonito. Pode-se encontrar 
idéias similares ainda nos dias de hoje no Islã. A versão grega para o nome de Zarathustra é 
Zoroastro. Mas os gregos praticamente nada sabiam a respeito de seus ensinamentos; para 
eles Zoroastro havia sido um grande feiticeiro e astrólogo; qualquer coisa que levasse o nome 
de Zoroastro significava magia e magia negra. 

Além da manifestação de deus na palavra falada ou na boa intenção de Vohu Manõ, há 
uma manifestação negra correspondente, o espírito maligno, Angrõ Mainyush. (Ele foi 
cognominado posteriormente Ahriman e Ahura Mazda, Ormazd), Esses dois espíritos, Vohu 
Manõ e Angrõ Mainyush, estavam juntos em Ahura Mazda, originalmente, mostrando que no 
início não havia separação de bem e mal. Mas, depois de um tempo, eles começaram a brigar 
e, uma vez deflagrada a luta, a criação do mundo tornou-se necessária. Então Ahura Mazda 
criou o mundo, mas ficou tão aborrecido com o fato que, por 6.000 anos ele não sabia o que 
fazer, e então Angrõ Mainyush invadiu sua criação e estragou tudo. E desde então existe o 
inferno para expiação, porque toda a luz se perdeu na escuridão e as hostes de demônios que 
ele trouxe para este mundo precisam ser combatidas. Pois ele teve um grande conseguimento 
bem no início; ele conseguiu converter os devs para as suas convicções e então eles se 
tornaram demônios (devil em inglês vem de devs) e assim Ahura tornou-se ahuras, muitos 
demônios. 

Assim, os belos deuses originais do dia, os deuses das coisas visíveis da beleza e da 
harmonia, tornaram-se malignos e demônios noturnos, formando o corpo principal das forças 
do mal, exatamente como os antigos deuses germânicos tornaram-se demônios da 
tempestade e toda espécie de espíritos malignos quando foram destronados pelo Cristianismo. 
Então há uma luta perpétua entre Vohu Manõ e as hostes do mal, lideradas por Angrõ 
Mainyush. 

O que Ahura Mazda faz no final não está muito claro ou sequer compreensível; 
logicamente espera-se que ele esteja do lado do bem — ele tem seu espírito bom — mas se o 
espírito mau está junto ou não, isso não fica claro. Esta é a mesma situação estranha que 
encontramos no cristianismo onde não sabemos ao certo qual a relação entre Deus e o diabo. 
Trata-se de uma co-dominação com Deus? ou o que é? Esse embaraço no cristianismo é uma 
velha herança da Pérsia. Eu poderia lhes contar muitas outras coisas que iriam dar substância 
a essa idéia — mas por isso mesmo os teólogos não gostam de Zarathustra e o criticam. Mas 
na realidade ele é o fundador do dogma cristão; todas as coisas oblíquas e contraditórias no 
dogma cristão podem ser também encontradas na religião persa. A única coisa com que os 
teólogos podem argumentar é que o cristianismo é uma religião muito mais elevada. Eles 
colocam com grande satisfação, que a religião persa não passa de uma religião de 
recompensas no céu, e que o próprio fundador da religião espera para si mesmo um garanhão 
e doze éguas — “ e todos podem ver o quão baixo isto é!” Mas eu não concordo inteiramente 
com isto; esta pequena diferença aparece nos tempos de Homero e da mitologia grega— sem 

                                                
11 (N.R. Chird, na literatura sufi é o primeiro anjo de Alá, “a face de Alá. No Velho Testamento, depois de lutar com o Anjo, Jacó disse: ”Eu vi 
Deus face a face”;.. Gênesis: 32,31). 
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falarmos das tradições germânicas - quando o sacrifício de crianças e o comer carne humana 
ainda existiam. Esses eram tempos primitivos muito antigos, então não é para se estranhar 
que Zarathustra tenha concretizado de alguma maneira as expectativas de então. Se fosse de 
outra maneira, seus ensinamentos seriam muito sábios e adiantados demais. Ele era, por 
exemplo, o principal oponente da magia, tentou cortá-la pelas raízes, onde quer que a 
encontrasse, e os templos e sacerdotes também tinham que seguir seus ditames. A princípio 
não havia sacerdotes como tais, assim como no início do cristianismo — o influxo da magia 
primitiva e das idéias primitivas e atéias, e o belo monoteísmo de Ahura Mazda dividiu-se em 
uma ‘multiplicidade de deuses - como a divisão de Deus na Trindade e então em muitos 
santos, e assim por diante. Naturalmente Ahura Mazda tinha qualidades; ele era a verdade, ele 
era a sabedoria, ele era a justiça, etc., e tais qualidades personificaram-se nos assim 
chamados amesha spentas que são espíritos imortais. Um ficou sendo a verdade, outro a 
justiça e assim por adiante — qualidades abstratas os atributos Deus no dogma cristão. Estes 
amesha spentas também tornaram-se deuses, e toda atitude espiritual do início dos 
ensinamentos de Zoroastro mudou e tornou-se um ritualismo completamente especializado. 

Os ensinamentos originais do Zarathustra, entretanto, caracterizam-se por uma 
verdadeira piedade espiritual. Era o sentimento, a atitude moral, mais do que os trabalhos 
externos, o que contava. Seu ensinamento rezava que se você cometer um pecado externo, 
na realidade, você é capaz também de cometer um pecado interno, um pecado de 
consciência, e isto tinha a mesmo significado, isto é, uma coisa é tão ruim quanto a outra. E 
pensem no século VIII ou no IX a.C., que foi o “niveau’ de tal ensinamento religioso! É um nível 
espantosamente alto, e esta extraordinária discriminação moral aponta para um gênio dos 
mais incomuns. 

Este foi o modelo para o Zarathustra de Nietzsche. Nada tinha a ver com a seita de 
Mazda. Creio que se relaciona muito mais, como ele diz, com o fato desta figura ter sido uma 
experiência de velha data; foi a experiência inicial do velho sábio. Os Srs. sabem, nós 
freqüentemente falamos desta figura como uma personificação da sabedoria herdada através 
dos tempos, a verdade que se torna instintiva através da experiência poder-se-ia dizer, tendo 
sido vivenciada por milhões de anos, uma espécie de sabedoria da natureza que nasce 
conosco, e que é responsável pela coordenação de todo o nosso sistema, tanto biológico 
como psicológico — a velha experiência que ainda é visível em nossos sonhos e em nossos 
instintos. Este é o aspecto mental ou espiritual de um fato perfeitamente natural, a saber, a 
teleologia de um sistema vivo. Assim, Nietzsche escolheu o modelo mais valioso e digno para 
a seu velho sábio, porque para ele tratava— se do mesma tipo de experiência.  

Sabem, Nietzsche, na primeira parte de sua vida foi um grande e muito intuitivo 
intelectual, basicamente rebelde e crítico dos valores tradicionais, e os senhores ainda podem 
encontrar isto em Zarathustra. Havia então, pouco daquilo que se poderia chamar positivo 
nele; ele poderia criticar com uma prontidão notável, mas não era ainda sintético nem 
construtivo, e não podia produzir valores. Então, subitamente, como uma revelação 
extraordinária, tudo aquilo que seus escritos anteriores haviam omitido, propuseram-se a ele. 
Nascido em 1844, começou a escrever Zarathustra em 1883, tendo portanto 39 anos de idade. 
0 modo em que escreveu é notável, Ele mesmo fez um verso sobre isto: ”Da wurde eins zu 
zwei und Zarathustra ging an mir vorbei’ o que quer dizer: “Então um tornou-se dois e 
Zarathustra passou através de mim”, significando que Zarathustra então manifestou-se nele 
como uma segunda personalidade. Isto mostra que ele mesmo tinha uma noção bastante clara 
de que não era idêntico à Zarathustra. Mas como poderia evitar assumir uma tal identidade 
naqueles dias em que não havia psicologia? Ninguém teria então ousado levar a sério a idéia 
de uma personificação, ou mesmo de uma instância espiritual independente e autônoma. 1883 
foi o tempo do florescimento da filosofia materialista. Ele teve que se identificar com 
Zarathustra, apesar do fato de que sentia, como este verso prova, uma definida diferença entre 
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ele mesmo e o velho sábio12. Então, sua idéia de que Zarathustra teve que voltar para 
emendar as faltas de sua anterior invenção, é psicologicamente muito característica: mostra 
que ele tinha um sentido absolutamente histórico a esse respeito. Obviamente ele sentiu de 
modo muito claro que a experiência dessa figura era arquetípica. Trazia consigo alguma coisa 
do alento do séculos, e preencheu-o com um peculiar senso de destino: ele sentiu que fora 
chamado para reparar um dano cometido no passado remoto da humanidade. 

É claro que tal sentimento é o mais enaltecedor para um indivíduo: nada para admirar 
então, que Zarathustra tenha sido a experiência dionisíaca por excelência. Na última parte 
aparece a “ekstasis” dionisíaco. Zarathustra realmente o conduziu a uma plena realização dos 
mistérios do culto de Dioniso: ele já havia tido idéias sobre isto, mas Zarathustra foi a 
experiência que tornou a coisa toda real. Numa das cartas a sua irmã ele faz uma descrição 
muito impressiva do ekstasis no qual escreveu Zarathustra. 0 livro tem quatro partes e cada 

uma das três primeiras foi escrita em dez dias, o que é bastante notável. A primeira foi escrita 
na Riviera, a segunda na cidade suíça de Sils-Maria, em Engadine e a terceira novamente na 
Riviera; a quarta foi escrita em diferentes lugares e levou mais tempo13. Da forma como 

escreveu ele mesmo dizia que simplesmente tudo brotou nele, que era quase uma produção 
autônoma: com uma certeza infalível as palavras apresentavam-se a si próprias, e a descrição 
toda nos dá impressão da condição particularmente extraordinária na qual ele deveria estar, 
uma condição de possessão onde ele mesmo praticamente não mais existia. Era como se 
estivesse possuído por um gênio criativo que tomou seu cérebro e produziu este trabalho a 
partir de uma necessidade absoluta e da maneira mais inevitável. 

Agora começaremos o primeiro capítulo, o discurso introdutório do Super-homem, o 
último homem: 

Quando Zarathustra tinha trinta anos deixou seu lar e foi para as montanhas. Lá ele 
usufruiu de seu espírito e de sua solidão, e por dez anos não se cansou dela. Mas por 
fim seu coração mudou — e levantando-se certa manhã com a aurora avermelhada, 
postou-se frente ao sol e lhe falou. Tu, grande estrela! Qual seria tua felicidade se não 
tivesses aqueles para quem brilhas! Por dez anos te elevastes atrás da minha caverna: 
terias te cansado de tua luz e da jornada, se não houvesse sido para mim, para minha 
águia e minha serpente. Mas nos te esperávamos a cada manhã, tomávamos de ti o 
excesso e te abençoávamos por ele. Olha! Estou cansado da minha sabedoria, como a 
abelha que juntou mel demais; necessito mãos estendidas para pegá-la. Eu de bom 
grado entregaria e distribuiria, até que os sábios uma vez mais voltassem a ser alegres 
nas suas loucuras e os pobres felizes nas suas riquezas.  
Primeiramente, devemos tentar construir a situação psicológica. Como lhes disse, vou 

abordar estes capítulos ou experiências como as Visões. Aqui começa a estória de 
Zarathustra. 0 homem que fala ou escreve é Nietzsche; como se ele fosse o historiador de 
Zarathustra, descrevendo o que ele estivera fazendo. Zarathustra está obviamente objetivado 
aqui, o escritor não parece ser idêntico a ele. Agora, diz-se que ele tinha trinta anos quando 
deixou sua casa. A que fato se referem estes trinta anos? Até onde eu sei, não há uma 
cronologia definida na vida de Zarathustra, exceto a idade de sua morte, aos 77 anos. 

Sr. Allemann: Refere-se à idade de Cristo. 
Dr Jung: Sim, a idade legendária de Cristo, quando começou sua carreira de ensino; 

isso imediatamente cria uma identidade entre Zarathustra e a Cristo. Esta é uma identidade 

                                                
12 Zarathustra, enquanto a segunda personalidade de Nietzsche, lembra aquilo que Jung fala a respeito de seu próprio reconhecimento de 
ter tanto uma personalidade 1(um) quanto uma personalidade 2 (dois) - MSR, pgs.44;45/55. (Nietzsche sempre contrastou sua perspectiva 
materialista e científica com o idealismo alemão). 
13 (0 pequeno poema que Nietzsche escreveu em algum momento entre 1882 e 1884 merece uma citação completa: Sils —Maria).  
Eu me sentava lá esperando, esperando - não por alguma coisa. / Além do bem e do mal, logo desfrutando a luz. / Logo a sombra, agora só 
brincando, agora / 0 lago, agora o meio-dia, o tempo todo sem fim. Então, de repente, amigo, um tornou-se dois – / E Zarathustra passou 
através de mim. 
Nietzsche amava a cidade dos Alpes suíços, Sils—Maria, onde escreveu a segunda parte do Zarathustra. Jung voltara a estas duas linhas 
repetidamente, como expressões de um momento, em Nietzsche, de objetivação, para os seus propósitos criativos, do que havia s ido uma 
unidade interna.).   
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em geral garantida historicamente: isto é, consta no ensinamento zoroastriano que cada mil 
anos — o que simplesmente indica um indefinido período mundial, cerca de metade de um 
mês do grande ano platônico— um Saoshyant aparece (isto é, um ceifeiro, um salvador) que 
ensina às pessoas um nova revelação, uma nova verdade, ou renova antigas verdades, um 
mediador entre deus e homem. Isto é bem definidamente uma idéia que passou para o 
ensinamento cristão onde assumiu uma forma um pouco diferente: no cristianismo entrou a 
idéia de enantiodromia14 Depois que o ensinamento de Cristo teve seu efeito, então foi dada 

uma chance a Satã, como os senhores podem ler no Livro da Revelação, “por duas vezes e 
meia vez” - também um período indefinido, no qual lhe é permitido divertir-se aparentemente, 
praticando todo tipo de mal15.  Esta é uma das origens do lenda do Anticristo, que está 

provado ter existido já no primeiro século. Praticamente nas mesmas circunstâncias em que 
Cristo nasceu, nasceria seu irmão escuro, o Anticristo, e faria também muitos dos mesmos 
milagres, mas com o intuito de seduzir a humanidade. Ele seria um tipo de Saoshyant 
negativo, que apareceria quando o reino positivo do Cristo estivesse chegando a um fim. De 
acordo com o registro persa, o reino do Anticristo começaria depois de um mês do grande ano 
platônico, por volta de 1.100 ou 1.200 d.C16.  De fato, mais ou menos nesta época houve uma 

grande comoção no mundo cristão, porque eles supuseram que o fim do mundo viria no ano 
1000 — de acordo com a antiga idéia de que depois de 1000 anos uma nova revelação 
deveria acontecer, ou alguma coisa aconteceria ao mundo. Mas aparentemente nada 
aconteceu. É verdade, entretanto, que nesta época a poder da Igreja atingiu seu ápice e os 
poderes mundanos estavam praticamente subjugados. Logo depois começaram a fortalecer-se 
novamente e a Igreja entrou em declínio; e isto continuou, com sua pior manifestação no 
começo do século XVI, quando ocorreu o cisma dentro da Igreja: o Protestantismo. 

Agora, esta idéia de Saoshyant com certeza também entrou na mente de Nietzsche: 
seu Zarathustra é um Saoshyant que vem depois que mil anos são novamente completados — 
claro que não exatamente, mas à peu près. Era apenas 1883, infelizmente, mas os poderes 

celestes são às vezes irregulares - talvez o relógio não funcione muito bem no céu, nunca se 
sabe – então o Saoshyant veio um pouquinho mais cedo, uma reencarnação na forma de 
Zarathustra. E ele entra na sua carreira de maneira muito parecida com a dos antigos 
Saoshyants, Cristo ou o Anticristo. Sabemos, claro, pelos escritos de Nietzsche — mesmo se 
conhecêssemos apenas os títulos de seus trabalhos — que ele tinha muito em mente a idéia 
de um Anticristo. É certo que ele faz uma grande questão do seu anticristianismo, e considera-
se um Anticristo encarnado - de forma alguma um meramente destrutivo irmão endemoniado 
de Cristo, entretanto, mais um novo Saoshyant. Ele certamente destruirá os valores antigos, 
mas por algo melhor e mais ideal, por uma moralidade muito mais elevada do que a 
moralidade cristã. Ele se sente, portanto, como um Saoshyant positivo, a despeito do fato de 
que aceita os títulos do “Imoralista” e “Anticristo”. Na Índia também existe a idéia do salvador 
ou ceifeiro que aparece a cada mil anos, nas séries dos bodhisattvas encarnados, por 
exemplo, a bodhisattva do mundo anterior, Buddha Amitabha, e a Buddha Sakya Muni do 
mundo real atual, e a Buddha Maitraya dos próximos mundos; e há muitos outros, porque 
houve muitas outros mundos. Buddha Amitabha é um dos mais importantes. Particularmente 
venerado no Japão, é o Buddha da clareza, da verdade, e Maitraya, que ainda está por vir, é o 
Buddha do perfeito amor17.  É a mesma idéia de periodicidade. E tudo se baseia em 

experiências, como a de Nietzsche, da figura arquetípica do velho sábio: isto é uma figura 
extremamente histórica, que traz consigo o sabor dos séculos passados, uma sensação da 
presença real dos tempos remotos, como se o tempo tivesse parado completamente, e 5000 

                                                
14 Jung tomou essa palavra de Heráclito, o grego “filósofo escuro” do sexto século a.C. Significa, a grosso modo, “correndo em oposição à”. 
Jung usou-a para designar a tendência de qualquer estado para gerar seu oposto. Já em 1921 Jung menciona a “auto - identificação do 
doente Nietzsche com Cristo, e sua defecação e subseqüente ódio de Wagner” como exemplos do enantiodromia. CW6, §708—9). 
15 Revelação 12:14 e Daniel 12:7. Na Revelação alguns comentaristas identificam Nero como a Besta e o Anticristo, o Messias de Satã). 
16 (Jung CW9II,§136s.). 
17 o Buddha Amitabha é o “protetor do nosso período mundial atual”- CW XI § 912/. Shakya Muni é o Buddha histórico. Maitraya é o 
Bodhisattva que nascerá 5000 anos após a morte do Gautama.). 
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anos a.C. estivessem ali ao lado dos 2000 anos d.C. Eu estou muito certo, pelo que Nietzsche 
diz sobre Zarathustra, que ele o experimentou como uma identidade dentro dele mesmo que 
existiu muitos mil anos antes dele, que sempre foi. Quando esta figura aparece, ele 
simplesmente emerge de um fundo (“background”) que sempre esteve lá; ele é evocado pela 
necessidade do tempo, as emergências da época atual. O fato de se dizer, então que 
Zarathustra tem trinta anos, revela uma certa identidade com o Cristo. 

Agora nos temos aqui uma pista em relação com o lugar onde ele viveu, “ele deixou o 
lago de seu lar”. Por que uma coisa tão pequena seria mencionada? É um detalhe muito 
insignificante, mas se nós aplicarmos as regras da interpretação de sonhos a este símbolo, ele 
é psicologicamente bem atraente. O que seria o lago do lar de alguém, e para onde alguém 
está indo quando deixa este lago?  

Miss Hannah: Poderia ser este lago de sua casa o inconsciente pessoal que ele esta 
deixando pelo inconsciente coletivo? 18 

Dr.Jung : Exatamente. O lago é limitado e confinado, em contradistinção ao mar, que 
se supõe ilimitado. O mar, portanto, é sempre um símbolo do inconsciente coletivo, o qual não 
tem fronteiras em lugar algum, enquanto o lago está sempre preso em “terra firme”, o que 
sempre simboliza a consciência. Seria aquele tanto de inconsciência que é limitado pela 
consciência, um pedaço de inconsciência perfeitamente controlável. Assim, o lago da casa de 
alguém é o inconsciente pessoal, familiar, aquela parte que nos vincula a pai, mãe, irmãos e 
tias, condições ancestrais e assim por diante; é um agradável e bem conhecido lugar, com sua 
história que forma o começo da vida das pessoas. Então Zarathustra foi para as montanhas. 
Que diríamos sobre isto? 

Dra. Crowley: Para contemplação. 
Dr. Jung: Sim, mas podemos contemplar muito bem junto a um lago. No Tibet os 

requisitos comuns para um sábio são uma colina de um 1ado, e de outro, um lago “inter 
collem et aquam”. 

Dr. Bahadurji: Ele quer estar em um nível mais elevado, além da humanidade em geral. 
Dr.Jung: Sim, esta é, sem dúvida, uma analogia aos rishis, os sábios legendários que 

viveram nas alturas das montanhas do Himalaia, no Tibet19; esses indivíduos também viviam 

em lugares desolados, antes monótonos, entre a água, preferivelmente um lago ou um rio, e a 
montanha, muito acima das pessoas comuns. Este sentimento desempenhou um grande papel 
no caso de Nietzsche. Quando ele estava em cima, em Sils-Maria, que está aproximadamente 
a 6000 pés acima do nível do mar, costumava dizer que estava a 6000 pés acima do bem e do 
mal — isto é, acima da humanidade comum. Por isso ele se sentia tão particularmente bem 
em Engadine — é um chão muito alto. Então, isto significa aqui, que ele abandona as 
controladas condições domésticas comuns, a psicologia familiar, e eleva-se a um nível 
especialmente alto, onde ele amplia seu horizonte, como os sábios vão para tais lugares em 
prol do alargamento de suas consciências e de seu horizonte, para destacar a si mesmos do 
caos dos eventos e assim ver mais claramente. Por isso o ditado de Lao Tsé: “Aquele que se 
destaca e vê de longe vê claramente”20. E lá ele possuiu seu espírito em solidão e durante dez 

anos não se cansou dele. Aqui temos outro detalhe: dez anos. 
Sr. Allemann: Trinta mais dez fazem mais ou menos a idade de Nietzsche quando 

escreveu. 
Dr.Jung: Sim, ele tinha trinta quando partiu e quarenta quando conseguiu a acumulação 

de sabedoria. Existe um detalhe na história de sua vida que talvez os senhores não conheçam: 
que nos primeiros dez anos ele não tinha alunos e se preocupava com isso — e mesmo então 
ele só tinha um, um jovem primo. Só muito mais tarde ele conseguiu converter pessoas à sua 
sabedoria. Estes dez anos podem facilmente ter alguma coisa a ver com isso, embora eu não 

                                                
18. Onde, para Freud, os conteúdos do inconsciente são principalmente repressões, já em 1912 Jung escreveu sobre a “sobre-individual 
universalidade” que mais tarde ele chamaria inconsciente coletivo, distinto do inconsciente individual, /CW5,§258/ 
19. Rishis são os homens sábios, gurus, comentadores, que continuam a encarnar como mestres. 
20. O I Ching - provavelmente do século IV a.C — ensina que para atingir o Tao é necessário destacar-se da tensão dos opostos para ganhar 
a distancia do conflito e do desejo. Ver CW6, §358 a 70 e “The Way and Its Power”, ed. e tr. de Arthur Waley /New York,1958/ pg.141.) 
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tenha certeza. Mas há também o fato psicológico de que justamente aí se completa a idade na 
qual ele começou a escrever Zarathustra, o momento em que ele deixou suas montanhas21. 

Descreve-se aqui como ele está vindo para transmitir sua mensagem à humanidade, tendo 
seu coração por fim se transmutado. E vem então a invocação ao sol. Agora, como 
entenderiam os senhores a sua invocação? É o primeiro evento, a primeira experiência ou 
aventura. Isto não é tão simples como as nossas Visões; lá temos um certo código, mas aqui 
estamos em “águas nunca dantes navegadas”. 

Sra.Fierz: Se estar no alto, nas montanhas, seria estar mais elevado do que a comum 
consciência humana, o sol seria o símbolo de uma consciência mais do que humana, para a 
qual ele olhou durante muitos anos e à qual ele agora fala. Isto é, ele estaria de uma certa 
forma mais do que humanamente consciente, e saudar o sol seria sentir ou perceber isto. 

Dr.Jung: A senhora entenderia este símbolo do sol como uma objetivação de sua 
própria consciência super-humana, que ele teria adquirido através de sua vida naquele nível 
elevado? Sim, o sol certamente é o símbolo do centro da consciência, é o princípio da 
consciência, por causa de sua luz. Quando entendemos alguma coisa nós dizemos “eu vejo” e 
para ver precisamos de luz. A essência da cognição tem sido sempre simbolizada pelo sol que 
tudo vê, pela sabedoria ou onisciência do sol que se move sobre a terra e vê tudo sob a sua 
luz. Então seria bem possível que aqui ele fale para a sua consciência personificada. Esta é 
uma atuação pouco usual, mas se tentamos nos colocar na disposição de um homem que está 
sempre sozinho, como Nietzsche estava, percebemos que a nossa própria consciência então 
começa a nos encarar. Somos sempre nosso próprio interlocutor e nosso próprio ouvinte; 
estamos sempre olhando para dentro de nossa própria luz, dentro de nossos próprios olhos. E 
então bem podemos personificar a consciência como nosso companheiro cotidiano, a 
ocorrência cotidiana; podemos até mesmo amaldiçoar nossa consciência como nosso único 
companheiro. 

Agora, Nietzsche, naqueles anos seguintes a 1879, quando desistiu de sua ocupação 
acadêmica em Basiléia, passou a perambular sem descanso, morando em pequenos hotéis e 
pensões, algumas vezes na Riviera francesa ou italiana, passando a viver em Engadine, 
sustentado por alguns amigos ricos, já que não tinha recursos próprios22. E sempre sozinho, 

não conseguia suportar pessoas. Desejava ter amigos, sempre procurava um amigo, mas 
quando um pobre coitado aparecia nunca era bom o suficiente e Nietzsche logo se 
impacientava. Eu conheço pessoas que conheceram Nietzsche pessoalmente, porque ele 
viveu na minha cidade, Basiléia; assim, ouvi muitos detalhes a este respeito. Por exemplo, em 
uma de suas palestras ele falava sabre a Grécia e Grécia Magna, nos termos mais 
entusiasmados, e depois da palestra, um jovem que não entendera bem alguma coisa que ele 
havia dito - já que estudantes médios certamente não eram capazes de acompanhar a 
tremenda mente de Nietzsche - aproximou-se para perguntar algo. Mas antes que ele pudesse 
colocar a sua muito humilde questão Nietzsche disse: 

 “Ah, agora, você é o homem! Aquele céu azul de Hellas! Nós vamos juntos!” E o jovem 
pensou: “Como posso ir com este famoso professor? E como arranjar dinheiro para isso?” 
recuando mais e mais, e Nietzsche indo junto, falando do eterno sorriso do céu de Hellas e 
sabe Deus o que mais, até que o jovem se viu junto a uma parede. Então, de repente, 
Nietzsche percebeu que o moço se assustara com o seu entusiasmo; virou-lhe as costas e 
nunca mais falou com ele. Esta era a maneira pela qual ele lidava com amigos, ele era 
absolutamente incapaz de adaptar-se às pessoas, e quando não o entendiam imediatamente 
ele não tinha nenhuma paciência. Era também extremamente impaciente consigo mesmo. Era 
terrivelmente, temerariamente impulsivo. Gostava de ser convidado para certas reuniões 
sociais, mas se lá houvesse um piano tocava enlouquecidamente; ia em frente até que suas 
unhas sangrassem. Isto não é exagero, é um fato. Por outro lado, ele era muito engraçado. Em 

                                                
21 A irmã de Nietzsche cita uma nota sobre ele: “Zarathustra, nascido no lago Urmi, deixou sua casa aos trinta amos, foi para a província de 
Aria e, durante dez anos de solidão nas montanhas, compôs o Zend-Avesta. 
22 Nietzsche começou a ensinar na Universidade de Basiléia em 1869, com 24 anos e aposentou-se por má saúde em 1879. Em suas 
subseqüentes perambulações voltava às vezes a Basiléia. Recebia uma pensão da Universidade. 
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Basiléia ele apelava para a fantasia e aparecia em sociedade como um elegante inglês. 
Naqueles dias os ingleses eram considerados o supra-sumo de tudo que é maravilhoso e 
costumavam usar luvas e cartola cinzentas; Nietzsche circulava então com um redingote cinza, 
com cartola e luvas cinza, e pensava que se parecia com um inglês. E com aquele bigode! Nós 
precisamos saber destes contrastes para entender a linguagem do Zarathustra. 

Podemos supor, então, que este sol com o qual ele fala é realmente a grande luz que 
recebeu e com a qual falava todos as dias, e que é, evidentemente, a grande claridade de sua 
consciência solitária. E baseado neste fato de que o sol é sua consciência, ele pode dizer-lhe: 
“O que você faria sem mim? Eu ainda existo, mesmo contra uma tal consciência”. Porque 
quando estamos totalmente sós conosco mesmos, uma tal consciência torna-se um fato tão 
esmagador que finalmente esquecemos quem somos fora dessa consciência absoluta. Por 
isso, pessoas patologicamente conscientes de si mesmas aniquilam sua própria existência, 
tentam não ser; elas sempre permanecem na sua própria luz, pois estão esmagadas pela 
própria consciência. Então, aqui, ele está mais do que satisfeito, ele fica até mesmo enjoado 
de ser apenas consciente, e diz: 

“O que você seria se eu não estivesse com você, eu e meus animais, minha águia e 
minha serpente?”  
Agora, o que significa isto? 0 que está ele colocando como oposto ao sol da 

consciência? 
Sra. Bailward: Os instintos. 
Dr.Jung: Sim, animais significam instintos, mas o que seria a águia e a serpente? 
Sra. Schlegel : A águia seria a intuição e a serpente os poderes ctônicos. 
Dr.Jung: O que a senhora entende por poderes ctônicos? 
Sr. Allernann: O espírito da natureza, a sabedoria ctônica. 
Dr.Jung: Poder-se-ia dizer espírito, mas precisamos saber o significado de ctônico. 

Leiam o novo livro de Kayserling, “La Revolution Mondiale”, onde ele fala da “révolte des 
forces telluriques”. Isto é ctônico. Mas psicologicamente o que é?23  

Miss Hannah: Se a águia é a intuição, eu suponho que seja uma sensação24.  
 Dr.Jung: Isto é verdade; pode também ser tornado, de um modo muito geral, como um 
ser do ar. Assim, a águia seria o espírito e a serpente o corpo, pois a serpente uma antiga 
representação dos mundos inferiores, da barriga com seus conteúdos e dos intestinos, por 
exemplo. É o movimento peristáltico, a personificação do sistema simpático, por assim dizer. 
Portanto, sempre a personificação de tudo que vem do corpo, a sexualidade e cada função 
física vital; também todos os fatos da realidade, que as coisas custam dinheiro,ou que seu 
quarto esta super-aquecido, que sua cama é dura, que suas roupas são caras, que você não 
recebeu uma certa remuneração: todas essas coisas são ctônicas. E todas as nossas relações 
com todos os tipos de pessoas que nos aborrecem ou que nos divertem são ctônicas, tudo que 
está na superfície desta terra e é tão banal que as pessoas dificilmente ousam falar a respeito. 
Por outro lado, a águia voa a grande altura, ela está próxima ao sol. É um filho do sol — 
maravilhoso. O pássaro da luz, é o pensamento muito elevado, o grande entusiasmo. Por 
exemplo, quando Ganymede, o mensageiro de Zeus, é alçado pela águia às alturas do 
Olimpo, é o gênio e o entusiasmo da juventude que se apoderam dele e o transportam às 
alturas dos deuses. Poder-se-ia dizer, então, que era um poder espiritual de elevação. Como 
sabem, dizem que a águia desce e carrega ovelhas e até mesmo pequenas crianças; nós 
temos dessas estórias terríveis na Suíça. Isto é o que o espírito pode fazer — excitação 
espiritual, entusiasmo espiritual; de repente, depois de haver planado sobre uma multidão por 
algum tempo, o espírito escolhe alguém e o eleva às alturas. E a serpente seria “la force 

                                                
23 Conde Hermann Alexander Keyserling 1880-1934/ era um viajante pelo mundo e ensaísta. Seu “La Revolution Mondiale et la 
Responsabilité de l’Esprit”foi publicado em Paris em 1934. Na sua avaliação Jung ironizou a proposta de Kayserling do criar monastérios 
culturais, mas ainda assim o considerou um bom livro. (Cw 10, § 935-45. Ver ambos os volumes das Cartas para a correspondência com 
Kayserling.) 
24. Para Jung, a intuição é aquela função psíquica através da qual temos um sentido, mediado pelo inconsciente, de possibilidades. A 
sensação é o seu oposto24.  
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terrestre”. Agora, o que significa, quando ele é confrontado pela sua consciência, da qual ele 
está enfastiado, que estes dois animais aparecem ao seu lado? Como se lembram, eles estão 
muitas vezes com ele, no livro. 

Sr.Nuthall-Smith: Ele não está consciente de que é controlado pelas forças ctônicas e 
espirituais; ele está inconsciente da sua existência dentro dele mesmo. 

Dr.Jung : Bem, eles poderiam ser aqui um tipo de poderes auxiliares. Vejam, eles 
sempre representam um papel muito útil, e mais tarde encontraremos uma passagem onde a 
águia e a serpente estão entrelaçadas, o que significa uma reconci1iação de opostos. Quando 
se está acompanhado por um animal num sonho, o que significa isto? Acontece muito 
freqüentemente. 

Sr. Allemann: Significa que os instintos estão conosco. 
Dr.Jung: Sim, e este de forma alguma é sempre o caso, os senhores sabem; muito 

freqüentemente nos colocamos contra os instintos, ou estamos, em uma posição oblíqua em 
relação a eles. Então, quando o texto diz que Zarathustra está com sua serpente e sua águia, 
isto significa, como nos sonhos, que ele está indo paralelamente aos seus instintos; olhando 
de um ponto de vista espiritual bem como do ctônico, ele está certo. Neste caso ele está certo 
naquilo que realmente está fazendo, quando diz a sua consciência que está se cansando dela. 
Ele deve destacar-se de una consciência excessiva. Vejam, esta seria a condição de um 
homem que viveu apenas na consciência e através dela, sem prestar atenção aos seus 
instintos. Ou diríamos que ele está pensando apenas conscientemente, vivendo por seus 
conscientes juízos mentais, sem perceber a existência de um inconsciente, aqui representado 
por uma águia e uma serpente. Assim, ele esta do lado do inconsciente quando ele pode dizer 
a sua consciência. Eu penso que faríamos melhor agora se nos separássemos. Nesse caso, 
ele seguirá seu inconsciente. E se alguém enjoa da sua consciência e escolhe outro caminho, 
que espécie de simbolismo se segue, necessariamente? Qual é o próximo lance? 

Dr.Reichstein: A lua. 
Mr.Nuthall-Smith: A descida. 
Dr.Jung : Sim, a descida, o por do sol, quando dizemos adeus ao sol, naturalmente o 

sol se põe, ou não nos pomos, ou ambos se põem; é uma descida para dentro da noite escura. 
A lua está certa, vejam. Assim, o trabalho de Zarathustra começa com a idéia dele se por 
como o sol, o ocaso de Zarathustra. Então, ele necessariamente desce para dentro do que? 

Sr.Allernann: Para dentro do mundo da humanidade comum, da coletividade. 
Dr.Jung : Bem, é muito certo que quando ele deixa a sol da consciência ele chegará a 

alguma forma do inconsciente. A questão agora é, naturalmente, se o inconsciente será 
projetado ou estará em “forma pura”. Se na sua forma pura, ele não será projetado e 
Zarathustra então entrará no inconsciente. Esta seria a jornada noturna no mar 25 Assim, como 

o senhor diz, é a descida para o mundo comum, no qual a inconsciência é o fator reinante, já 
que no mundo comum a consciência desempenha um papel muito pequeno; ela é 
principalmente instintiva. Mas não seríamos capazes de dizer se ele desceria no inconsciente 
puro ou no projetado, se não fosse pela passagem que lemos quanto a sua intenção. Ele está 
indo para os seres humanos, para a humanidade. E ali, diz o texto, ele está indo para ensinar 
os sábios entre os homens, e os pobres. “Até que os sábios mais uma vez tenham se tornado 
alegres em sua loucura e os pobre felizes em sua riqueza.” Então que ensinaria ele?  

Sra.Crowley: Os opostos. 
Dr.Jung: Exatamente. Ele está indo para produzir enantiodromia, ele está indo para 

suprir a humanidade com aquilo que está faltando, com aquilo que eles odeiam, ou temem ou 
desprezam, com aquilo que os sábios perderam, sua loucura, e os pobres, sua riqueza. Em 
outras palavras, ele está indo para suprir com a compensação. Agora, eu penso que seria 
melhor se tomássemos este simbolismo no nível subjetivo, e então ele significaria que quando 
Zarathustra, enjoado de sua consciência desce para os níveis mais baixos da humanidade, ele 

                                                
25 São João da Cruz - 1542-1592 - trabalhando no tema tirada do Livro de Jonas do herói que é engolido por um monstro marinho e depois 
de passar par aquilo que São João chamou a noite escura da alma, renasce na praia. Ver CW9II, §123). 
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será o sábio que é compensado de sua sabedoria pela loucura. Então vemos que naquela 
grande luz da montanha ele cresceu em muita sabedoria e perdeu sua loucura - e muito pobre 
perdeu todas as suas riquezas. 

                      

                PALESTRA  II - 09 de maio de 1934 
Dr.Jung: Na última vez estávamos falando de Zarathustra como representação da 

figura arquetípica do velho sábio, e eu devo dizer alguma coisa mais sobre arquétipos em 
geral. O velho sábio é uma figura típica e então nós chamamos isto um arquétipo; podemos 
encontrá-lo em lendas e no folclore, e em inúmeros textos e trabalhos artísticos, o que mostra 
que ele é uma idéia humana geral. Como as idéias gerais sempre têm suas representações na 
história das civilizações, elas efetivamente ocorrem como figuras reais. Nas sociedades 
primitivas encontramos o homem sábio usualmente sob a forma do curandeiro, e quanto mais 
velho ele é, mais idolatrado ou temido. Ele é, em geral, um objeto de temor porque se acredita 
que é dotado com poderes mágicos, de feitiçaria, e que freqüentemente faz muito mau uso de 
suas excepcionais faculdades. Esta instituição do curandeiro existe em todo o mundo; eles 
existiram, provavelmente, já em tempos pré-históricos. Em graus mais elevados da civilização 
o curandeiro passou por certas diferenciações; de um lado se desenvolveu no sacerdócio 
organizado, e de outro, no médico em sentido estrito, o doutor. Existem ainda hoje certas 
figuras que incorporam este arquétipo quase que perfeitamente: o Papa, certamente, é o velho 
sábio “par excellence” - supõe-se que ele é infalível, o que significa que ele é capaz de decidir 
sobre a verdade absoluta. Então, cada arcebispo ou bispo é uma repetição daquele arquétipo, 
e acredita-se que inúmeras autoridades médicas sabem tudo e dizem coisas maravilhosas, até 
mesmo que conhecem todos os aspectos da magia negra. Assim, este arquétipo ainda está 
vivo.  

Os arquétipos, em geral, são imagens que representam situações típicas de grande 
importância vital e prática, as quais se repetiram inúmeras vezes no decorrer da história26. 
Quando um homem primitivo tem problemas que ele não pode resolver por si mesmo, ele 
recorre aos velhos sábios que formam o conselho de anciãos; quando ele não confia na 
própria competência o caso é apresentado a eles. Ou um caso particularmente delicado é 
levado ao curandeiro porque se supõe que ele consulta os espíritos que lhe dão conselho e 
ajuda além das possibilidades do poder humano e portanto lhe são creditadas extraordinárias 
capacidades. Assim em qualquer situação cheia de dúvida e risco, quando a mente comum 
não sabe o que fazer, a reação imediata é recorrer à figura arquetípica do velho sábio. Isto 
porque se supõe, geralmente, que a pessoa que viveu um grande número de anos e 
experienciou muito da vida é mais competente do que o jovem. Havendo sobrevivido a certas 
situações de perigo ela deve saber como lidar com elas; assim, pergunta-se a elas o que se 
deve fazer sob condições que se experimenta talvez pela primeira vez na vida. Um arquétipo 
passa a existir, então, porque ele é um costumeiro ou habitual modo de lidar com situações 
críticas; em qualquer crise na vida este ou um outro arquétipo é constelado: é uma espécie de 
mecanismo típico ou atitude típica pela qual se resolvem problemas típicos...  

Certas situações podem evocar certas constelações em nós, das quais estávamos 
bastante ignorantes; elas trazem à luz reações das quais nós não sabíamos que éramos 
capazes - talvez nos espantemos com nossa habilidade para lidar com elas. Muitas vezes 
pensamos, por exemplo, que em tal ou tal situação seríamos tomados por um terrível pânico e 
perderíamos completamente a cabeça. Então aquilo realmente acontece e não perdemos a 
cabeça, nem mesmo sentimos medo, e vivenciamos tudo como heróis. Em seguida podemos 
ter um colapso, mas no momento do perigo não temos uma reação ruim; nos mantemos frios e 
nos surpreendemos com isso. A razão é, simplesmente, que em tal momento emerge um 
determinado mecanismo, uma atitude instintiva, que está sempre lá, é como se soubéssemos 

                                                
26 Nos seus primeiros trabalhos Jung falou de “'imagens primordiais”, mas quando esta expressão se desenvolveu para “arquétipos” ele 
começou a pensar “nessas definidas formas de psique” como pré-imagéticas, admitindo assim, algumas variedades de expressão imaginária. 
Ocasionalmente, no entanto, como aqui, ele continuou a falar de arquétipos como imagens. CW9/I,§89) 
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como fazer, fazemos justamente a coisa adequada, talvez. Pode ser também que não 
aconteça, mas é surpreendente como, muitas vezes, situações extraordinárias trazem à tona 
as mais adequadas reações nas pessoas nelas apanhadas. Isto é sempre devido ao fato de 
ter sido constelado um arquétipo, o qual nos eleva acima de nós mesmos. Então é como se 
não fôssemos apenas um, mas muitos, uma parte da humanidade, poder-se-ia dizer; é como 
se esta situação houvesse ocorrido inúmeras vezes já, de forma que reagimos não como um 
ego atual mas como um homem genérico que tivesse sobrevivido antes a estas situações.  

Há outros arquétipos que podem produzir pânico ou deixar-nos em alerta, talvez 
desnecessariamente, causando problemas, o arquétipo da passagem do vão (parte do rio que 
dá pé) ou do desfiladeiro, por exemplo. Os senhores sabem, esta é a experiência comum da 
necessidade de ser cuidadoso quando viajamos em lugares primitivos, antes de acampar, à 
noitinha, se o rio está às nossas costas, ou se atravessamos o rio, pois uma tempestade pode 
vir de madrugada e no dia seguinte o rio estará tão cheio que não poderemos cruzá-lo e 
teremos que esperar semanas; podemos até morrer de fome se somos apanhados entre dois 
rios. E o rio não é perigoso somente por causa das inundações, mas ao vadeá-lo ou 
atravessá-lo por uma ponte é quase certo que estamos nos metendo numa situação arriscada. 
É claro que agora o medo já não faz tanto sentido, mas na ocasião ele era a coisa mais 
importante. Da forma mais inesperada chegamos a um rio de 40 ou 50 jardas de largura, 
digamos, as bordas são bastantes íngremes, ele esta repleto de crocodilos, de tal maneira que 
não dá para nadar; temos que cruzar com toda a bagagem e nos sentimos em um apuro dos 
diabos. Talvez tenhamos que vaguear ao longo da margem por horas e horas para encontrar 
um vau onde seja possível cruzar mais ou menos em segurança, ou talvez uma árvore tenha 
caído, ou sido abatida pelos nativos de tal forma que está agora cruzando o rio; se o tempo 
está bom é possível arrastar-se sobre o tronco; muito grosso, primeiro pelas raízes e depois 
pelo tronco e então pelos galhos, e nos surpreendemos como podemos cruzar com toda a 
carga; e se o tempo for de chuva ele estará infernalmente escorregadio. Assim, sem esperar, 
encontramo-nos em uma posição onde teria sido melhor fazer nosso testamento. É 
absolutamente ridículo: estávamos numa situação inteiramente confortável antes e em 
seguida, repentinamente, encontramo-nos frente ao risco de escorregar de uma árvore e 
ninguém poder segurar-nos porque não há espaço, temos que atravessar como for possível, e 
15 ou 20 pés abaixo estão os crocodilos esperando por nós para o seu café da manhã.  

Aqui temos uma situação arquetípica que ocorreu inúmeras vezes; se não são 
crocodilos, exatamente, há inimigos esperando para apanhar-nos na água, onde estamos 
completamente desprotegidos. Vaus, passagens difíceis, e aqueles lugares que se supõe 
serem assombrados por dragões e serpentes; há monstros nas águas profundas, inimigos na 
floresta, atrás das pedras e assim adiante. Vadear um rio, então, é uma situação típica que 
expressa uma forma de impasse, e assim, exatamente aquele arquétipo é formulado, quando 
se está em uma situação perigosa; por isso muitas pessoas tornam-se arquetipicamente 
amedrontadas sem necessidade: elas são tomadas pelo medo mais irracional. Alguém pode 
dizer que não há perigo - por que diabos você não vai em frente? - mas elas têm medo de 
cruzar mesmo um pequeno córrego. Ou isto pode ser antes psicológico , um medo de passar 
por um certo risco na vida, o qual não é realmente perigoso mas elas estão aterrorizadas como 
se tivessem que pular por cima de um crocodilo, simplesmente porque o arquétipo está 
constelado. O crocodilo está, então, nelas mesmas, e isto não ajuda porque já não se ajusta à 
situação. Naturalmente, para pessoas comuns, normais, tais coisas não acontecem, mas se há 
um baixo limiar de consciência, onde o inconsciente pode facilmente atravessar, estas figuras 
arquetípicas emergem. Agora, existem inúmeras situações arquetípicas e o conjunto delas 
compõe o mundo da mitologia. A mitologia é o manual dos arquétipos certamente não 
racionalmente elucidados ou explicados mas simplesmente representados, como um quadro 
ou um livro de estória. Mas, todos os arquétipos eram, originalmente, situações gerais. 

Nós estamos aqui lidando com os arquétipos do velho homem. Sempre que aparece 
ele se refere também a uma determinada situação: há alguma desorientação, uma certa 
inconsciência, as pessoas estão em algum tipo de confusão, não sabem o que fazer. Esses 
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Saoshyants, esses sábios homens ou profetas, aparecem em tempos de problemas, quando a 
humanidade está em estado de confusão, quando uma antiga orientação foi perdida e uma 
nova é necessária. Assim, em continuação a esse capítulo vemos que Zarathustra aparece no 
momento em que alguma coisa aconteceu e tornou necessária a sua presença: Nietzsche 
chama isso de morte de Deus; quando Deus morre o homem necessita uma nova orientação. 
Neste momento, o pai de todos os profetas, o velho sábio, deve aparecer para dar uma nova 
revelação, para dar nascimento a uma nova verdade. Isto é o que Nietzsche pretendeu que 
Zarathustra fosse. O livro inteiro é uma extraordinária experiência deste fenômeno, um tipo de 
experiência entusiástica envolta por toda a parafernália, poder-se-ia dizer, de verdade. Seria 
muito errado presumir que Nietzsche inventou um artifício tão particular com a intenção de 
causar uma impressão, no sentido de um efeito estético ou algo assim; foi um evento que o 
sobrepujou - ele foi tomado por uma situação arquetípica.  

Miss Wolff: Não valeria a pena ler esta descrição da sua inspiração? Ele descreve isto 
tão maravilhosamente.  

Dr. Jung: Sim, ele uma vez escreveu uma carta a sua irmã na qual diz: “Você não pode 
fazer uma idéia da veemência de tal composição." Então, em Ecce Homo ele descreve como o 
arquétipo manifestou-se nele:  

"Alguém, neste final do século XIX, tem qualquer noção clara do que entendiam os 
poetas das épocas maiores de outrora pela palavra inspiração? Supondo que não, eu 
vou descrevê-lo. Se alguém tivesse o menor vestígio de superstição, dificilmente seria 
possível deixar de lado completamente a idéia de que se é a mera encarnação, porta-
voz ou medium de um poder superior. A idéia de revelação no sentido de algo que se 
torna repentinamente visível e audível com uma certeza e exatidão indescritível e que 
abala e intriga profundamente - simplesmente exprime um fato real. Ouve-se - não se 
procura; recebe-se - não se pergunta quem dá; um pensamento resplandece de 
repente como um relâmpago, ele vem necessariamente, sem hesitação - eu nunca tive 
qualquer escolha a respeito. É um êxtase tal que a imensa tensão é algumas vezes 
aliviada por uma inundação de lágrimas, com as quais nossos passos ora se apressam 
ora involuntariamente se retardam, alternadamente. É uma sensação de que se está 
completamente descontrolado, com a consciência muito clara de um sem número de 
tremores e estremecimentos até a ponta dos dedos; - há uma profunda felicidade na 
qual o mais doloroso e o mais triste não operam como antíteses, mas como 
condicionados, como exigidos no sentido de nuançes de cor necessárias em um tal 
transbordamento de luz. Existe um instinto para rítmicas relações que abarcam um 
vasto mundo de formas (a extensão, a necessidade de um amplo e abarcante ritmo, é 
quase a medida da força de uma inspiração, uma espécie de contrapartida para sua 
pressão e tensão). Todas estas coisas ocorrem muito involuntariamente, como numa 
explosão tempestuosa de liberdade, de absoluto, de poder, de divindade. O caráter 
involuntário das figuras e símiles é a coisa mais notável; perde-se toda a percepção do 
que constitui a figura e do que constitui o similar; tudo parece apresentar-se como o 
mais pronto, mais correto e mais simples meio de expressão. Parece realmente, 
usando uma frase do próprio Zarathustra, como se todas as coisas se tornassem uma 
e quisessem ser símiles: Eis que todas as coisas chegam a ti, carinhosamente, para 
falar-te e te lisonjear porque elas querem montar nas tuas costas. Em cada símile 
agora tu te diriges para cada verdade. Eis, abrem-se para ti as palavras e palavras-
chave de todos os seres; agora todos os seres querem tornar-se palavras e tudo que 
vem a ser quer aprender de ti como falar. " Esta é a minha experiência de inspiração, e 
não duvido de que seria necessário recuar milhares de anos para encontrar alguém 
que pudesse dizer: É também a minha!”27  
Esta foi a maneira pela qual Nietzsche experienciou a chegada de Zarathustra, e que 

mostra claramente a sintomatologia do velho sábio. Agora continuaremos com o nosso texto. 

                                                
27 N/Completo, vol.17,p.l01) 
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Iremos tão longe quanto a sua intenção de ensinar aos sábios a sua loucura e aos pobres as 
suas riquezas. Ele continua:  

“Abençoa-me então, tu olho tranqüilo, que podes ver sem inveja até mesmo a maior 
felicidade!  Abençoa a taça que está para transbordar, para que a água possa 
derramar-se dourada e levar a toda parte o reflexo da tua bem-aventurança!  Vê! Esta 
taça vai outra vez esvaziar-se, e Zarathustra vai de novo ser um homem. Assim 
começou a descida de Zarathustra.”  
Ele havia estado nas montanhas, com o sol, que simboliza a intensa consciência que 

sempre o encarou. E agora ele organiza sua mente para descer, como o sol que se põe, o que 
significa que ele estava completamente identificado com sua consciência agora ele sente a 
necessidade de deixar aquela condição e descer para as profundezas, para o sub-mundo que, 
para ele, é o mundo do homem. Como interpretariam isto psicologicamente? O que acontece 
quando ele deixa sua consciência?  

Dr.Reichstein: Alguma coisa nova emergiria do inconsciente.  
Dr.Jung: Bem, quando o ser humano comum deixa seu mundo de consciência, então, 

naturalmente, o inconsciente começa a mover-se, coisas que estiveram inconscientes 
aparecem, como se observa no caso de neuroses ou psicoses, ou em qualquer outro caso em 
que as pessoas desistem intencionalmente de suas consciências. Isto seria verdade se 
tratasse de uma consciência normal, mas esta é uma espécie de consciência concentrada 
super-normal, e não podemos esperar que a mesma coisa aconteça num caso assim.  

Observação: Ele vem para um estado normal.  
Dr.Jung: Sim, porque ele já está na condição anormal. Estamos tão acostumados a 

pensar que pessoas em uma condição anormal estão no inconsciente que nem sonhamos que 
elas podem estar demais conscientes. Mas um tal espasmo de consciência existe28. Nos 

nossos dias existem muitas pessoas que sofrem de um patológico aumento de consciência, 
então tem que descer para o nível da consciência normal, não para uma consciência demais 
excitada em que todo o espontâneo é suprimido.  

Mrs.Crowley: Seria primeiro uma consciência muito abstrata? E descendo assumiria o 
seu oposto, uma forma mais humana?  

Dr.Jung: Sim, é uma de (dis)-tensão, um relaxar, uma forma mais humana; sua 
consciência caracterizava-se como solar, e isto é, naturalmente, demais, uma espécie de 
consciência divina. Naturalmente sugere megalomania, e de fato os senhores têm que contar 
com estas pretensões megalomaníacas em Nietzsche. Seis anos depois, em 1889, ele já 
estava doente, megalomaníaco, na base de uma degeneração cerebral. Certamente é muito 
difícil dizer se ele já estaria influenciado por uma doença que se aproximava; eu acho que isto 
é muito improvável; há muito poucas coisas no texto mesmo do Zarathustra que poderiam ser 
atribuídos a ela. Esta espécie de megalomania é devida à alguma coisa mais.  

Miss Wolff: É arquetípica?  
Dr.Jung: Sim, ele é idêntico com o arquétipo. Evidentemente, ele faz uma diferença 

entre ele mesmo e Zarathustra; ele diz: “e Zarathustra passou através de mim," mas não pode 
evitar sentir-se apanhado por aquela figura e ele até é Zarathustra às vezes, e isto é uma 
inflação. Vejam, sempre que alguém é apanhado em um arquétipo, ele se esquece 
completamente de si mesmo, fica em uma condição elevada, isto é, inflada; então continua-se 
vivendo e mais tarde se vê que se sofria de uma inflação. Os primitivos sabem disso. Quando 
um homem esteve num estado de grande excitação, uma condição suspensa - quando um 
homem teve muito sucesso como guerreiro e matou outros homens, por exemplo - ele tem que 
passar por um rito de saída, para desidentificar-se do herói arquetípico, da figura semelhante à 
deus em que ele se transformou. De outra forma ele passa a devastar, ele poderá destruir sua 
própria tribo, por exemplo, ou tornar-se tão impertinente que ficará insuportável. Por isso, em 
algumas tribos, o guerreiro vitorioso não é recebido em triunfo como nós o faríamos, mas é 

                                                
28 Fyodor Dostoievsky /1821-1881/, um escritor de importância - tanto para Nietzsche como para Jung, descreve na primeira parte de suas 
Notas do sub-mundo, de 1864, um ultraconsciente homem que está reduzido à inatividade.) 
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mandado para um lugar isolado, onde é alimentado com vegetais crus durante dois meses, 
para emagrecê-lo, e quando ele estiver completamente abrandado lhe será permitido retornar. 
E não apenas aquele que foi um herói é mana, mas também sua arma; uma espada que 
matou contém o segredo do matar e é uma espada especial; ela executou o feito 
extraordinário e é mana. Assim, quando é dito a alguém que um rei foi morto por uma certa 
espada ou punhal, este alguém a olhará com olhos diferentes: ela surpreende a imaginação 
porque é mana. Agora, como eu disse, Nietzsche não pode evitar ser parcialmente idêntico a 
Zarathustra, porque aquele era o tempo da culminação da ciência e da filosofia materialista e 
ninguém tinha sequer uma suspeita da psicologia, ninguém havia pensado na possibilidade de 
fazer uma diferença entre si mesmo e alguma coisa psíquica29.  A maioria das pessoas 

naqueles dias não seria capaz de conceber uma coisa dessas. Mesmo hoje, não entraria na 
mente de muitas pessoas, especialmente das mais instruídas, que elas não seriam idênticas 
as suas psiques. São necessárias uma extraordinariamente boa evidência e persuasão para 
convencê-las do fato; elas pensam que tudo é uma bobagem. Assim, Nietzsche não estaria em 
condição de fazer uma diferença entre si mesmo e Zarathustra; era muito óbvio para ele que 
não havia nada fora dele a não ser outras senhoras e senhores. Ele certamente não estava 
identificado com Zarathustra, e se alguém fez um barulho, bem, era ele sob o disfarce de 
Zarathustra. E a linguagem que ele põe na boca de Zarathustra - ou que ele permite a 
Zarathustra colher dele mesmo - é certamente inflada, e portanto, em muitos lugares, grande 
demais. Então, há uma razão para que a linguagem seja tão exagerada. Os senhores sabem 
só em que condições isto acontece? - a condição na qual pensamos de um modo complicado 
como se não houvesse uma forma simples?  

Sra.Fierz: Ele estava identificado com seu pensamento, e quando ele escreve, é como 
o influxo de um sentimento muito inferior, uma sentimentalidade.  

Dr.Jung: Isto é verdade, isto é uma coisa. E porque este sentimento está fluindo?  
Sra.Fierz: Ele nada sabe sobre ele.  
Dr.Jung: Certamente, mas ele não poderia ser mantido de lado por mero instinto? Em 

geral as pessoas fazem um rebuliço tentando manter sua função inferior fora do caminho.  
Miss Wolff: O arquétipo toca as profundezas, onde ele não pode diferenciar entre as 

funções.  
Dr.Jung: Exatamente. O arquétipo não tem absolutamente interesse em diferenciar as 

funções, porque ele é a totalidade de todas as funções. Então, o que mais poderia ser a razão 
para que a linguagem seja tão terrivelmente fecunda?  

Observação: Inspirações da Anima?  
Dr.Jung: Bem, a Anima seria a personificação da função inferior; a Anima é 

principalmente alimentada pela função inferior, neste caso o sentimento inferior, então a 
função inferior e a Anima são uma e a mesma coisa, sob dois aspectos: um é a formulação 
científica e o outro, o fenomenológico30. Certamente é uma função como quer que apareça. 
Mas há uma outra razão para esta linguagem.  

Dr.Reichstein: É muito natural que um arquétipo fale desta maneira; eles sempre falam 
com uma linguagem pesada como esta.  

Dr.Jung: Até certo ponto isto é verdade, com certeza, mas no caso de Nietzche 
realmente é um exagero; devem haver razões para ser assim. 

Sra .Baumann: Não seria uma compensação para sua inferioridade?  
Dr..Jung: Esta é uma idéia. Sempre que alguém tem uma inflação, sempre que alguém 

está idêntico a um arquétipo, como ser humano ele terá sentimentos de inferioridade que não 
são admitidos, e então ele usará uma linguagem especialmente grande. Por exemplo, certa 

                                                
29 Isto é, nenhuma - ou pouca - psicologia do tipo que lidasse com o inconsciente. Entretanto, Charcot estava tratando a histeria com 
hipnose nos anos de 1870-80 e Josef Breuer conduziu seu bem conhecido tratamento de "Anna” em 1882. Houve, certamente, uma grande 
atividade na psicologia fisiológica durante a última metade do século. 
30 para Jung, a função inferior é sempre o “oposto" da mais desenvolvida função, sendo os pares “pensamento-sentimento” e “sensação-
intuição”; as “atitudes” são também opostas; assim, para o introvertido a extroversão é tipicamente difícil e de certo modo inadequada, e vice-
versa. CW 6,passim.) 
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vez eu tive um caso, uma mulher, uma lunática absolutamente incurável num asilo, que 
denominava sua própria linguagem de "palavras técnicas de poder"; ela estava o tempo todo 
tentando fazer compostos de palavras que fossem todo-poderosas - como se, combinando um 
lote de palavras que expressem poder ou energia, como "casa de força", “majestade", "papa", 
“rei”, "igreja", “bolchevismo", etc., o composto faria uma palavra de poder. Os lunáticos 
compõem estas palavras para matar pessoas com elas. Elas pegam esses pedacinhos para 
cuspi-los e esperam que as pessoas sejam esmagadas por eles, convencidas e superadas. 
Certamente poderia ser dito que uma grande parte da nossa ciência consistiu de tais palavras 
de poder; eles usam enormes palavras latinas e dizem coisas de um modo tão complicado que 
aparentemente nem o diabo pode entendê-las. Mas é tudo excessivamente simples quando 
traduzido em palavras simples! não há necessidade de dizer as coisas de um modo tão 
horrivelmente gordo e desajeitado - isto é apenas para convencer as pessoas. Com certeza, 
fica-se assustado e esmagado se longos híbridos latinos e gregos são berrados sobre a gente, 
e pensa-se: "Bem, ele tem que ser tudo e eu sou apenas nada". Isto geralmente é feito por 
pessoas mais ou menos insignificantes que querem “se dar ares”: elas fazem um barulho 
especialmente grande para expressar alguma coisa que não é nada disso. “O bom vinho não 
precisa recomendação", é um velho ditado inglês, mas as pessoas que produzem matéria 
insignificante precisam de grandes palavras para que sejam, de qualquer forma, ouvidas. 
Assim, um certo sentimento de inferioridade e ineficiência, que esteve sempre presente em 
Nietzsche é o fundo desta linguagem, fazendo-o escolher as grandes palavras para atingir sua 
meta. Porque para ele o mundo sempre foi excessivamente enfadonho, ninguém tinha ouvidos 
ou olhos, ou um coração sensível, e ele tinha que bater à porta com uma marreta. Mas quando 
as pessoas fechavam as portas, ele as atacava com palavras tão amedrontadoras que elas se 
assustavam. Seu contemporâneo, Jakob Burckhardt, o famoso historiador, ficou muito 
assustado quando leu Zarathustra - como eu soube por pessoas em Basiléia e que se 
relacionavam com ambos. Soava-lhe esquisito, e era a linguagem que o sobrepujava.31 Ele 

fechou a porta a Nietzsche, porque ele era demais perturbador, ele fazia um barulho grande 
demais. E lendo Zarathustra tem-se sempre a impressão que ele realmente não atingiu as 
pessoas. Nietzsche também sentiu isso, e essa foi a razão pela qual ele aumentou seu peso, 
para fazê-lo afundar. Se ele tivesse apenas esperado, se tivesse sido um pouco mais paciente, 
um pouco menos barulhento, então ele teria afundado; certas passagens em Zarathustra são 
de uma extrema beleza, mas outras são de muito mau gosto, e o efeito da coisa toda é de 
alguma forma ameaçado por este estilo. Então, estas são as maiores razões para isto, mas há 
ainda outro ponto que explica o extraordinário peso de Zarathustra.  

Sra. Adler: É porque as aspirações ou intuições não são muito reais e portanto 
necessitam uma ênfase especial, por assim dizer, contra Nietzsche, como se ele estivesse 
pregando para ele em primeiro lugar?  

Dr Jung: Este é um ponto de vista muito sutil. Certamente é um argumento válido, já 
que há muita evidência de que o que nós poderíamos chamar de “realização” não ocorreu.  

Dr. Baynes: eu não entendo o que a Sra. Adler quis dizer com “as aspirações e 

intuições não são muito reais para ele”. 
Dr. Jung: Isto significaria, neste caso, que não foram bem realizadas. Na realidade, 

quando há uma inflação por um arquétipo não há realização: não se pode realizar aquilo pelo 
que se está inflado. Primeiramente, a inflação deve chegar a um fim, e então é possível 
realizar, não antes. Mas há ainda um outro ponto. 

Dr. Reichstein: Talvez tenha sido porque Nietzsche estava contra o mundo inteiro, e 
então teve que bater com força.  

Dr. Jung: Sim, isto é bem certo. Nietzsche estava em uma espécie de posição belicosa 
contra o inteiro mundo contemporâneo, o que lhe deu um peculiar sentimento de ineficiência, 
de que suas palavras não atingiam lugar algum - nenhum eco, em parte alguma. Este 

                                                
31 Jakob Burckhardt /1818-1897/ tornou-se amigo de Nietzsche quando ele veio à Basiléia, e manteve com ele uma correspondência depois 
de sua partida. Seu "A Civilização da Renascença na Itália/ 1880/ trouxe -lhe fama internacional. 
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realmente foi o caso; ninguém ligou, a sua voz foi a de alguém clamando no deserto, e então, 
naturalmente, ele ergueria sua voz, em vez de abaixá-la. Vejam, quando alguém não é 
compreendido deveria, como regra, abaixar a voz, porque quando alguém fala de fato alto o 
suficiente e não é ouvido, é porque as pessoas não querem ouvir. Seria melhor começar a 
murmurar para si mesmo, e então elas ficariam curiosas.  

Miss Wolff: A linguagem bíblica pode ser parcialmente intencional e parcialmente vinda 
do inconsciente, porque Nietzsche suprimiu o cristianismo tradicional.  

Dr. Jung: Esta é também uma consideração muito válida, de que sua ênfase neste 
estilo tenha sido intencional.  

Sra. Zinno: É porque não há compensação da parte do seu sentimento? - nenhuma 
figura como Salomé no inconsciente para carregar seu sentimento?32  

Dr. Jung: Sim, este é um ponto importante. Nós já mencionamos o fato de que a Anima 
está em algum lugar no jogo, mas a ausência da Anima como uma figura independente 
certamente aumenta o peso de Zarathustra a um grau bastante considerável. Temos aí um 
problema em si mesmo, a saber, a identidade de Zarathustra com a Anima, e mais 
provavelmente uma identidade do autor com a Anima; esta é uma combinação extraordinária.  

Sr. Allemann: Quando um arquétipo é constelado, trata-se sempre de alguma coisa 
antiga, histórica; isto talvez seja a razão desta linguagem antiga.  

Dr. Jung: Mas uma linguagem antiga não precisa ser tão enfática, certamente; deve 
haver uma força atrás dela que causa uma tremenda ênfase e o que Miss Wolff disse 
explicaria uma parte dela. Poder-se-ia dizer que o próprio Nietzsche tinha um outro lado que 
necessitava uma linguagem forte, e todos os sermões dirigem-se principalmente a ele mesmo. 
Devem lembrar-se que ele era filho de um pastor e que presumivelmente houve alguma 
herança. Eu sei o que isto significa.  

Miss Hannah: Não é exatamente a determinação de um pastor que não seja 
respondido de volta?  

Dr. Jung: Mas isto não é suficiente. Por um lado, é claro, pode-se assumir uma certa 
resistência peculiar e obtusa aos poderes que tem sido até agora válidos no próprio Nietzsche 
- ele necessitava uma linguagem forte para derrubar aquele homenzinho tão esmagado pela 
tradição. Isto seria a sombra de Nietzsche, percebem, da qual há evidências em certas cartas 
ao seu "querido Lama", como ele chamava sua irmã, sendo bastante incapaz de ver que ela 
não tinha um único traço de compreensão. Então poderão entender um pouco aquele 
homenzinho que veio do povoado saxônio perto de Leipzig, onde seu pai era pastor. Vejam, 
aquilo também sugeriu a sua imaginação que ele era inglês, ele necessitava alguma 
compensação geográfica. Mas eu quero saber mais sobre a força por trás desta linguagem. 
Uma força definida, a mais passional emoção, trai-se a si a si mesma; tem que haver uma 
grande força atrás deste romper do véu da tradição.  

Sra. Jung: Não poderia ser que ele tivesse muito pouca libido em sua vida? Toda a 
libido estava no espírito e por isso causaria a expressão violenta.  

Dr. Jung: Sim, poder-se-ia presumir isto, mas não se poderia esperar de ninguém com 
esta tarefa particular que prestasse muita atenção à sua vida pessoa! Isto deve ser levado em 
conta, é certo, mas tem que haver uma força particular atrás desta ênfase, e isto teria que ser 
visto claramente. A coisa toda é esmerada e há demais nela. Tenho certeza que se um dos 
senhores encontrasse uma configuração dessas em algum de seus sonhos saberia o que 
estava acontecendo.  

Sra. Fierz: A premência da individuação.  
Dr. Jung: Exatamente. O Self está ali33. Esta é a razão pela qual o velho desenvolve 

uma paixão e um temperamento tão extraordinários, como Zarathustra. Vejam, não é próprio 
dos velhos sábios ser tão temperamentais; isto vem do fato de que alguma coisa 
excessivamente elétrica está dentro dele, e isto é o Self que - na medida em que não é 

                                                
32 Isto é, nenhuma poderosa figura de Anima, a personificação do lado contra-sexual em um homem. 
33 O Self, para Jung, "expressa a unidade da personalidade como um todo /CW6, §789/ Essa idéia tão importante será extensivamente 
explicada mais adiante, bem como o arquetípico "velho sábio") 
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realizado - está contido em uma forma arquetípica. O Self pode estar contido na Anima, por 
exemplo, e então ele causa uma possessão pela Anima e a efeminização do caráter geral de 
um homem, de sua filosofia, de todas as suas convicções,de sua conduta, etc. Ou, se estiver 
contido no arquétipo do Velho, assume os modos do profeta, digamos. Ou podem estar todos 
juntos em uma coisa e então o ser humano é completamente devorado pelo emaranhamento 
arquetípico. Este é um caso que ainda não vimos - onde um indivíduo humano é possuído por 
todas as coisas que ele não tem, principalmente o Velho Sábio, o Self e a anima. E mesmo os 
instintos, a águia e a serpente, estão também do outro lado. Deve-se realmente perguntar 
agora: onde está o próprio Nietzsche? Este é realmente um problema. É justamente como ele 
diz: ele se sente como um mero instrumento, um corpo que sofre para dentro do qual estes 
poderes desceram. Assim, uma inflação é o que a palavra denota; o corpo esta preenchido 
com gás e torna-se leve demais e eleva-se alto demais, e então precisa descer. Por isso, ele 
está vindo para baixo, para o mundo dos homens comuns, para a antiga e quase-normal 
consciência; no fim deste primeiro capítulo é dito que Zarathustra quer tornar-se apenas o 
homem comum, de novo.  

 Agora iniciamos o trecho seguinte: 
 Zarathustra desceu sozinho da montanha, ninguém encontra-se com ele. Quando 

entrou na floresta, entretanto, lá postou-se perante ele um velho, que deixara sua santa 
cabana para procurar raízes. E assim falou o velho a Zarathustra:  

“Não me é estranho este peregrino: há muitos anos atrás ele passou, Zarathustra se 
chamava; mas está mudado. Naquela época levaste tuas cinzas para as montanhas; 
queres agora levar teu fogo para os vales? Não temes o destino do incendiário? Sim, 
eu reconheço Zarathustra. Puro é seu olho e nada repugnante espreita em sua boca. 
Não caminha ele como um dançarino? Diferente está Zarathustra; Zarathustra tornou-
se uma criança; Zarathustra é um despertado: que quer ele fazer na terra dos 
adormecidos?”  

Bem, agora, o que dizer deste velho? Quem é ele? O próprio Zarathustra é o velho e 
agora ele encontra um outro.  

Sra. Crowley: Ele parece significar o Velho Sábio da terra, mais do inconsciente.  
Dr. Jung: Mas que espécie de técnica a senhora sugeriria para explicar quem é este 

outro homem velho? Nós precisamos descobrir isso, não por mera suposição mas certificando-
nos no próprio material. 

Dr. Bahadurji: Eles já se conhecem, este é o velho Self deixado para trás.  
Dr. Jung: Sim, eles se conhecem, eles têm que ser relacionados, aparentemente existe 

uma secreta identidade. Mas nós não sabemos exatamente o que é esta outra forma. Agora, 
que método tangível os senhores sugeririam para descobrir isto?  

Sra. Adler: É preciso descobrir seu caráter por aquilo que ele diz e faz.  
Dr. Jung: Sim, temos que ver agora como este velho está funcionando, o que ele diz, 

como se comporta. Mas o ponto principal para o qual eu quis chamar sua atenção é que o 
próprio Zarathustra diz: “Este velho santo em sua floresta ainda não ouviu que Deus está 
morto!" Então, os senhores podem facilmente concluir quem é este velho.  

Sra. Fierz: Em comparação com Zarathustra ele seria o próprio Cristo. 
Dr. Jung: Bem, seria mais a antiga atitude cristã, a sabedoria da atitude cristã. Ele é um 

anacoreta, ele representa o espírito cristão inicial que ainda não sabe que seu Deus está 
morto, que chegou a um fim. Nós veremos se esta hipótese é adequada. Primeiro que tudo, o 
fato de se tratar de um anacoreta combina com os ideais cristãos do início. Depois, ele 
conhece Zarathustra e diz que há muitos anos atrás ele passou pelo mesmo lugar mas indo na 
direção oposta. A que se referiria isto?  

Sra.Crowley: Seria ao Zarathustra original, quando ele recebeu o espírito?  
Dr. Jung: Sim,significa simplesmente que o espírito cristão percebeu Zarathustra, ele 

sabia sobre ele. Na realidade, a maior parte do dogma cristão é de origem persa, vem de 
tradições zoroastrianas. E o que significaria que a cristandade observou Zarathustra 
carregando suas cinzas para as montanhas? O que são suas cinzas?  
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Sra. Baumann: Sua morte naquele tempo.  
Dr. Jung: Bem, quando um homem consiste de cinzas ele é um espírito desencarnado; 

assim, a cristandade só conhece Zarathustra como um ser que se foi para sempre, ele está 
morto, ele carregou suas cinzas para as montanhas. E agora este mesmo espírito reconhece 
Zarathustra voltando rejuvenescido. Então a cristandade percebe que Zarathustra voltou e que 
está indo na direção oposta, descendo das montanhas, o que significa que ele está 
encarnando de novo, tornando-se moderno outra vez. Agora, esta é a idéia de Nietzsche. Ele 
pensou que Zarathustra havia sido o inventor do grande conflito entre bem e mal e que 
influenciara toda a evolução mental do mundo através do seu mais fundamental conceito. E 
sua idéia era que ele deveria agora voltar de novo para aprimorar sua invenção passada; 
alguma coisa deveria ser feita em relação ao insuportável conflito entre bem e mal, porque o 
antigo ponto de vista cristão, representado pelo velho na floresta, já não era válido. Que fato 
torna isto evidente?  

Miss Hannah: Ele perdeu todo o contato com o mundo.  
Dr. Jung: Sim,ele já não está em contato com o mundo. E o fato de que a cristandade 

deixou o mundo é exatamente a razão pela qual Zarathustra nasceu de novo; ele tem que 
voltar porque o espírito que ele criou e deixou atrás de si e evaporou-se. Vejam, esta é uma 
repetição do muito importante fato psicológico de que quando Cristo morreu, ele deixou atrás 
de si, ou prometeu, de acordo com o dogma, o paracleto, o confortador, o qual é o espírito, 
como a descida do Espírito Santo em Pentecostes; este é o resultado da revelação cristã, o 
espírito deixado pelo aparecimento de Cristo na terra. Seu aparecimento foi como o romper de 
uma casca que deixa na sua trilha o espírito: ele permanece por algum tempo e então 
lentamente recua para o fundo novamente. Assim, poderíamos chamar este velho o paracleto; 
é o espírito remanescente do cristianismo e está para retornar à natureza. Veremos agora 
como isto é feito. Ele diz a Zarathustra :  

"Não vás para os homens, mas fica na floresta! Vai antes para os animais! Por que não 
ser como eu - um urso entre ursos, um pássaro entre pássaros?" “E o que faz o santo 
na floresta?”perguntou Zarathustra. O santo respondeu: “Eu faço hinos e os canto; e 
fazendo hinos eu rio e choro e resmungo: assim eu louvo a Deus”.  

Mas isto não está corretamente traduzido. Ele "resmunga" ("brummt", rosna ou 
resmunga) e isto é como o som que faz o urso. Vejam, ele imita as vozes de animais, é um 
fenômeno regressivo. O cristianismo e o ritual cristão desenvolveram-se em um tempo em que 
ainda era costume nos cultos pagãos contemporâneos imitar as vozes de animais. Nós 
sabemos, pelos antigos apologistas, aqueles cristãos propagadores que lutavam contra as 
crenças pagãs e os filósofos e oradores bárbaros, e também de fontes pagãs, que nos cultos 
dos mistérios em torno de Mithras e Baco e outros deuses sincréticos pagãos, eles imitavam 
em certas ocasiões as vozes dos animais simbólicos que representavam, rugindo como leões 
ou bramindo como touros, por exemplo34. Uma determinada classe de seguidores de Mitras 
era chamada aetoi 35 outros eram chamados leontes, leões, e os seguidores de Ártemis eram 
chamados arktoi, ursos. Outros eram uma espécie de anjos, chamados heliodromoi, 

mensageiros do sol. E eles são representados em antigos monumentos usando máscaras de 
animais; eles eram, obviamente, identificados com animais, que tinham então significado 
simbólico. Já não eram as antigas máscaras de dança dos primitivos; tinham um significado 
altamente filosófico, mas nós não sabemos quais eram suas idéias. Temos evidência do 
mesmo tipo de coisa também dentro da tradição cristã. Os senhores já viram aquelas 
mandalas cristãs onde Cristo está representado no centro, em geral anunciando a Lei, como 
Buddha, ou segurando as Sagradas Escrituras com o gesto de benção, e nos cantos estão os 

                                                
34 A proliferação de deuses sincréticos entre grupos como os naassenos, ou a tendência para fundir Osíris, Sofia, Adão, Baco, e outros, 
talvez represente em parte a necessidade dos viandantes de assimilar deuses estrangeiros ao seu próprio panteão.). 
35 aetoi = pássaros de presságio, favoritos de Zeus. Em relação a Baco ver CW14,par.51 seg., onde Jung diz que o hino fúnebre “ O grande 
Deus Pan está morto” , vividamente descrito nas “Moralia" de Plutarco, foi estendido para incluir Baco e outros deuses e semi -deuses nos 
tempos antigos, e então ecoou no Zarathustra de Nietzsche e no seu anúncio da morte de Deus. Em relação a Plutarco, ver mais adiante, na 
palestra de 31.10.34, nota 6, pg.211,ing.), 
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quatro evangelistas sob a forma de suas identificações animais. Há um bom número dessas 
representações em Nüremberg, no museu germânico, por exemplo, e nos monastérios ou 
igrejas normandos encontram-se estas mandalas com os evangelistas em suas formas 
animais, as assim chamadas personificações teriomórficas - o anjo, a águia, o touro e o leão. 
Esta é uma idéia muito primitiva, vinda através da tradição egípcia; os quatro filhos de Hórus 
eram animais, isto é, um filho de Hórus tinha uma cabeça humana, a analogia do anjo ou dos 
heliodromoi, e os outros três tinham cabeça de animais. Isto tem a ver com a condição das 

funções naqueles tempos, mas esta questão não nos interessa aqui. Eu só quis mostrar que 
mesmo o cristianismo não pôde evitar estas identificações teriomórficas; a águia, o touro, ou o 
leão na tradição cristã são como os arktoi ou os aetoi ou os leontes nos análogos cultos 

bárbaros sincretistas. Eles foram uma espécie de concessão quando o cristianismo se 
difundiu. Naturalmente, eles não aparecem no primeiro século, porque então nem mesmo se 
supunha que os evangelhos fossem sagrados; considerava-se apenas que eram uma boa 
literatura, boa para que os crentes os lessem. Então, o ritual cristão foi inventado, as normas 
da igreja, um sacerdócio organizado, etc., e é natural que as idéias pagãs também se 
misturassem. 

Bem, o velho espírito anacoreta está agora se retirando; ele faz uma regressão, tendo 
entendido que não havia nada a fazer com estes seres humanos. Ele se torna bastante cético 
e pensa que é melhor adorar o seu deus na natureza, ser um urso com os ursos e um pássaro 
com os pássaros, imitar as vozes dos animais outra vez e cantar como um pássaro cantaria. 
Assim, ele está isolado na sua floresta, uma espécie de paracleto aposentado, “en pension" 
pelo menos. O novo espírito é agora um Cristo. Ele desce das montanhas com novas 
esperanças, novas expectativas, com uma nova mensagem para o homem, e deixa para trás o 
velho. E a nova mensagem, que o velho não conhece, é que Deus está morto. Vejam, para o 
anacoreta Deus está ativo, ele ainda acredita que há um Deus fora dele; mas Zarathustra está 
convencido que não há um Deus fora dele, Deus está morto.  

Sra. Baumann: Isto corresponde à morte de Pan dois mil anos antes.  
Dr. Jung: Exatamente. Pode-se ler na antiga literatura latina que há dois mil anos atrás, 

o capitão de um navio, navegando das ilhas gregas para Ostia, o porto de Roma, solicitou uma 
imediata entrevista com o imperador, para relatar o mais notável evento que acontecera 
quando ele navegava pelo arquipélago. Ele passava a noite em uma ilha quando verificou-se 
um barulho tremendo; ele ouviu o povo gritando: Pan megistos ethneken 

daqueles dias. Originalmente ele fora um local deus latino dos campos e das florestas, uma 
espécie de demônio do meio dia sem qualquer importância filosófica ou universal. Apenas 
mais tarde, quando aprenderam grego, eles viram que o nome do velho deus latino Pan era o 
mesmo que a palavra grega Pan, que significa "tudo", o universo. Então, eles tiveram novas 
idéias sobre o seu velho Pan; ele tornou-se o deus do mundo. E por volta do segundo século 
d.C. espalhou-se o rumor de que Pan, o maior, estava morto. O cristianismo prevalecera 
contra ele - a última concepção de um deus da natureza criado pela antiguidade. E quando o 
deus está morto, isto significa o fim de uma época; daí a grande ênfase colocada sobre esta 
estória. Neste capítulo, então, vimos a maneira pela qual o espírito de toda uma época 
histórica se retira, desaparece na natureza e como, ao mesmo tempo, ele se renova em uma 
nova figura com uma nova mensagem. Todavia é ainda a mesma velha figura; o mesmo 
espírito que ensinou à humanidade a diferença entre o bem e o mal está agora nos informando 
do fato de que não há diferença e de que Deus está morto.  

 

         PALESTRA III - 16 de maio de 1934 
Dr. Jung: Temos aqui uma pergunta da Sra. Bailward (nos seus seminários Jung 

permitia que os participantes lhe fizessem perguntas por escrito, que ele responderia no 
começo da palestra seguinte): “Vós que criais, há muita sujeira. Isto é porque tivestes que vos 
tornar mães’. Esta passagem alude à sua identificação psíquica (possivelmente uma 

necessária parte da criação) que ele intui como suja?” 
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Bem, a identificação sobre a qual nós falávamos nada tem a ver, diretamente, com o 
que ele quis dizer nesta última passagem; este é um problema específico, o problema da 
condição psicológica da criatividade, que nada tem a ver com a identificação de Nietzsche com 
o velho sábio, nem é necessariamente alguma coisa suja em relação com a ânima, ou o Puer 
Aeternus, e assim por diante. A impureza a que ele alude neste trecho muito posterior é a 

impureza da mistura de espírito e matéria, necessária para a criação; sem esta mistura 
nenhuma real criação pode ocorrer. Mas isto não é concernente à identificação com a qual 
estamos lidando agora.  

Eu mencionei na última vez aquele reconhecimento da morte de Deus; encontramos 
esta idéia, então, pela primeira vez. Agora, como entenderemos esta declaração feita por 
Nietzsche?  

Dr. Reichstein: Que o princípio orientador que deveria conter a vida está morto. 
Dr. Jung: Sim, podemos entender Deus psicologicamente como um supremo princípio 

orientador. Mas também temos que entender que quando fazemos esta formulação ou 
qualquer outra, isto é sempre uma fórmula nossa, e o que dizemos ou sabemos, é a nossa 
impressão, o quadro que nós pintamos36 .Se pintarmos uma paisagem, digamos, nunca 

acreditaríamos que isto era a paisagem; é apenas o que fizemos da paisagem. Pintamos um 
quadro tão bem quanto podemos, mas provavelmente nunca é tão belo quanto a própria 
paisagem. Ou acrescentamos alguma coisa que não está lá, ou deixamos fora alguma coisa; 
em todo caso, nunca cometemos o erro de confundir uma com a outra. Mas quando fazemos 
uma formulação sobre Deus, todo mundo assume que aquilo é Deus. Se eu digo, por 
exemplo, que Deus é uma imagem ou um complexo com uma intensidade emocional muito 
grande, ou um supremo princípio orientador, um princípio psicológico, então todo mundo 
afirma: Dr. Jung diz que Deus é nada mais do que isso. Um teólogo faz exatamente a mesma 
coisa quando diz que Deus só pode ser bom. E ele não tem idéia da blasfêmia que está 
proferindo. Como ele sabe que Deus só pode ser bom? Ele afasta metade do mundo do seu 
âmbito. Como pode Deus ser todas as coisas se lhe é negada a faculdade de ser mau 
também? As pessoas cometem o erro de assumir que ele nada é além da sua idéia sobre ele, 
e aparentemente Deus nunca se defende. Ele nunca diz: agora, esta é com certeza a coisa 
mais sem sentido! Quando alguém chama Deus de diabo ninguém o ataca ate vê-lo morto; ele 
pode viver para sempre depois disso, perfeitamente feliz. Uma pessoa pode dizer que Deus 
está morto, e outra que ele é o que há de mais vivo e isto não faz diferença. Supondo que algo 
absolutamente inimaginável como Deus existe: ele deve, necessariamente, estar além do 
nosso alcance; de outro modo, nós não usaríamos a idéia de Deus. Isto deve ser uma coisa 
além das nossas possibilidades mentais. Então, quando fazemos um esforço mental para 
formular alguma coisa sobre Deus, é bastante óbvio que fazemos uma imagem com nossos 
próprios meios, consistindo da nossa própria matéria, e isto é bastante restrito, porque nossa 
mente é muito certamente incapaz de captar o que um fato como Deus representaria.  

Ainda mais, a experiência que podemos ter de uma coisa absolutamente além de nós 
mesmos só pode consistir de certos efeitos em nossa psicologia37. não temos absolutamente 
nenhum outro material através do qual possamos julgar. E mesmo na nossa experiência 
psicológica estamos inteiramente restritos à nossa própria condição. Os srs. sabem, quando 
eu digo alguma coisa a alguém e crio um certo efeito, a conclusão correta é: Dr. Jung disse tal 
e tal coisa para mim e eu tive tal e tal reação. Só quando esta pessoa estiver de muito mau 
humor ou muito ressentida ela identificará sua reação consigo mesmo. No caso de uma reação 
má, ela me considerará um perfeito demônio, o mais cruel talvez, mas isto só acontece quando 
ela não vê justificativa para o que eu disse, ou quando não quer ver que tem uma tal reação 
porque seu caráter necessariamente produz aquilo. Somente pessoas muito ingênuas 

                                                
36 Tanto para Jung como para Nietzsche perspectivas diferentes levam a diferentes verdades. Nietsche orgulhava-se de sua habilidade para 
trocar perspectivas. "Eu agora tive a habilidade e o conhecimento para inventar perspectivas: primeira razão porque uma ‘revelação de 
valores' seja possível tão somente a mim" /Ecce Homo, “Por que sou tão sábio", sec.l,tr.R.J.Hollingdale, Harmondsworth, Middlesex,1979/. 
37 Jung usa a expressão "em nossa psicologia" mais comumente para significar não a teoria psicológica que ele adotou, mas a part icular 
dinâmica psicológica dos seres humanos. 
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projetarão tais reações umas sobre as outras. Certamente isto acontece o tempo todo; nós 
chutamos uma pedra e ferimos nosso pé, e aí voltamos e chutamos de novo. Eu vi um homem 
fazer isto, recentemente. Ele tropeçou em um hidrante no seu caminho e alguma coisa caiu de 
sua mão; então ele voltou atrás e chutou o hidrante mais violentamente ainda, e feriu o pé pela 
segunda vez. Com certeza isto é muito humano, mas perfeitamente sem sentido.  

Devemos, pois, ter sempre em mente que qualquer coisa que digamos, a respeito de 
Deus é fruto da nossa própria psicologia; nós não podemos ir além deste fato. É a nossa 
linguagem, são as nossas células cerebrais, é a nossa experiência individual, e nós não 
podemos provar que nossos conceitos poderiam, possivelmente, tocar no verdadeiro ser que 
nós denominamos Deus. É praticamente inútil fazer tais formulações, porque nunca 
poderemos prová-las. Nos só podemos perguntar: existem efeitos peculiares em nossa 
psicologia que não podemos colocar em outro lugar senão sob este título? Em outras palavras: 
existem coisas tais como experiência de Deus em nossa psicologia? -ou: o que é que nós 
chamamos experiência de Deus? Tudo que possamos formular sobre isso é a partir de nossos 
próprios conceitos, e nós somente podemos postular que deve existir um ser paradoxal e 
inimaginável atrás da experiência, sobre o qual não podemos saber, per definitione. É 

absolutamente escuro. Então, quando assumimos o fato de Deus ser um princípio orientador - 
bem, é bastante seguro, que um deus é usualmente característico de um determinado sistema 
de pensamento ou moralidade. Tomemos, por exemplo, o Deus cristão, o summum bonum: 

Deus é amor, sendo o amor o mais alto princípio moral; e Deus é espírito, sendo o espírito a 
idéia suprema do conhecimento. Todos os nossos conceitos morais cristãos derivam de tais 
convicções, e a suprema essência de tudo isso é o que nós chamamos Deus.  

Então, quando Nietzsche diz que Deus está morto, isto naturalmente significa que o 
supremo princípio orientador está morto, o espírito, o amor - o amor cristão, obviamente - e 
tudo aquilo que é entendido sobre o Deus cristão: por exemplo, que Deus amou tanto a 
humanidade que enviou seu filho para ser crucificado e redimir os pecados dos homens; e a 
idéia de que seu filho era o próprio deus e ao mesmo tempo a soma total de todas essas 
idéias dogmáticas condutoras. Logo, pode-se dizer também que nossa fé ou ponto de vista 
esvaneceu-se; não cremos mais no dogma cristão ou nos princípios orientadores da 
moralidade cristã, e nem podemos continuar nossa tradicional psicologia cristã. Nietzsche se 
auto-denominou ateu, mas essa formulação logicamente é influenciada pela idéia de que Deus 
é aquilo que se diz que ele é. 

Quem se diz ateu faz uma concessão ao seu pensamento mágico primitivo - como se 
pudesse criar algo ao dizer isto. Como disse Kant, a palavra é não é senão uma cópula num 

julgamento; necessita-se usar um verbo que expressa a existência, mas ao fazê-lo nada se 
cria. Se alguém diz que possui 100 dólares, eles não existem necessariamente38. Mas a idéia 
de Nietzsche confirma nossa explicação sobre o velho sábio como sendo uma revelação cristã 
original que tem sua continuação na idéia de paracleto, o Confortador, que aos poucos vai se 
retirando do mundo para tornar-se um eremita, re-identificando-se novamente com a origem 
natural da qual ele veio.  

Veja, o espírito original cristão veio do inconsciente, a partir da natureza humana, de 
uma forma bastante natural. Os teólogos e historiadores da convicção cristã sempre tentam 
nos fazer crer que o cristianismo caiu do céu. Mas ele cresceu muito naturalmente, através do 
curso dos tempos. Tudo foi muito bem preparado. Nós falamos da origem persa do 
cristianismo, mas uma grande parte veio do Egito, alguma coisa da Índia, pois no século II a.C. 
já havia monastérios budistas na pérsia, e então, através da Pérsia, as idéias budistas 
provavelmente influenciaram a formação do cristianismo. Todas as idéias cristãs e o 
simbolismo cristão já existiam anteriormente, e muitas das instituições da Igreja Católica 
também. A Missa, provavelmente, tem sua origem no culto de Mitra, e o ritual da comunhão 

                                                
38 Immanuel Kant /1734-1804/ exerceu uma poderosa influência sobre Jung. Ao negar que a existência de Deus pudesse ser comprovada, 
Kant distinguia entre uma predicação tal como “Deus é benevolente” e a asserção da existência, tal como “Deus é, existe”.  Ele mantinha que 
a existência não podia ser nunca logicamente dedutível. Ver: Crítica da Razão Pura, Livro 11 - cap.3, sec.4. 
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também39. Os monastérios já existiam. No tempo da Reforma eles afirmaram que os 
monastérios e os conventos não eram encontrados no Novo Testamento, e então a Igreja 
Católica apontava para o fato de que os monastérios existiam desde os primeiros dias do 
cristianismo, introduzidos pelos primeiros fieis cristãos, antes mesmo que as Escrituras 
houvessem sido reconhecidas como sagradas. Eles declararam que a Igreja é uma autoridade 
mais antiga do que as Sagradas Escrituras, pois essas haviam sido compiladas e sacralizadas 
muito depois da Igreja ter sido fundada por são Pedro (que se supunha ser o primeiro 
substituto de Cristo na terra) e ter sido colocada naquele lugar pelo próprio Cristo, e antes 
mesmo dos Evangelhos terem sido escritos. É interessante o fato de que as investigações 
posteriores apontam para a evidência de que a Igreja Católica não é bastante confiável. A 
Igreja apontou para um pequeno livro de Philo Judaeus, um judeu, também chamado Philo o 
Alexandrino, que foi o filósofo do cristianismo; ele desenvolveu principalmente a filosofia do 
Logos que está contida no mais filosófico dos evangelhos, o evangelho de João40. Este livrinho 
é chamado De Vita Contemplativa e ai ele descreve os monastérios que existiram no seu 
tempo no Egito e, presumivelmente, também no sul da Palestina, no vale do Jordão. A Igreja 
Católica assumiu tranqüilamente que aqueles eram monastérios cristãos, porque não se 
conheciam outros; mas o fato é que se sabe agora que este livro foi escrito entre 20 e 24 d.C., 
quando Cristo ainda não começara a ensinar; e mais, na descrição da vida naqueles 
monastérios o cristianismo não é mencionado - muito naturalmente, porque ele não existia!  

E assim como os monastérios existiram antes de qualquer coisa cristã, assim também 
os pensamentos mais centrais do cristianismo foram bem preparados durante séculos e já 
estavam lá. Então a coisa toda cristalizou-se em torno daquela figura mais ou menos lendária 
de Cristo. Eles disseram que aquilo chegou de repente como uma grande revelação, e de fato 
tentaram destruir todos os vestígios de suas fontes, esquecer como tudo surgiu e tornar tudo 
absolutamente único, como um raio dos céus. Mas historicamente este é um quadro 
desconhecido: natura non facit saltus, a natureza não dá saltos, ela é um desenvolvimento 

contínuo. O espírito que cresceu através dos séculos e apareceu ante à consciência do mundo 
no momento do ensinamento de Cristo, aconteceu tão naturalmente que Tertuliano, um dos 
primeiros padres da Igreja escreveu a famosa frase: anima naturaliter Christiana, a alma é 

naturalmente cristã41. Estava lá, muito antes que as pessoas o percebessem, e a súbita 
explosão da fé cristã nada mais foi do que um súbito despertar da sua consciência. E assim 
como veio da natureza, assim ela voltou para a natureza. Durante algum tempo manteve a 
mente do homem acima da natureza e colocou-a em oposição. Santo Agostinho, por exemplo, 
disse em seus escritos que as pessoas saiam para maravilhar-se com as belezas da natureza, 
a vastidão do oceano, a grandeza das montanhas, etc., e esqueciam-se de si mesmas, 
perdendo suas almas; ele as advertia para não olharem, mas para acautelarem-se com a 
beleza da natureza, porque estava tudo errado; em tudo havia a admixtio diabolicae fraudis, a 

mistura da fraude diabólica. Em cada coisa natural havia um demônio. Esta idéia ainda se 
encontra nos ritos preparatórios da Santa Missa. Por exemplo, no Missale Romanum, uma 
coleção de ritos e preces, há um rito mágico em particular chamado benedictio cerei, a benção 

da cera das velas do altar, cujo propósito é purificar a substância natural da cera produzida 
pelas abelhas de todas as misturas de fraudes diabólicas. Eles acreditavam que tudo que 
vinha da vida da natureza era impuro, porque continha efeitos ou constituintes de influência 
maléfica, o trabalho do demônio, e assim, para fazer um uso sagrado das coisas, é preciso 
desinfetá-las. Há também a benedictio salis, a benção do sal. E durante a Santa Missa os 
meninos do coro balançam seus turíbulos para que a fumaça do incenso se eleve, e ela é um 
desinfetante espiritual. Os germes de natureza maléfica estão no ar, mas estes demônios são 
afugentados pela fumaça do incenso que circunda o altar. Assim, em cada detalhe o espírito 

                                                
39 O mitraismo será discutido logo, em uma palestra de outubro de 1934. 
40 Philo Judaeus /30 a.C. -40d. C. /, um judeu seguidor de Platão, é muitas vezes descrito como um precursor da teologia cristã, 
especialmente em sua doutrina do Logos como o mediador entre Deus e a humanidade. 
41 Quintus Septimus Florens Tertullianus /160-? / de Cartago, jurista, retórico e apologista cristão. 
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cristão do início da Idade Média, elevava alguma coisa no homem, seu espírito ou alma, até 
que esta estivesse fora de contato com a natureza.  

Mas já por volta do século XII ou XIII vemos as primeiras reações. Foi então que o 
poeta Petrarca subiu uma montanha pela primeira vez para apreciar uma bela paisagem; ele 
escalou o Monte Ventoux, na Provença, e a expedição foi cercada por todos os tipos de 
antecipações e medos, porque se supunha então que os picos de montanhas eram habitados 
por específicos demônios da natureza, e, portanto era tido como uma quase blasfema ousadia 
escalar as alturas42. Depois disto o espírito cristão incluiu mais e mais a importância da 
natureza. Os primeiros artistas primitivos, que apreciavam corpos particularmente feios e 
disformes, foram logo suplantados por pintores que descobriram a beleza da carne e de todas 
as coisas naturais; e com isso veio a Renascença, a ressurreição do espírito da antiguidade e 
do velho sentimento de conexão com a natureza. Estamos ainda naquele processo de nos 
familiarizarmos de novo com o espírito da natureza, em contraste com o espírito medieval. No 
tempo de Nietzsche este processo, que havia começado, digamos, com Petrarca, atingiu uma 
culminação; reconheceu-se que o espírito cristão estava morto. Esta foi a confissão da época 
materialista que começou com o Iluminismo francês por volta de 1730, com os enciclopedistas 
e filósofos Diderot, Voltaire, etc. 

Esta afirmação de que Deus está morto é obviamente da maior importância. Poder-se-
ia dizer que é a exposição de todo o problema do Zarathustra. Os srs. sabem, no começo de 
um sonho há uma curta sentença ou imagem que é a exposição do tema do sonho, e esta é 
uma exposição deste tipo. Zarathustra faz esta afirmação ao velho sábio, o velho espírito 
cristão que se tornara muito cético e prefere a solidão das montanhas e florestas a viver na 
coletividade. E ele dá um bom conselho a Zarathustra: ele diz que não é para dar nada à 
humanidade, antes assumir parte do seu fardo e ajudá-la a carregá-lo; só então os homens 
serão gratos. Mesmo assim, ele pensa que a humanidade não aceitara a nova mensagem.  

Estamos agora chegando a certos símbolos para os quais gostaria de chamar-lhes a 
atenção. No quarto parágrafo do segundo capítulo, por exemplo, o velho sábio diz: "Sim, eu 
reconheço Zarathustra. Puro é seu olho, e não há em sua boca nenhum laivo de repugnância. 
Não caminha ele como um dançarino?" Esta qualidade ou atributo do dançarino aparecerá 
outras vezes, e eu proponho que alguém anote sempre que depararmos com isto. Ali está ele 
semelhante a um dançarino pela primeira vez e não se pode ver exatamente por que, mas se 
compararmos esta passagem com outras, se entende melhor o que ele quer dizer. No terceiro 
capítulo o acrobata aparece. E o mesmo símbolo está no quinto capítulo; lá motivo da dança 
surge de novo em conexão com uma estrela nascida do caos43. Outras expressões simbólicas 
ocorrem em diferentes conexões. Logo no começo, por exemplo, há o motivo do por do sol, ou 
a descida de Zarathustra.  

Sra. Crowley: Eu pensei bastante sobre o encontro desses dois sábios. Pareceu-me 
ser a exposição de todo o problema no início de Zarathustra. E eu pensei se seria possível 
explicar isto de outra forma além da histórica, de que Zarathustra é o representante do Deus 
que morre e ressuscita. O velho sábio seria o espírito da natureza, no sentido eterno e 
atemporal, enquanto Zarathustra representaria a consciência como uma realidade em 
transformação. Pensei então que seria um ponto importante ele falar da imperfeição do 
homem, o que sugere a idéia de que os valores espirituais vêm e vão, mas o homem, como o 
animal, herda aquele elemento que é eterno, sua natureza instintiva.  

Dr. Jung: Sim, a senhora está muito certa. O velho sábio na floresta e o velho sábio em 
Zarathustra são uma e a mesma coisa. E isto é sempre assim. O velho sábio é ao mesmo 

                                                
42 Francesco Petrarch /1304-1374/ era tanto um poeta como precursor do Humanismo. Em um tempo em que montanhas eram 
consideradas meramente defeitos e obstáculos, ele celebrava sua beleza em versos. Entretanto, ele registra que sua mais notável 
experiência no Monte Ventoux foi abrir sua copia das "Confissões" de Santo Agostinho e deparar com a passagem que fala 
desaprovadoramente daqueles que “vão admirar o alto das montanhas e os oceanos e o percurso dos céus... e negligenciam a si mesmos" 
livro 10, cap. 8, CW5, §21s. Jung cita a “ impressiva descrição" deste evento por Burckhardt. 
43 levando em conta o uso simbólico que Nietzsche faz de "dançarino" e "dança", todas as traduções preferem esta versão literal do alemão 
Seiltanzer para o inglês "tight-rope walker", isto e, equilibrista.  
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tempo aquele que vai e aquele que vem, porque tudo aquilo que é, também não é - e o que é 
hoje, amanhã não é. Por esta pequena operação mental de assumir que o tempo é uma 
extensão, sabe-se que aquilo que foi ainda é, e aquilo que será já é: visto que as coisas 
acontecem em uma condição atemporal, elas estão sempre existindo. Assim, aquele arquétipo 
do velho sábio foi Zarathustra no nono século a.C. e Zarathustra agora. Ele foi Cristo, ele foi 
Maomé, ele foi Mani. Ele veio e ele foi, ele morreu e nasceu de novo. Com certeza isto é 
extremamente estranho e paradoxal, mas as coisas acontecem assim no inconsciente: lá nos 
deparamos com tais fatos peculiares. E o que o inconsciente é, o mundo é também. Quando 
olhamos para o céu e nos maravilhamos com a beleza das estrelas, nós não as vemos como 
são, mas como foram, há incontáveis milhões de anos atrás. Aparentemente vemos uma nova 
estrela brilhando, mas esta estrela tornou-se incandescente quando Tutankamon era faraó no 
Egito, e talvez agora já não existe mais. Porque, se por um milagre todas as estrelas no céu 
desaparecessem, nós ainda as veríamos durante quatro anos: só então a primeira estrela 
talvez desaparecesse, e vinte ou cinqüenta anos depois outras desapareceriam, mas o céu 
estaria lá como antes, e passariam incontáveis milhões de anos antes que a última estrela se 

apagasse. Então, nós vivemos continuamente numa era em que as coisas que foram ainda 
estão em existência. O desagradável é que não podemos ver o que está no futuro. Mas nosso 
inconsciente está um tanto a frente dos nossos olhos, e tem uma noção das coisas que serão, 
porque o futuro é criado a partir do passado remoto.  

Sra. Baumann: Eu quero perguntar por que Shiva é sempre representado dançando?  
Miss Wolff: dançar é um símbolo de criação, de acordo com o livro do Prof. Zimmer44.  
 Dr. Jung: Sim, dançar está sempre conectado com criação. Shiva dança a origem e a 

destruição do mundo. O nascimento da estrela dançarina a partir do caos é um símbolo de 
criação.  

Dr. Reichstein: Dançar com o Self é sempre uma expressão de unicidade. 
Dr. Jung: O senhor diria que era criativo representar a unidade da sua condição ou a 

união consigo mesmo?  
Dr. Reichstein: Sim, isto tem um efeito criativo.  
Dr. Jung: Mas sobre o quê ? Qual seria o efeito criativo?  
Dr. Reichstein: Pode ser muito diferente, depende do tipo de dança.  
Dr. Jung: Exatamente. Podemos dançar não apenas para produzir a união consigo 

mesmo, ou para manifestar-nos a nós mesmos, mas também para produzir chuva, ou 
conseguir fertilidade das mulheres ou dos campos, ou para derrotar nosso inimigo. A idéia de 
um efeito, ou alguma coisa produzida, está sempre conectada com a idéia de dançar. Por isso, 
era originalmente um ritual mágico pelo qual alguma coisa era produzida, era mesmo a idéia 
de trabalhar. Quando os primitivos dançam, eles realmente trabalham, dançam até ficarem 
completamente exaustos; eles podem dançar durante quarenta e oito horas consecutivas. Por 
exemplo, as danças preparatórias para a caça ao veado, dos índios mexicanos, decorrem da 
seguinte maneira: um dos participantes cobre-se com uma pele de veado e coloca chifres de 
veado; então é perseguido pelos caçadores que atiram nele com flechas sem pontas. Ele 
dança até sentir-se quase morto e então outro toma o seu lugar e isso dura dias. É um “rito de 
entrada" antes da estação de caça ao veado e é bem claro que isto é feito para juntar as 
energias de todos e colocá-los no enquadre mental, na atitude de caça ao veado, ou para 
produzir um suprimento farto de carne, ou para atrair animais de caça. Eles dançam os 
animais para atraí-los, como os pescadores de ostras na Escócia cantam as ostras. E na 
Suíça eles cantam as vacas, o assim chamado “ranz des vaches”, ou o “Kuhreihen”, - grito das 
vacas ou a roda das vacas - para que elas possam dar muito leite ou produzir bezerros. 
Existem muitos desses ritos primitivos para produzir fertilidade ou para curar doenças. Eles 

                                                
44 Heinrich Zimmer/1890-1943/, indólogo alemão, íntimo amigo de Jung, e seu mentor em mitologia e religião hindus. O livro referido 
provavelmente é a tradução em língua inglesa, de Gerald Chapple e James Lawson, "Artistic Form and Yoga in the Sacred Images of India" 
/Forma Artística e Yoga nas Imagens Sagradas da Índia/ Princeton, 1984. Muitas idéias aí contidas reaparecem em " Miths and Symbols in 
Indian Art and Civilization" /Mitos e Símbolos na Arte e na Civilização hindus/, Princeton B.S.VI,1946, e em 'The Art of Indian Asia"/ A Arte da 
Ásia Hindu/, Princeton, B.S. XXIX,1955, editados por Joseph Campbell.  
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dançam uma doença, eles representam os demônios da enfermidade e os dançam para 
combatê-los. Assim as primeiras idéias de eficiência ou efeito foram devidas às suas 
peculiares experiências psicológicas através do movimento rítmico: a disposição de eficiência 
desenvolveu-se através da repetição rítmica que lentamente toma conta do sistema inteiro. O 
tambor nativo, por exemplo, o tom-tom, tem um efeito extremamente sugestivo; depois de 
algum tempo o sistema inteiro treme ritmicamente, e por efeito daquele ritmo eles entram na 
atitude, uma espécie de “ekstasis”45 - no qual o efeito ocorre, um estado em que eles podem 
ter visões que os ajudam a aumentar a coragem ou concentrar-se. Então pessoas que 
comumente são apenas como cachorros preguiçosos, fazem coisas com espantosa rapidez e 
tremenda concentração.  

Certa vez observei um interessante desempenho na África do Norte, ao sul da 
Tunísia46 O Marabout neste país é um homem santo geralmente encarregado dos pobres: ele 

cuida de sua alimentação. Seu título é “aquele que alimenta o pobre”. Naturalmente, ele não 
pode alimentá-los do seu próprio bolso, e então lhe é entregue alguma terra para cultivar, com 
esta finalidade, e ela é trabalhada, por sua vez, voluntariamente; um ano é nesta cidade, no 
ano seguinte em outra. Os homens trabalham durante dois a três dias no estado de Marabout, 

e fazem isto como uma espécie de ritual. Eu os vi reunidos na noite anterior, com seus 
camelos, centenas deles com bandeiras verdes, e então, de manhã, começou o barulho 
selvagem dos tambores e o canto, e toda a multidão começou a dançar. Eles tinham uma 
espécie de cesta ou saco e enxadas curtas em vez de pás, e eles enchiam os sacos com 
areia, um peso de 100 lbs, ou mais, e dançavam, carregando este peso para outro lugar onde 
construíam diques e faziam pequenos canais para fertilizar o solo, muito secos. E todo este 
trabalho pesado era feito em ritmo de dança. É claro que por volta do meio-dia eles estavam 
quase mortos, com aquele calor, mas eu os observei durante horas e percebi que se 
mostravam muito eficientes. Em poucas horas tinham construído um enorme dique. Mas estou 
bem certo de que se eu os houvesse contratado por três ou quatro shillings, eles dificilmente 
teriam se movimentado; estariam tão cansados, encalorados e famintos.  

Vamos agora para o capítulo seguinte: 
Quando Zarathustra chegou à cidade mais próxima, que era junto à floresta, encontrou 

muitas pessoas reunidas na praça do mercado, porque havia sido anunciado que um 
equilibrista faria uma apresentação. E Zarathustra, então, falou ao povo: 

“Eu vos ensino o Super-homem. O homem é alguma coisa que é para ser superada. 
Que haveis feito para superar o homem? Todos os seres, até agora, fizeram alguma 
coisa acima deles mesmos; e vós quereis ser a vazante desta grande maré, e 
prefeririam antes voltar ao animal do que superar o homem? O que é o macaco para o 
homem? Um motivo de riso, algo vergonhoso. E exatamente o mesmo será o homem 
para o Super-homem: um motivo de riso, algo vergonhoso. Haveis feito o vosso 
caminho do verme até o homem, e muito dentro de vós ainda é verme. Uma vez fostes 
macacos, e ainda agora o homem tem mais de um macaco do que qualquer macaco. 
Mesmo o mais sábio entre vós é apenas falta de harmonia e um híbrido de planta e 
fantasma. Mas eu vos obrigo a tornar-vos fantasmas ou plantas? Vede! Eu vos ensino 
o Super-homem!” 
Bem este capítulo começa com a continuação da estória. Os srs. sabem, existe sempre 

um certo movimento, uma certa estória, subjacente em todas as fantasias inconscientes. 
Zarathustra está nas montanhas, no começo, depois ele desce e passa por uma floresta onde 
encontra aquele velho sábio, e agora chega a uma cidade que está perto da floresta. Isto é 
semelhante às fantasias, em geral, uma espécie de drama que tem seu próprio tempo e lugar, 
onde é representado. Sem, dúvida isto é simbólico. O lugar no alto da montanha é um nível 
elevado, correspondendo, como vimos, a uma intensa consciência, o nível do sol: lá, se está 
isolado. E o pôr-do-sol é o aproximar-se de um nível mais baixo onde nos unimos; com aquele 

                                                
45 Ekstasis, a raiz grega para ecstasy, pode ser literalmente traduzida como “causar o ficar separado". 
46 (Ver MSR,cap.9 e no apêndice a carta a Ema Jung, para os relatos de Jung sobre essas experiências na África do Norte, assim como 
sobre suas visitas a Novo México onde familiarizou-se com os mitos e danças dos índios Pueblos).  
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homem em nós mesmos, o comum ser humano coletivo. Não na nossa mais alta 
diferenciação, nas nossas assim chamadas funções diferenciadas ou superiores estamos 
conectados com outros seres humanos, mas nas nossas funções inferiores. Vejam, as funções 
diferenciadas nos ajudam a ser independentes. Se pudéssemos viver inteiramente na nossa 
função diferenciada, nunca necessitaríamos qualquer outro ser humano; não teríamos 
obrigações e não dependeríamos de ninguém. Mas onde somos inferiores, ineficientes, 
estamos conectados com a humanidade. A verdadeira conexão vital faz-se sempre através do 
lado inferior, do “humano, demais humano”, como diz Nietzsche47.  

Agora, Zarathustra chega primeiramente na floresta, e a floresta é escura e duvidosa. 
Para os primitivos a floresta é sempre um lugar de fantasmas, cheio de riscos e perigos 
desconhecidos. Este é um lugar onde o inconsciente é projetado. Assim, do nível muito alto de 
consciência ele tem que descer quase para dentro do inconsciente a fim de atingir o homem, 
que está separado de uma consciência superior pelo fato de que é inconsciente daquele nível 
alto. A montanha está oculta da sua vista pela floresta e pelo velho espírito que habita a 
floresta. E agora ele chega à cidade, o lugar coletivo. Ele chegou ao nível da humanidade 
comum e falará aos seus companheiros. A primeira pessoa que encontra é um equilibrista. Se 
isto se tratasse de um sonho ou fantasia, o que diriam que significa?  

Dr. Reichstein: Sugeriria uma caricatura do dançarino que Zarathustra realmente é ; ele 
dança sem conexão com a idade.  

Dr. Jung: O senhor presume que isto seria uma espécie de reflexo de espelho ou uma 
caricatura de Zarathustra?  

Dr. Reichstein: Eu penso que talvez seja uma descrição do tempo, porque as pessoas 
estão fora de conexão com a terra. Dançar no ar é exatamente aquilo que as pessoas tentam.  

Dr. Jung: Bem, no capítulo seguinte, na quarta parte, há uma confirmação desta idéia; 
ele diz :  

“O homem é uma corda estendida entre o animal e o Super-homem - uma corda sobre 
o abismo. 
É perigoso transpor o abismo, um perigo estar a caminho, um perigo olhar para trás, 
um perigo tremer e parar. 
A grandeza do homem está em ele ser uma ponte e não a meta; o que se pode amar, 
no homem, é ser ele transição e um ocaso.” 
Ocaso-descida é a tradução da palavra germânica Untergang, mas não existe uma 

palavra realmente equivalente na língua inglesa48. Isso mostra que o equilibrista é um 
equivalente de si mesmo, ou ele mesmo sob um certo aspecto - um aspecto de sombra, pode-
se dizer, pois ele não é consciente da identificação. Em nenhum lugar fica claro que 
Zarathustra seja o equilibrista, mas é também bastante óbvio, na continuação da história, que 
ele é o próprio Nietzsche. Eu duvido muito que Nietzsche percebesse isso. No entanto, mais 
adiante no livro, encontramos uma prova bastante irrefutável de que ele era mesmo o 
equilibrista, na profecia de seu próprio destino, do qual ele não podia ter a menor consciência. 
Assim sendo, eu me sinto bastante seguro ao afirmar que Nietzsche não estava consciente de 
que Zarathustra era o equilibrista. Se uma figura como esta aparece num sonho, - se, por 
exemplo, você se encontra na forma de uma certa pessoa - pode-se seguramente concluir que 
você desconhecia o fato de que se parecia com esta pessoa sob um certo aspecto. Ou se há 
um animal, que você não estava consciente de você mesmo sob o aspecto de tal animal. 
Sempre se assume que deve ser outra pessoa. Então seria muito natural que Nietzsche não 
reconhecesse aquela figura. Mas nós temos tais sonhos exatamente para encontrar tais 
aspectos em nós mesmos, aquilo que é estranho para nós, e esta é a razão pela qual 
Nietzsche se depara com este aspecto de si mesmo, uma triste espécie de saltimbanco, um 
equilibrista. E uma profissão muito frágil, cheia de riscos: pode-se escorregar, cair e morrer.  

                                                
47 o livro de Nietzsche com este titulo /1878/ descreve a psicologia humana. Ele chegou a perceber que seu primeiro 1dolo, "o divino 
Wagner", era humano demais. 
48 Kaufmann traduziu Untergang como "um ir para baixo" 
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Agora ele começa seu sermão sobre o Super-Homem49. Aqui nós encontramos o 
conceito do Super-homem pela primeira vez. Ele deu uma determinada definição dele como 
um ser que pode ser criado por um esforço heróico do homem para criar algo além dele 
mesmo. Naturalmente, qualquer criação é uma criação além de si mesmo, porque a pessoa já 
existe, e para algo ser criado, precisa estar além. A essência, o verdadeiro princípio da criação 
seria homem-além-de-si-mesmo, e isto é o Super-homem. Nietzsche diz aqui, “O homem é 
algo a ser sobrepujado", que é necessário que seja superado. Agora, qual é a conexão entre a 
última frase do capítulo anterior, que Deus está morto, e este início do novo capítulo?  

Miss Hannah: Isto significa que a possibilidade de projetar Deus em algo fora de nós 
mesmos acabou. Aquele período está morto, e nós temos que descobri-lo em nós mesmos - 
ou melhor, no Self.  

Dr. Jung: Sim, o que praticamente implica na questão: O que acontece com o homem 
quando ele declara que Deus está morto? Algo necessariamente acontece, porque outros 
seres humanos sustentam que Deus vive, declarando assim que delegam alguns de seus 
processos vitais a uma esfera impessoal que eles chamam Deus.  

Mr. Allemann: Isto é uma ampliação da consciência, uma quebra de tabu.  
Dr. Jung: Bem, não necessariamente, mas algo é ampliado com isso.  
Mr. Allemann: A responsabilidade por si mesmo.  
Dr. Jung: Pode-se dizer "responsabilidade" se presume-se que a consciência é 

ampliada; sem consciência não, há, naturalmente, responsabilidade.  
Comentário: Se ele não é guiado, ele depende dele mesmo.  
Dr. Jung: Sim, ele está sem Deus enquanto assume que Deus o guia. Mas este é um 

caso especial: os deuses não guiam sempre, eles também desencaminham. Por exemplo, nós 
suplicamos ao Deus cristão que não nos conduza à tentação. Uma das minhas filhas 
pequenas recusava-se a rezar esta oração porque Deus não estaria fazendo essas coisas. 
Nós somos pequenas formigas, nem mesmo crianças, em comparação com Deus, e que Ele 
tenha um perverso prazer em nos conduzir para uma armadilha é realmente muita maldade50. 
Mas há um efeito definido que acontece quando você declara que Deus está morto.  

Mrs. Crowley: Inflação.  
Dr. Jung: Naturalmente. Porque você então declara que certos processos vitais que 

você supõe ter relação com um ser fora da você, agora estão mortos. Ou eles não existem 
mais, ou eles têm que começar uma atividade própria. Agora, visto que aqueles processos não 
são tocados por qualquer coisa que você declare, eles não podem morrer, eles jamais estarão 
mortos. Eles acontecerão como sempre aconteceram, mas agora sob o comando de sua 
própria fantasia, de sua própria ação. Ao invés de dizer "Deus falou para mim num sonho", 
você diz: "Eu tive um sonho, j'ai fait un revê, eu produzi, eu fiz um sonho.": esta é uma 

atividade sua. Então vem alguém e diz: "Que horror, como você pode produzir tal sonho 
infernal?" - e você pensa que deve ser uma pessoa terrível para fazer tais sonhos! Santo 
Agostinho agradeceu à Deus por não responsabilizá-lo por seus próprios sonhos51. Ele ainda 
acreditava na atividade impessoal. Ele entraria num inferno total se tivesse pensado que Deus 
estava morto, porque então seus sonhos teriam sido seus próprios, e qualquer bem ou 
qualquer mal cujo mérito tivesse atribuído à Deus, dali em diante seria seu próprio. Se uma 
pessoa é consciente disso, sua responsabilidade pode aumentar a tal ponto que ele terá uma 
inflação infernal da consciência. Mas também se ela não realiza isso, se não entende o que faz 
ao dizer que Deus está morto, ela pode ter uma inflação de sua personalidade total. Então seu 
inconsciente ficará inflado. Ela ficará atrapalhada pela continua presença de Deus no 
inconsciente, a qual é sem dúvida a coisa mais terrível. Coisas acontecem com ele, e ele 

                                                
49 Tradutores mais recentes traduzem Ubermensh como Supra-Homem. 
50 . Jung uma vez escreveu que: “um homem pode saber... menos sobre Deus do que uma formiga pode saber dos conteúdos do Museu 
Britânico”.(CW 7, § 394 e seguintes.) 
51 Ainda que se sentisse em comando dos sentidos para refrear os "desejos da carne", Agostinho confessou à Deus que certos 
pensamentos em sonhos não somente causam prazer, mas chegam a ponto de obter afirmação e qualidade de realidade. (Confissões, livro 
10 ) Mas Nietzsche, ao contrário :" Nada é mais seu que seus sonhos! Nada é mais seu próprio produto! ".( Alvorada, livro 11 p. 78 ) 
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pensa que é responsável. De repente um pensamento vem à sua cabeça, por exemplo, e ele 
pensa que deve ser uma pessoa muito imoral para ter tais pensamentos. Nós não podemos 
ser objetivos, nós estamos excessivamente histéricos: pensamos que fizemos isso ou aquilo, 
porque não assumimos que tais coisas apenas acontecem..  

Nós somos como uma pessoa passeando numa floresta, que pensa, quando um animal 
cruza o caminho, "Por que eu fiz este animal cruzar meu caminho? - Por que eu criei este 
animal ?" Mas a mente é como uma floresta na qual todos os tipos de coisas acontecem. 
Antigamente, nós acreditávamos que Deus poderia fazer coisas maravilhosas e então poderia 
colocar pensamentos peculiares na mente humana, ou que espíritos do mal pregam peças, e 
assim nós estaríamos livres da responsabilidade sobre certas atividades. Mas se você declara 
que Deus está morto e que não há espírito algum, então tudo é sua própria ação; ou, pior 
ainda, a ação de sua esposa, ou de seus vizinhos, ou de seus filhos, etc. Isto é muito ruim. 
Então Deus não está somente introjetado em você, mas está também projetado na 
humanidade, então o que as pessoas fazem se torna extremamente importante, porque se 
presume que elas saibam o que estão fazendo e que somente um demônio poderia fazer tais 
coisas. Mas aquelas pessoas estão perfeitamente inconscientes como você está inconsciente: 
você não sabe realmente o que faz, porque você não é Deus. Contudo, você se comporta 
como se fosse. Esta é a conseqüência inevitável, e então sem dúvida você se torna muito 
importante, responsável pelo mundo todo. Se você é inclinado a ser um bom cristão, 
naturalmente você é tomado pela ilusão do salvador. Você pensa que é, pelo menos de certa 
maneira, um pequeno salvador, e que deve ir como um missionário pelo mundo e dizer às 
pessoas o que é bom para a boa causa. Mas sua causa é excessivamente má, porque você só 
tenta fugir de sua própria inflação. 

Então, quando Nietzsche declara que Deus está morto, ele é confrontado com o 
dançarino da corda, e o dançarino é o quê?  

Mrs. Stutz: Ele representa o grande risco da inflação.  
Dr. Jung: Bem, o dançarino é aquela quantidade de energia que estava em Deus antes. 

Esta é a forma diminutiva do deus nele, e ele é, um dançarino porque Deus dança o mundo. 
Que um deus seja um dançarino é sem dúvida uma noção muito pagã, e a idéia hindu é que 
ele dança a criação do mundo e sua destruição. Mas Deus como um criador, como o autor, 
aquele que faz as coisas é uma idéia cristã também. Então Deus aparece agora como o 
dançarino que está nele mesmo, Nietzsche. E o dançarino conduz a uma existência muitíssimo 
arriscada. Portanto, através de sua identidade com Deus, ele é instantaneamente forçado a 
uma atitude heróica, uma atitude de possível auto-destruição: ele é aumentado para além de si 
mesmo por esta inflação. Não se poderia dizer que isto foi muito ruim: trata-se da produção de 
um herói. Vejam, um herói deve ter uma tendência muito auto-destrutiva para ser um herói. Ele 
encontra a si mesmo, então como o herói, este dançarino, mas de tal forma que causa sua 
própria destruição. Por enquanto, entretanto, o dançarino não faz seu papel. Primeiro 
Zarathustra tenta ensinar para o povo sua idéia de Super-homem.  

A idéia do Super-homem é, sem dúvida, a conseqüência do deus que está morto, 
porque então o homem não pode permanecer homem. Ele é elevado para além de si mesmo, 
porque todos os processos vitais que estavam incorporados por Deus anteriormente, estão 
agora nele mesmo, e ele se torna o criador de si mesmo assim como Deus se criou e ao 
mundo. Nos velhos textos egípcios, Deus é o criador de seu próprio ovo, o construtor de seu 
próprio ninho, ele se choca, ele é a Fênix que se queima e levanta-se de suas próprias cinzas, 
ele é o Deus que eternamente recria a si mesmo52. Então, a cada vez que um processo de 
inflação envolve um homem, ele se torna o criador dele mesmo. Portanto, Nietzsche continua 
a falar sobre o Super-homem como apto a criar a si próprio; Zarathustra é agora a expressão 
do homem somado a Deus. Ele pode destruir a si mesmo e criar um ser além do homem, 
supostamente uma composição de homem e Deus. Então ele diz: "Todos os seres até agora 

                                                
52 Osíris, em alguns pontos, parece ter-se fundido com o antigo Deus Ganso, por isso o ovo cósmico. "O Deus de Todos sou... eu produzi a 
mim mesmo a partir da matéria ( a qual.. ) eu fiz." E.A.T. Wallis-Budge, Do Fetiche a Deus no Antigo Egito (Londres, 1934), p.435. 
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têm criado algo além deles mesmos", e que de outro modo eles teriam retornado aos animais. 
Aqui está a interpretação do homem velho do capítulo anterior: ele não criou nada além e 
então voltou aos animais, à natureza. Vejam, aquelas pessoas que não criam por si animais, à 
natureza. Vejam, aquelas pessoas que não criam por si mesmas, voltam ao animal. Esta idéia 
de auto-renovação é uma idéia religiosa geral. Em que tipo de ritos históricos ela se expressa?  

Mrs. Baynes: Nas cerimônias de renascimento e iniciações.  
Dr. Jung: Sim, todas as cerimônias de renascimento em todas as religiões expressam 

essa auto-renovação, e isto está sempre ligado com a idéia de que o homem em sua auto-
renovação está fazendo a mesma coisa que Deus. Até este ponto, ele é o próprio Deus. Por 
exemplo, o batismo de Cristo no Jordão é o momento de sua geração pelo próprio Deus. De 
acordo com o velho ensinamento Docético53, esse foi o momento quando Deus entrou no 
homem Cristo. Cristo foi um homem comum antes de seu batismo, quando Deus entrou nele, e 
ele se tornou Super-homem, deus-homem. E ele permaneceu deus-homem até aquele 
momento no jardim antes de sua crucificação, quando suou sangue. Aqui Deus o deixou, e foi 
o homem comum Cristo que foi crucificado, e não Deus de maneira alguma. Então, ele disse 
na cruz: "Meu Deus, por que me abandonaste?" 54A velha crença Docética foi sem dúvida um 
ensinamento herético de acordo com o dogma católico, mas perdurou por muitos e muitos 
séculos, e sobrevive em certas seitas mais ou menos místicas ainda existentes55. Sem a 
cerimônia do renascimento, então, o homem é geralmente considerado como um animal. Na 
igreja católica, as pessoas devem ser batizadas para tirá-las do estado natural no qual não são 
capazes de ter a visão de Deus, prerrogativa especial desta condição. Eles então, quasi modo 
geniti, são como recém-nascidos. E nos cultos pagãos vestiam-se com mantos brancos e 

nutriam-se com leite como crianças pequenas por cerca de uma semana depois de renascer. 
Eu fui a uma parte da África onde eles têm cerimônias de iniciação particularmente dolorosas e 
complicadas, onde me foi dito que quando o jovem ou a jovem evitam-nas, como fazem agora 
sob a influência das missões cristãs, são chamados animais porque não se submeteram ao 
ritual do renascimento. Todos os rituais de renascimento são a criação no homem de algo 
além no homem, o que é expresso de muitas maneiras diferentes; por exemplo, que os pais 
reais não são mais seus pais, ou que morreram e voltaram novamente como um tipo de 
fantasmas em comparação com o ser animal que eram antes, são-lhes dados novos nomes, 
etc.  

Estas muitas formas de rituais de renascimento mostram que isto é uma 
“représentation collective”, uma idéia arquetípica, o que significa que o processo em questão é 

uma qualidade regular do inconsciente coletivo, à disposição original do homem56. E porque 
ocorreu em toda parte, sempre volta de uma forma ou de outra. Se estamos de qualquer 
maneira vivos, sempre buscamos a realização do arquétipo do renascimento ; poder-se-ia 
dizer que ele viria à tona à menor provocação. Então quando Nietzsche declara que Deus está 
morto, instantaneamente ele começa a transformar-se. Com esta declaração ele não é mais 
um cristão, ele é um ateu ou não importa o que. Ele imediatamente se envolve no processo 
daquele arquétipo do renascimento, porque aqueles poderes vitais em nós, os quais 
chamamos “Deus” são poderes de auto-renovação, poderes de eterna mudança. Goethe sabia 
disso: há um belo verso no Fausto sobre o reino das mães, onde todas as coisas estão em um 

                                                
53 [Nota do Tradutor: O Docetismo, uma das primeiras heresias, de origem e estrutura gnósticas, ilustra a resistência contra a idéia da 
encarnação.. ara os docetas (do verbo dokéô= parecer), o Redentor não podia aceitar a humilhação de encarnar-se e de sofrer na cruz. 
Segundo eles, Cristo " parecia" um homem porque revestira a aparência de forma humana. Em outras palavras, a paixão e a morte foram 
sofridas por algum outro, o homem Jesus ou Simão de Cerene. Eliade, História das Crenças e das Idéias Religiosas tomo II vol 2 p.177. 
54 Nietzsche em outro lugar escreveu sobre o grito de Jesus na cruz, que talvez desse evidência de um desapontamento geral e ilustração 
sobre o engano da sua vida." Alvorada, livro 11, p. 114. 
55 Docéticos (de Dokien, parecer) tais como Marcion argumentavam que se Cristo morreu na cruz, ele deve ter sido somente um homem. 
Tertuliano representava a doutrina ortodoxa que diz que Cristo foi tanto Deus quanto homem. A heresia oposta à dos Docetas foi a dos 
Ebonites que sustentavam que Cristo foi somente homem. 
56 Jung disse: “Eu chamo coletivo todo conteúdo psíquico que diz respeito não a um indivíduo, mas a muitos, isto é, uma sociedade, um 
povo, ou a humanidade em geral. Tais conteúdos são o que Lévy-Bruhl chama de “represéntation collective" ou primitiva.” (CW 6 p.692). 
Lucien Lévy-Bruhl, Como os Nativos Pensam, tr. Lillian A. Clare (orig. Paris 1910), p.35ff. 
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contínuo estado de auto-renovação, um contínuo rearranjamento57. E este reino das mães é o 
abismo da deidade; é a escuridão do bem, o "deus absconditus", o “auctor rerum”, o pai escuro 

das coisas criadas. Também se pode dizer que é a mãe original. Agora, nós temos uma esfera 
peculiar em nosso inconsciente que corresponde a tais conceitos, a qual chamamos “Deus”, o 
criativo ou o deus criador. E assim que esta projeção ou esta declaração, este deus criativo (o 
que quer que ele seja) é abolido, instantaneamente este processo começa em nós. Nós somos 
agarrados por estes poderes. Se você não quiser ser agarrado por eles, então não faça tais 
declarações; é extremamente tolo fazê-las, porque assim se provoca o inconsciente. É claro 
que se imagina que é bem fútil fazer-se ou não tal declaração, que se pode dizer isso e aquilo 
sobre Deus, e isso não vai fazer diferença alguma. Mas eu 1hes digo que isto na realidade faz 
diferença, somente que não se relacionará com as coisas. Vejam, o próprio homem Nietzsche 
não percebeu, quando disse que Deus estava morto, que isto significava que ele teria que 
entrar no moinho, no vaso alquímico onde seria cozido e transformado. Como ele não 
percebeu, por exemplo, que o pensamento é um processo criativo muito exaustivo. Ele disse 
que todas as suas idéias saltavam para fora de seu cérebro, como Palas saltou fora da cabeça 
de Zeus,58 mas na página seguinte ele se queixava dos terríveis vômitos e espantosas dores 
de cabeça que sempre o perseguiam quando trabalhava59. Isto é geralmente assim; nós não 
conectamos as condições psicológicas e físicas. Vejam, aquela declaração é uma coisa muito 
repreensível: ela o envolve imediatamente em problemas, mas ele não percebe isso. O 
problema é que ele tem que criar o Super-homem. Sua primeira palavra é: Eu lhes ensino o 
Super-homem, não percebendo que ele tem que produzir um Super-homem, que ele é 
confrontado com a tarefa de criar o Super-homem. E qual é a maior prova de que ele não 
percebeu isso?  

Miss Hannah: É que ele anuncia isso.  
Dr. Jung: Sim, se ele percebesse que estava confrontado com uma tarefa, ele não 

pregaria isso, ele guardaria tudo isso para si mesmo. Vejam, quando alguém anuncia tais 
coisas, praticamente diz: você deve fazer isso, mas comigo está tudo bem. Mas percebendo 
isso ou não, nos confrontamos com uma tarefa impossivelmente difícil, talvez realmente 
impossível, pois quem é corajoso, destemido ou suficientemente louco para sugerir que é 
capaz de se criar além de si mesmo, para presumir que é o condutor da atividade divina? Isso 
é grande demais.  
 

     PALESTRA IV -  23 de maio de 1934 
Dr. Jung : Eu tenho aqui uma questão formulada por Mrs. Bailward: "Entendi que o 

senhor falou, na última vez, que os poderes em nós, os quais chamamos de Deus, são 
poderes de auto-renovação. Supondo que este processo regenerativo possa acontecer, então 
a inflação não acontece?" 

Sim, a inflação é um sintoma patológico e só acontece quando a auto-renovação real e 
criativa não se manifesta; isto é perfeitamente óbvio: uma inflação é sempre um sintoma de um 
herdado processo criativo. 

Tenho ainda duas questões do Mr.Baumann. A primeira é : "Por que a dança é símbolo 
da criação e da destruição? Significa estar no corpo e no tempo (tempo enquanto a quarta 

dimensão) ? Matéria ou forma movendo-se e transformando-se no tempo é criação, ou 
destruição ? " 

O senhor está realmente pedindo uma justificativa para a interpretação das forças 
criativas como forças destrutivas, e a dança , por exemplo, sendo um símbolo para ambas, 
criação e destruição. E porque a dança ritual, sob circunstâncias primitivas, é simbólica; é 

                                                
57 Jung e Nietzsche foram devotados a Goethe. Jung admirava especialmente a segunda parte do Fausto, para ele o melhor exemplo do que 
chamava de arte visionária, da qual Zarathustra é também um exemplo. Fausto - ver parte 2, Ato I, cena XVI: e ver também CW 15 p. 89-154  
58 Em Ecce Homo, falando sobre o tempo da composição de Zarathustra, Nietzsche vividamente descreve a experiência da inspiração. Ver II 
Palestra acima. 
59 A saúde de Nietzsche, exceto por breves períodos, era inacreditavelmente má. Em um ano, (1879) alguém registrou em suas cartas 
ataques sérios em 118 dias. 
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sempre uma representação dos poderes criativos no nosso inconsciente. Assim, geralmente 
significa o ato sexual, ou a fertilização da terra, ou visa a produção de um certo efeito, 
construtivo ou destrutivo. E enquanto uma representação do ato criativo, a dança 
necessariamente simboliza tanto destruição quanto construção. É impossível criar sem 
destruir: uma certa condição prévia deve ser destruída para que se produza uma nova. A 
criação mais sintética é inevitavelmente também um ato de destruição. O típico deus hindu das 
forças criativas é Shiva, que dança nos cemitérios; ele é o grande destruidor porque ele é a 
força criativa,e , como tal, ambos, criativo e destrutivo. Os senhores devem ter visto aqueles 
dançarinos indianos que estiveram em Zurique; eles representaram o ato criativo do modo 
mais maravilhoso. Os muitos braços da divindade expressam evidentemente sua 
extraordinária eficiência: ela trabalha não com duas mãos, mas com muitas. Se olhamos para 
isso psicologicamente, a vida de um indivíduo criativo contém certa destrutividade, mesmo 
uma auto-destrutividade.  

Mrs. Crowley: Neste caso, não seria também a inflação uma parte daquele processo 
criativo, mesmo que seja destrutiva, em certo sentido? 

Dr. Jung: A inflação é algo anormal e não é necessariamente uma parte do processo 
criativo, embora aconteça infelizmente de estar conectada com ele muito freqüentemente. Mas 
um artista criativo, por exemplo, pode criar sem imaginar-se um criador. Ele pode criar 
somente porque é seu maldito dever fazê-lo, ou porque ele não o pode evitar. Isto é, uma 
pessoa criativa sem auto-consciência. Logo que aparece a auto-consciência, lá está a inflação: 
nós imaginamos que somos o criador e aí somos Deus, porque nos sentimos, é claro, como 
dez mil dólares, se tivermos tempo de pensar sobre isso. Se temos tempo, já nos separamos 
do processo criativo: nos olhamos e dizemos: "Diabos, que camarada! Ele não é grande ?" E 
então já entramos nessa, já estamos vivendo na nossa biografia, nós a vemos impressa: No 
ano tal e tal, em tal dia, ele teve tal e tal inspiração. E aí estragamos o processo criativo, nós 
temos a mais saudável inflação60.  

Mrs. Crowley: O senhor falou das tremendas forças arquetípicas em Nietzsche. Como 
poderia ele ter produzido Zarathustra sem se identificar, se os arquétipos trabalhavam nele? 

Dr. Jung: Ah, sim, mas eles não deveriam estar trabalhando nele, ele deveria estar 
trabalhando neles: este é o ponto de vista natural. 

Mrs. Crowley: Quer dizer, no sentido de uma dança ? 
Dr. Jung: É claro. Eles nos colocam numa corda, e dançamos ao seu assobio, a sua 

melodia. Mas uma vez que digamos que estas forças criativas estão em Nietzsche, ou em 
mim, ou em qualquer outro lugar, causamos uma inflação, porque o homem não possui 
poderes criativos, ele é possuído por eles. Esta é a verdade. Se ele se permite ser 
completamente possuído por eles sem questionamentos, sem olhar para eles, não há inflação, 
mas no momento em que ele se destaca, quando ele pensa, "Eu sou o camarada", segue-se 
uma inflação. 

Pergunta: Pode ser evitado? 
Dr. Jung: Somente pela obediência completa sem tentar olhar para si mesmo. Tem-se 

que ser muito ingênuo. 
Mr. Baumann : Acontece automaticamente ?  
Dr. Jung : Acontece automaticamente que nos tornamos conscientes de nós mesmos, 

e aí vai embora; é como se tocássemos um fio de alta tensão. 
Mr. Baumann: Não se pode escapar disso? 
Dr. Jung: Se formos suficientemente simples. Nietzsche, é claro, não pode evitar olhar 

para a coisa toda, e então estava esmagado por ressentimentos, porque os poderes criativos 
roubam seu tempo, solapam sua força, e qual é o resultado ? Um livro, talvez. Mas onde foi 
parar sua vida pessoal? Foi embora. Por isso, tais pessoas se sentem tão terrivelmente 
lesadas. Eles se submetem, e aí todos deveriam se ajoelhar frente a eles, para compensar por 

                                                
60 Jung era especialmente fascinado pelos poetas visionários ou outros artistas cuja criatividade era uma experiência primordial, um "ditado" 
vindo de vozes desconhecidas, "uma intuição tremenda lutando por expressão". Vejam Psicologia e Literatura" CW 15. 
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aquilo que foi roubado por Deus. As forças criativas tiraram algo deles, e então eles gostariam 
de personificá-las, de imaginar que eles são Shiva, para viver a delícia de ser criativo. Mas se 
sabemos que somos criativos, e gostamos de ser criativos, seremos crucificados em seguida, 
porque qualquer um que se identifique com Deus será desmembrado. Um velho Padre da 
Igreja, o bispo Synesius, disse que o spiritus fhantasticus, o espírito criativo do homem, pode 

penetrar as profundezas ou as alturas do universo como Deus, ou como um grande demônio, 
mas por conta disso ele também terá que se submeter a punição divina61.62  

A próxima questão de Mr. Baumann é: "Estabelecer relação com a multidão requer 
uma descida a um nível psicológico mais baixo. É necessário entrar numa relação 
inconsciente, medial com as pessoas, um tipo de identificação ou participação mística com a 
multidão, ou temos apenas que mostrar que temos aspectos inferiores?63  

Uma pessoa não tem necessidade de mostrar que tem aspectos inferiores, os 
senhores sabem; isto é geralmente conhecido. Nós podemos ter certeza de que existem 
pessoas em volta de nós que estão bastante convencidos de que enxergam onde nós somos 
inferiores. As pessoas tem a adorável qualidade de ver muito bem as deficiências dos outros; 
somente falham ao enxergar as próprias. Portanto, nós não necessitamos nunca ser muito 
auto-conscientes a esse respeito; as nossas deficiências são percebidas; nós não precisamos 
mostrá-las particularmente. Nós só precisamos mostrá-las para nós mesmos; nós somos a 
audiência que nunca ouve ou vê. Agora, aquela descida só é possível se alguém esteve num 
nível mais alto. Vejam, Zarathustra é o homem ou espírito que, após sua descida através do 
curso dos séculos, agora começou a subir. O velho homem que encontramos nos bosques é o 
tradicional espírito cristão que lentamente retirou-se para a natureza, onde parecia que ia 
finalmente desaparecer, mas o espírito não vai retirar-se inteiramente na natureza, enquanto 
houver um homem no qual se manifestar. Por conseguinte , ao retirar-se ele emerge, e a parte 
manifestante do espírito é Zarathustra. Enquanto o outro desce, a personificação de um novo 
espírito aparece. É essencialmente o mesmo espírito. Zarathustra ficou no alto da montanha, e 
agora está descendo para o nível da humanidade. 

Se nós reduzirmos este fenômeno à psicologia pessoal de Nietzsche, seria mais ou 
menos assim: Nietzsche era professor na Basiléia por aproximadamente dez anos, e aí ele 
abandonou sua profissão e morou em Nice e Rapallo, e em Sils Maria, em Engadine; e muito 
do simbolismo da montanha em Zarathustra vem de tal ambiente geográfico. Ele costumava 
andar nas montanhas, e escreveu alguns poemas muito bonitos sobre elas. Portanto, é uma 
parte da sua imaginação que ele se sentia como estando isolado no topo de uma montanha 
elevada, de onde ele podia olhar longe para o futuro da humanidade, ou de onde ele podia ver 
a vida abaixo, a seus pés. E aí obteve aquele novo insight, um novo evangelho, por assim 
dizer. Então desceu, como Moisés do Sinai, para trazê-lo para as pessoas. Esta foi a maneira 
na qual Nietzsche o sentiu, mas visto que ele não o fez ingenuamente, sem saber o que 
estava fazendo, ele ficou idêntico com o espírito criativo; sabia demais sobre ele, então teve 
uma inflação. Portanto, aqui está a identificação parcial com Zarathustra. Agora, como poderia 
este homem parcialmente inflado descer à humanidade? Somente na forma de um pregador, 
que fica de pé sobre uma colina e prega. Naquele primeiro sermão ele está de pé sobre um 
pedestal falando para eles, dizendo que as pessoas não estava deveriam, e portanto 
mostrando que seu sermão era realmente ineficiente porque ele no mesmo nível. Se ele fosse 
ingênuo, ele não notaria sua mensagem, ele conversaria simplesmente com o primeiro 
companheiro na rua, diria como você vai, e assim por diante; e naturalmente ao longo da sua 
conversa ele mencionaria aquilo em que seu coração estava interessado, e o ouvinte seria 
atingido e ficaria aos pedaços. Aí ele teria tido efeito. Mas podemos falar as maiores coisas, se 

                                                
61 Sobre Synesius, bispo de Ptolemais, Jung diz: "Em seu livro De Insomniio, ele atribui ao spiritus phantasticus praticamente o mesmo papel 
psicológico que Schiller ao instinto lúdico e ...à fúria criativa." CW 6 § 174. Jung quer dizer aqui a reconciliação dos opostos. 
62. Esta seria o desmembramento de Dioniso, ou a crucificação de Cristo. Nós vamos encontrar o mesmo problema em Zarathustra.  
63 Participação mística é uma expressão de Levy-Bruhl. Vejam Mentalidade Primitiva, passim. Foi muito usada por Jung para designar a 
falha, especialmente, mas não exclusivamente, entre povos primitivos, em discriminar-se de vários importantes objetos do meio ambiente.  
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estivermos falando de cima para baixo, não alcançaremos ninguém; não causaremos 
impressão, porque falamos em tal grande estilo que somente as pessoas erradas chegam até 
nós. Assim, quando Zarathustra foi lido no começo, somente as pessoas erradas entenderam 
o que realmente queria dizer; todos os excêntricos da Europa preencheram-se com 
Zarathustra, e nada mais veio disso. 

Vejam, não é inadequado que somente agora estejamos tentando uma análise do 
Zarathustra ; precisamos toda a preparação de nossa psicologia, para entendermos o que 
realmente significa. A segunda parte do Fausto também não foi entendida por ninguém; é 
necessária a mais longa e esmerada preparação para entender a sua essência: é muito 
profético. E nós precisamos da experiência da guerra e dos fenômenos políticos e sociais do 
pós-guerra, para ter um insight sobre o significado de Zarathustra. Agora, se Nietzsche 
estivesse inconsciente daquilo que fez, ele teria sido capaz de descer para a terra. Mas 
realmente não vale a pena falar do homem Nietzsche, porque ele foi roubado; ele viveu 
somente para que Zarathustra pudesse falar, e quando se atenta a sua própria vida, ela era 
tão pobre e miserável quanto possível, uma existência doentia e neurótica nas pensões da 
Riviera e de Engadine, e finalmente em Turim, onde o diabo o carregou de vez. 

Aqui temos uma contribuição de Miss Cornford: “Zarathustra aparece como um 
dançarino, uma vez que isto representa uma oposição exata ao monge cristão. Em vez de 
"mortificar a carne", como os monges cristãos são ensinados a fazer, ele mora em seu corpo, 
é plenamente consciente dele, e o usa. Então, enquanto o ascético permanece como uma 
estaca de ferro plantada no fluxo da vida, o dançarino é como uma planta que responde a 
cada movimento da água. Assim, é natural que o pregador da nova religião venha como um 
dançarino, uma vez que ele traz o movimento, em vez da rigidez." 

Sim, o movimento em contraste com a rigidez é também um ponto de vista, é uma 
outra oposição, um par de opostos que representa seu papel. Existem, é claro, muitas de tais 
luzes laterais, mas elas nos levariam um pouco longe demais. 

Temos a questão de Miss Hannah : “Eu sempre pensei sobre o Self como um tipo de 
Deus objetivo, embora individual, a quem eu esperava descobrir, mas quando o senhor diz 
“criar alguma coisa além de si mesmo.” (Bem, isto é o que Zarathustra diz, eu não credito a 
mim haver inventado uma fórmula tão hábil) . O senhor quer dizer o Self  ? E sendo assim, é 
ele criado pelo renascimento ? É renascimento submetermo-nos a um processo da natureza 
pela vontade, ou é um processo ainda mais ativo?” 
  O que você entende por "ainda mais ativo" ? 

Miss Hannah : Quero dizer, nós temos que fazer alguma coisa sobre isso, ou algo é 
feito em nós ? 

Dr. Jung : É um processo mais passivo. 
Miss Hannah : Se nos submetemos a ele, ele é passivo, não é ? 
Dr. Jung: Sim, mas você também pode se submeter pela vontade e muito ativamente. 

Bem, agora vamos pressupor que o Super-homem seria a formulação de Nietzsche para o 
Self. Ele entende que, criando para além de si mesmo, cria-se o Super-homem, pela vontade, 

por assim dizer; ele diz mesmo que a pessoa deve desejar, o que mostra muito claramente 
que, para ele, o Super-homem é uma criação ativa do homem. Mas nós não podemos criar 
além de nós mesmos; nós teríamos que ser deuses para fazê-lo. Vejam, essa confusão vem 
do fato que ele se identifica, na sua linguagem, com o processo criativo. A perspectiva correta 
para entendermos isto é que o processo criativo em nós não é nosso próprio produto. Ele 
simplesmente nos pega e nos usa; é uma vontade diferente da nossa, aí entendemos que é 
algo a mais, algo além de nós mesmos que é criativo. Está necessariamente além de nós, 
porque as forças criativas existiram antes e depois do ato da criação. Estavam quando nós 
não estávamos, quando éramos inconscientes; e aquilo que produzimos está necessariamente 
além de nós mesmos, porque aquelas forças estão além de nós. Não podemos governá-las; 
elas criam o que escolhem. É claro que podemos nos identificar mais ou menos com elas, mas 
isto seria mais ou menos infantil; aí estaríamos sendo como um menino travesso que, apesar 
de nossos avisos para não subir na cadeira, insiste em fazê-lo e , é claro, cai. Então dizemos : 
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“Eu não disse ?” E ele diz “Mas eu queria!” É uma ilusão, quando alguém se identifica com 
estes processos. Então, criar algo além de nós mesmos é somente uma formulação que 
provém da idéia que nós estamos criando. Nós não estamos criando. Nós somente somos 
instrumentos no processo criativo: ele cria em nós, através de nós. 

Vamos agora continuar o terceiro capítulo onde o dançarino da corda é mencionado 
pela primeira vez. Zarathustra diz aqui: “Mesmo o mais erudito entre vocês nada mais é do que 
uma discrepância, e de um híbrido de planta e de fantasma. Acaso lhes mando eu que se 
tornem planta ou fantasma ?” Como os senhores entendem esta expressão peculiar? Em que 
extensão é o mais erudito do gênero humano até agora um híbrido de planta e fantasma ? 

Mrs. Baynes : Estaria ele falando aqui dos mais eruditos entre os sábios cristãos 
precedentes, ou da humanidade como um todo ? 

Dr. Jung : Deveria ser do mais sábio entre as pessoas daquela multidão, as pessoas do 
nosso tempo. Ele caracteriza o tipo particular de sabedoria que tem sido pregada para eles, e 
eu quero saber em que extensão é ela um híbrido de fantasma e planta. 

Mr. Nuthal-Smith : Uma vez que o terreno e o espiritual são divididos, as pessoas não 
são unificadas. 

Dr. Jung : Mas um híbrido não é dividido. O ponto é que ele é uma unidade, que 
consiste de duas coisas: uma planta híbrida é uma mistura, mas é uma unidade, assim como 
uma palavra híbrida que consiste de palavras gregas e latinas é escrita como uma. 

Comentário: É somente uma unidade do vegetativo e do espírito. 
  Dr. Jung : Mas ele não diz espírito, diz fantasma. 

Mrs. Adler : O animal não está entre, está faltando. 
Dr. Jung : O animal seria o contraste, o oposto. Nietzsche se referirá mais tarde à besta 

loira; esta é a idéia, o Super-homem em contradistinção à sabedoria da planta e fantasma. 
Mas eu gostaria de saber porque justamente planta e fantasma. Vejam, ele diz que mesmo o 
mais sábio é somente uma discórdia, uma desarmonia, e a discórdia é "Entzweiung" em 

alemão, o que significa algo que não encaixa exatamente. Um híbrido é uma discórdia 
unificada, então é um tipo objetivável de união de opostos. A planta é completamente 
inconsciente, e o fantasma não tem carne, não tem corpo, então é um fantasma 
absolutamente metafísico conectado com uma planta, e formando uma unidade, algo 
inteiramente inconsciente e próximo à matéria. 

Mrs. Baumann : A vida da planta não significa geralmente desenvolvimento espiritual ? 
- E uma vez que é a vida da planta, ela tem vida natural, e uma vez que é fantasma, é morto, é 
muito distante. 

Dr. Jung : Sim, a carne morre, e então se transforma em fantasma. Então aquele 
híbrido consiste de um crescimento natural, por um lado, perfeitamente sadio, e ainda assim 
algo morreu no meio, o homem animal: a carne morreu, e somente o fantasma permaneceu. O 
espírito original natural, anima naturaliter Christiana, a carne na qual esta alma naturalmente 
cristã uma vez viveu, agora desvaneceu; e o que resta é esse híbrido de planta, um começo 
saudável, e um fantasma, um triste fim para a vida humana. Eu chamo a sua atenção para 
esta metáfora particular porque Nietzsche insere a parte do meio, ele prega a carne 
novamente. Em outras palavras, a besta loira vem para preencher a brecha aqui, para que a 
planta e o fantasma estejam unidos uma vez mais, e então ele se concentra na parte do meio, 
que estava faltando anteriormente. Toda a filosofia de Nietzsche pode ser freqüentemente 
vista nos pequenos detalhes de suas metáforas. 

Vamos agora continuar o texto. Aqui ele começa com sua real filosofia, interpretando o 
Super-homem como o significado da terra. “Que a vontade diga: seja o Super-homem o 
sentido da terra". Ele coloca no imperativo - vocês devem fazê-lo assim. Pois a terra, é claro, 
podia ter outros significados; que o Super-homem seja o sentido da terra não é a conclusão 
mais óbvia a ser tirada. A ciência biológica tirou conclusões muito diferentes nos dias em que 
Nietzsche escreveu, por exemplo. Então, em que extensão é o Super-homem o sentido da 
terra? Como os senhores entendem isso? 

Mrs. Crowley : A terra é o que o homem faz dela; ela é o que significa para o homem. 
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Dr. Jung : Esta é a implicação, que cabe ao homem criar o significado da terra - o 
homem deveria nos mostrar que o Super-homem é este significado. Mas porque deveria ser 
atribuído tal significado à terra? 

Mrs. Crowley : Porque, do seu ponto de vista, é um tipo de forma embrional ; sempre 
pronta a ser, renovada, é um potencial. 

Dr. Jung: Não, vejam, na realidade a questão é a seguinte: qual a relação de 
Zarathustra com a terra? 

Dr. Esher: É a mesma que entre a planta e o fantasma. No meio está a terra, a carne. 
Dr. Jung : Sim, em vez de chamar a isto de carne ou animal, ele o chama de terra, e a 

terra é o corpo. Então o corpo é o mediador entre a planta e o fantasma. Vejam, a planta ainda 
não é um corpo animal, e o fantasma não o é mais; o corpo animal do homem está entre eles. 
Como os senhores sabem por símbolos oníricos, o significado da terra é essencialmente o 
corpo; matéria sempre significa algo como as vísceras ou as partes inferiores do corpo. Agora, 
em que extensão é o Super-homem o corpo? Nós estávamos supondo que ele era o Self . 

Miss Hannah: O significado está sempre naquilo que perdemos, e Zarathustra perdeu o 
corpo, não perdeu? Ele está demasiadamente alto. 

Dr. Jung: Bem, aquele que perdeu o corpo é certamente o homem que retirou-se para 
a floresta. Ele recuou, perdeu a terra; e Zarathustra virá para procurá-la e para pregá-la. O 
homem Nietzsche, é claro, perdeu seu corpo em uma extensão considerável. Mas aqui se trata 
de Zarathustra, sendo portanto um tipo geral de espírito ; nosso espírito geral perdeu o corpo, 
perdeu a terra. Sendo o corpo uma coisa terrivelmente incômoda, ele é omitido; nós podemos 
lidar com as coisas espiritualmente tão mais facilmente sem o corpo desprezível. Se vocês 
entendem o Super-homem enquanto Self, então, como o Self se manifesta - ou, se somos 

somente espírito, como podemos expressar a nós mesmos? 
Miss Hannah: O corpo é a única maneira na qual o espírito pode ser visto. 
Dr. Jung: É claro. Podemos ser qualquer coisa quando somos um espírito, porque não 

temos forma, não somos delimitados. Somos somente gás. Podemos assumir qualquer forma, 
podemos ser isto ou aquilo, podemos nos transformar à vontade, bem arbitrariamente, só 
Deus sabe em quê. "Mas você não deve pensar assim", ou "Você deve acreditar em alguma 
coisa, isto o salvará". Acredite se puder! Vejam é este justamente o problema. E por que não 
podemos? Porque temos um corpo. Se fôssemos espíritos, poderíamos estar em qualquer 
lugar, mas o amaldiçoado fato é que estamos enraizados bem aqui, e não podemos pular fora 
de nossa própria pele; temos necessidades definidas. Não podemos evitar o fato de que temos 
um sexo, por exemplo, ou a cor dos olhos, a saúde ou a doença do corpo, sua resistência 
física. Estes são fatos definidos que fazem de nós indivíduos, um si mesmo que é justamente 
nós mesmos e ninguém mais. Se fôssemos espíritos, poderíamos trocar nossa forma a cada 
minuto, por uma outra, mas estando no corpo estamos capturados; daí o corpo ser uma coisa 
tão incômoda : é definitivamente um aborrecimento. Todas as pessoas que alegam ser 
espirituais tentam evitar a realidade do corpo; eles querem destruí-lo tentando ser algo 
imaginário, mas nunca conseguirão isso, pois o corpo os renega; o corpo diz de outra maneira. 
Eles acham que podem viver sem sexo ou sem alimentação, sem as condições humanas 
comuns; e isso é um erro, uma mentira, e o corpo contradiz suas convicções. Isto é o que 
Nietzsche quer dizer aqui. O Super-homem, o Self, é o sentido da terra; consiste do fato de 
que somos feitos de terra.  

Daí, quando se estuda os símbolos de individuação, sempre se conclui que nenhuma 
individuação pode acontecer - quero dizer simbolicamente - sem o animal, um animal muito 
escuro, que, vindo da lama primordial, entra na região do espírito ; aquele ponto negro, que é a 
terra, é absolutamente indispensável no brilhante âmbito da espiritualidade. Algumas vezes as 
pessoas têm a fantasia de que o Self consiste de partículas ou moléculas de ferro ou chumbo 
ou qualquer outra substância pesada. É a mesma idéia; todos esses metais pesados são a 
própria alma da terra. O centro da terra consiste de metais pesados, que assim se tornam o 
símbolo dos elementos que constituem o Self. As essências do corpo, então, constituem o 
Self. Não existe outra limitação, e assim que se entra no mundo dos espíritos, seu Self se 
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evapora - isto percebido do ponto de vista humano. É claro que de outro ponto de vista ele é 
eterno e não pode evaporar, mas o Atman pessoal dos ensinamentos hindus é realmente 

pessoal; é o espírito deste corpo particular, e é o corpo que o faz particular.  
O significado essencial metafísico da terra é que ela dá especificação às coisas, ela as 

distingue. Objetos só se tornam distintos no tempo e no espaço, onde formam uma massa com 
qualidades físicas ou químicas diferentes, pelas quais podem ser distinguidos. De outra 
maneira, não se pode perceber nada que existe ou que se pressupõe existir. Dizem no oriente 
que Deus estava solitário no começo, e que não se sentia absolutamente bem, porque não 
sabia quem era; então criou o universo com o propósito de ver quem ele era. Criou seres 
distintos nos quais poder-se-ia mirar. Pois nunca se sabe quem se é, a menos que se olhe a si 
mesmo de fora: precisa-se de um espelho para saber como é a face, qual é a sua aparência. 
Se morassem em algum lugar no deserto, onde não tivessem espelho, e nunca encontrassem 
alguém que os espelhasse, como poderiam saber quem são? Os velhos filósofos sempre 
supuseram a respeito de Deus, que ele era, - sem um oposto, sem um segundo: mas ele 
precisa disso para tornar-se consciente de si mesmo. Agora, isso significa separação, 
discriminação das coisas no tempo e no espaço. E realmente a essência da diferenciação, a 
idéia do Self, não poderia existir nem por um instante, se não houvesse um corpo para criar e 
para manter esta discriminação. Nós podemos supor que se o corpo desvanece e desintegra, 
o Self de certa maneira também desintegra, porque perde seus confinamentos64. Pode-se 

observar tais coisas na "participação mística"; uma vez que a consciência não está então 
completamente presente na realidade do próprio corpo e de todos os fatos dados, o espírito ou 
a psique sobrepõe-se ao corpo e se mistura com outras psiques. E aí não se sabe exatamente 
quem se é ; pode-se da mesma maneira ser qualquer outra coisa - fica-se com uma certa 
dúvida. A experiência nos mostra que em muitos aspectos nós nos comportamos como se 
fôssemos outra pessoa, nossa mãe, nosso pai ou irmão, ou qualquer outra pessoa com a qual 
estejamos em contato mais ou menos íntimo.  

Pessoas que não percebem conscientemente o próprio corpo sofrem de uma certa 
irrealidade da vida, naquele inter-relacionamento através da participação mística; não sabem 
quando estão com fome, negligenciando até as funções simples do corpo. Eu atendi um caso, 
uma moça de 28 anos, que não ouvia mais seus passos quando andava pela rua. Isso a 
assustou, e ela veio a mim. Ela sonhou que estava sendo levada num balão - não na cesta, 
mas no topo, bem alto no ar - e então ela me vê com um rifle atirando nela de baixo. Eu 
finalmente a acertei. Esta era aquela menina sobre a qual lhes falei, que nunca havia visto seu 
corpo. Eu sugeri que ela deveria tomar banho de vez em quando, e então ela me contou que 
havia crescido num convento, onde as freiras haviam-lhe ensinado que a visão do corpo era 
pecado, que ela deveria cobrir sempre a banheira com um tecido, de tal maneira que nunca se 
visse. Eu disse: "Agora vá para casa, tire a roupa, permaneça em frente a seu grande espelho 
e olhe para você mesma." E quando ela voltou, ela disse :"Não foi tão ruim, no fim das contas, 
eu somente achei que minhas pernas são um pouco peludas demais!" Esta é a verdade, esta é 
a maneira das pessoas pensarem e sentirem quando têm tais sintomas. 

Vamos agora para o próximo parágrafo: “Eu vos rogo, meus irmãos, permanecei fiéis à 
terra”. 0 que quer ele dizer com permanecer fiéis à terra? 

Miss Hannah : É exatamente o que o senhor estava dizendo, que podemos ser 
qualquer coisa, mas que precisamos estar em nossos corpos. 

Dr. Jung: Sim, ele está falando aqui de anseios supraterrestres e isto é, evidentemente, 
uma tentativa de desviar a atenção da vida real individual, para as possibilidades espirituais 
mais além. O espírito consiste de possibilidades - poder-se-ia dizer que o mundo de 
possibilidades é o mundo do espírito. O espírito pode ser qualquer coisa, mas somente a terra 
pode ser algo definido. Então manter-se fiel à terra significaria manter-se em relacionamento 
consciente com o corpo. Não fujamos e não nos tornemos inconscientes dos fatos corporais, 

                                                
64 Menor do que o mais ínfimo, maior que o mais grande. E a alma (Atman) que se coloca no coração da criatura aqui. Aquele que não tem 
vontade ativa (a-kratu) O contém e é libertado da tristeza. (Katha Upanishad 2:20. Hume p.349) 
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pois eles nos mantém na vida real e ajudam-nos a não perder nosso caminho no mundo das 
meras possibilidades, onde estamos simplesmente de olhos vendados. Este é, evidentemente, 
um ensinamento de certo modo unilateral, e para uma pessoa que é 'nada além do corpo', está 
completamente errado. E não podemos nos esquecer que, de longe, a maioria das pessoas 
nada mais é do que corpo. Este ensinamento, portanto é válido somente para aqueles que o 
perderam, que foram enganados pelo espírito - como Klages, por exemplo, que definiu o 
espírito como o inimigo da alma, a alma sendo a vida do corpo, porque ele presumiu que 
muitas pessoas haviam perdido a realidade do corpo, assim como ele a perdera65. Mas 
realmente existem muitas pessoas que estão inteiramente no corpo, e para estes deve ser 
pregado o Cristianismo antigo, ou então pelo menos os deuses pagãos, pois eles não têm 
sequer idéia de uma possibilidade espiritual. 

Os senhores sabem, uma verdade não é nunca uma verdade generalizada. Somente é 
uma verdade na medida em que funciona, e quando não funciona não é uma verdade, é uma 
mentira, não tem validade66. A filosofia e a religião são como a psicologia quanto ao fato de 
que não se pode nunca colocar um princípio definitivo: é impossível, pois algo que é verdade 
para um estágio de desenvolvimento é bastante inadequado para outro. Então é sempre uma 
questão de desenvolvimento, de tempo; a melhor verdade para certo estágio é talvez veneno 
para outro. Em tais fatos a natureza nos mostra que é indubitavelmente aristocrática e 
esotérica. Não é nada daquilo que nossas mentes liberais desejariam ou esperariam que 
fosse: que algo fosse verdadeiro e o mesmo em qualquer lugar, é tal "nonsense". Existe uma 

extrema incerteza sobre a verdade; nós somos confrontados com a impossibilidade total de 
criar alguma coisa que seja uma verdade generalizada. Eu geralmente penso, quando estou 
analisando, que se um outro paciente pudesse escutar o que eu estou dizendo para este, 
pularia fora de sua pele: ele não o suportaria. Eu digo coisas que seriam completa blasfêmia 
para o outro, e eles geralmente vêm em seguida um do outro. Então eu tenho que dar uma 
virada completa, e falar preto em vez de branco. Mas isso é absolutamente necessário. Eu 
aprendi há muito tempo que existem degraus, estágios de evolução, um tipo de escada. 
Existem diferentes capacidades, e nós temos que ensinar de acordo. Se ensinamos 
generalizadamente, temos que ser extremamente cuidadosos para colocar as coisas de tal 
maneira que elas, ou não sejam entendidas, ou, se o forem, que o entendimento recaia do 
lado certo em vez do lado errado. Mas mesmo isso nem sempre ajuda. Assim, não é um 
"métier" gratificante ensinar filosofia, religião, ou psicologia. 

Mr. Baumann: Não poderíamos dizer que uma nova vida espiritual teria que vir, de 
certa maneira, de uma mente natural? A mente natural, eu entendo, vem da terra. 

Dr. Jung : Bem, Zarathustra tem algo a dizer sobre isso. Aqui ele é meramente crítico: 
diz que não se deve escutar aqueles que pregam esperanças supraterrestres. Mas o que o 
Super-homem diz é outra questão, e ele é muito enfático neste ponto. Ele diz que é a coisa 
mais terrível blasfemar contra a terra, e super avaliar o incognoscível em detrimento das 
coisas como elas são, que é o significado da terra. A individualidade da terra baseia-se nas 
coisas sendo o que são e nada mais. Vejam, somente aquele que esteve por tempo demais 
sob o encanto da delusão de que as coisas podem ser bem diferentes do que elas são, sente 
o impacto da mensagem de Zarathustra. Somente uma mente realmente cristã ou alguém 
essencialmente espiritualista, não importando se confessa o cristianismo ou não - pode sentir 
a extraordinária novidade de tal mensagem. E é claro que não a recebe bem, ele a detesta. 
Pensa que é mera blasfêmia contra o espírito dizer que devemos ser fiéis à terra, ou que 
devemos valorizar o corpo mais do que ao espírito. Mas é perfeitamente lógico que depois de 
uma época que esgotou a importância do espírito, a carne deva ter sua vingança e conquistar 
o espírito - talvez sobrepujá-lo por algum tempo. É claro que expressamos essas coisas 

                                                
65 Ludwig Klages (1872-1956) um psicólogo e filósofo alemão que desenvolveu uma tipologia do caráter, dependendo do pólo para o qual a 
pessoa se inclina: o espírito (que está na fonte de todos os votos humanos), ou a força vital. Seu maior trabalho foi "Die Geist als 
Widersacher der Seele" (O Espírito Enquanto Oponente da Alma) . Leipzig 1929-1932 - 3 volumes. 
66 William James, a quem Jung conhecia e admirava, escreveu que para o pragmatismo 'o único teste da verdade comprovável é que ela 
funciona melhor no papel de nos conduzir'. Pragmatismo, p.80, Boston 1907 . 
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usando os termos espírito e matéria, sem saber exatamente o que designamos através destas 
palavras. Na filosofia clássica chinesa usar-se-iam os termos Yang e Yin, e dir-se-ia que está 
de acordo com as regras do céu que eles invertam suas posições. Yang devora o Yin, e do 
Yang o Yin renasce ; ele emerge de novo, e então o Yin envolve o Yang, e assim por diante. 
Este é o curso da natureza. Os chineses não ficam tão aborrecidos, porque eles tem 
observado este processo natural por muito mais tempo. Mas a nossa história não é velha o 
suficiente, então ficamos atônitos ao observar que o espírito devora a matéria, e então a 
matéria devora o espírito. É exatamente o mesmo processo. Nós fomos ensinados que Deus 
enviou seu filho para sobrepor o espírito à carne como um evento único na história; e agora 
nós aprendemos a verdade reversa, que a carne devora o espírito. E nós ainda não 
conseguimos acreditar nisso, embora tenha se tornado ainda mais óbvio do que quando 
apareceu pela primeira vez, no tempo da Reforma. 

Dr. Reichstein: O senhor disse que o espírito consistia, de certa forma, de 
possibilidades indefinidas. Mas o espírito pode também ser uma lei muito definida, que 
estabelece fatos bastante definidos. Eu acho que este tipo de espírito aqui é algo que 
degenerou. 

Dr. Jung: Nós estamos falando do espírito na sua essência pura. O espírito que cria leis 
definidas é um espírito humano, não o espírito como ele existe no nosso inconsciente, onde 
realmente consiste de possibilidades absolutamente indefinidas. Os senhores sabem, mesmo 
se criarmos um bom número de leis definidas - e o número é restrito - serão muito poucas que 
não estarão ultrapassadas em um curto período de tempo. Também existe uma enorme 
possibilidade de novas leis, novas descobertas - novos pontos de vista que estão latentes em 
nós, e isso realmente faz a vida do espírito. Ela não consiste de uma lei que é definida para 
sempre. A vida do espírito consiste de uma nova vida que está para sempre se recriando. 

Dr. Reichstein: Eu não quis dizer uma lei definida válida para o momento. 
Dr. Jung: O senhor pode me dar um exemplo, para que eu possa ver mais claramente 

o que o senhor quer dizer ?  
Dr. Reichstein: Por exemplo, o espírito cristão teve sua validade em seu tempo: 

escolheu, dentre um certo número de possibilidades, apenas uma. 
Dr. Jung: Oh sim, é bem isso. É claro que isto é espírito. Não há dúvida que o espírito 

tenha sua validade, mas é uma validade relativa e , ou é suplantado por outro tipo de espírito, 
ou poderá ser suplantado pelo Yin, o princípio oposto. Pode ser completamente subjugado, até 
que desapareça quase completamente. Existiu uma época de completa obscuridade entre os 
séculos quarto e oitavo DC, e provavelmente outras épocas na história. Nós temos pouca 
informação sobre o tempo que se seguiu, ou o tempo imediatamente anterior à queda dos 
grandes impérios; nós de repente descobrimos uma nova civilização, e os eventos do período 
precedente de tempo se escondem em profunda obscuridade. 

Bem, agora Nietzsche fala freqüentemente sobre o desprezo. Aqui ele diz: " Outrora, a 
alma olhava com desprezo para o corpo; e este desprezo era o que havia de mais elevado ." 
Esta idéia de desprezo é bem estranha. É quase um termo técnico. Ele quer dizer por 
"desprezo" uma atitude negativa dramaticamente expressada. A atitude negativa do 
Cristianismo foi contra a carne - que a carne devesse ser superada foi sempre o mais alto 
ideal. Mas ele diz que o desprezo atingiu mesmo a alma; a própria alma tornou-se fraca, 
horrível e debilitada, porque perdeu o corpo. Esta colocação não coincide absolutamente com 
o ensinamento cristão, segundo o qual quanto mais superarmos nosso corpo, mais se espera 
que nos tornemos belos e gordos no céu. Mas, psicologicamente, descobrimos que a alma 
realmente emagrece, porque perde sua "raison d'etre". O que se torna belo, grande e gordo é 

um certo sistema de idéias chamado de "uma crença", "uma convicção", mas a alma só vive 
em tal sistema de idéias quando a coisa é nova, enquanto vemos o perigo do qual estamos 
escapando. É como quando passamos pelas montanhas com estradas muito precárias, e 
quando atingimos o plano, dizemos. “Mas que belo plano!" tendo ainda em mente aquelas 
altas montanhas atrás de nós. E quando pensamos que o plano não é particularmente 
interessante, olhamos para trás e percebemos que lá foi bem difícil, e que o plano oferece ao 
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menos uma estrada suave. Mas percamos de vista aquelas montanhas e sentiremos falta 
delas, pois lá o cenário era muito mais bonito do que no plano, onde é horrível, e ficamos 
completamente enfastiados dele. E quando se aproximam as bases das primeiras montanhas, 
onde podemos subir em vez de andar sempre no mesmo nível, abençoamos este momento. E 
assim é com uma verdade. Enquanto o sistema de idéias cristãs funcionava, a alma vivia. A 
própria alma as produziu, porque aquelas formulações eram precárias.   

Poderíamos tentar imaginar as condições reais das últimas civilizações antigas, as 
civilizações grega e romana, por exemplo, e quais eram suas principais idéias. Geralmente se 
tem pouco conhecimento sobre isso, então não podemos avaliar as declarações de Jesus, 
pois não sabemos para quem ele falava. Nós não podemos entender de maneira alguma 
certas coisas, porque somos incapazes de reconstruir as condições nas quais tais palavras 
foram ditas .Tem sido apontado com certa surpresa que no Budismo Hinaiana - a pequena 
escola original do Budismo Indiano - aparentemente não havia deuses. Mas se considerarmos 
que os primeiros ensinamentos de Buda foram dados em contrapartida a um panteão de dois 
milhões de deuses hindus, podemos bem compreender porque ele não sentiu a necessidade 
de inventar novos. Já estava cansado de todos esses deuses, então parou de falar sobre eles. 
Da mesma maneira uma pessoa que ouve diariamente sobre Deus, em preces e toda a sorte 
de alusões, se cansará disso; assim, se crescemos num ambiente piedoso, não podemos 
sequer dizer a palavra Jesus sem uma sensação de desconforto ou desprezo. E Nietzsche era 
filho de pastor. Ele escutou tais palavras o tempo todo, e isto explica porque usou a palavra 
desprezo. As influências precoces da sua juventude são, é claro, muito importantes. Então os 
senhores devem manter em mente não somente a condição do mundo para o qual o profeta 
falou, mas também a condição na qual passou a sua infância. Profetas, de certa maneira, 
coincidem com o seu tempo. Ele não teria sentido o impacto pleno do espírito do nosso tempo 
se não tivesse sido o filho de um pastor, o representante de um sistema e de um espírito 
moribundos. Ele pode sentir o sabor disto na sua substância mais pura: ele pegou a essência 
de sua época. 

A idéia de Nietzsche de que com toda essa conversa teológica, a alma não é 
alimentada, é perfeitamente clara: somente a mente come, e a alma fica longe de ser 
apropriadamente alimentada. Ao contrário, está faminta e portanto ansiosa por uma mudança, 
por uma nova idéia que possa realmente dar-lhe alimento. E a nova idéia veio porque a 
condição original, na qual os ensinamentos cristãos estavam inteiramente corretos, 
desapareceu num mundo antigo. A partir do "background" do mundo medieval cristão a nova 

idéia fez-se necessária para alimentar a alma depois de uma época onde o espírito foi 
supervalorizado: fez-se necessário um ensinamento que valorizasse o corpo e a carne 
novamente. Há um novo livro de Keyserling, "La Révolucion Mondiale et la Responsabilité de 
l'Esprit", no qual ele fala sobre a "révolte des forces telluriques", as forças da terra, e diz que o 
próprio homem consiste de oitenta ou noventa por cento de "forces telluriques". Ele pensava 
que esta revolução deveria ser extinta pelo espírito ; o espírito deveria aquietar esta força 
telúrica. Vejam, esta é exatamente a idéia cristã: o espírito diz, nós devemos, mas "hélas, avec 
combien peu de succès" Ele próprio diz que isto não vai ajudar em nada, mas de qualquer 

maneira, ele segue este espírito. O que ele vê bem verdadeiramente, entretanto, é o completo 
reverso; todos os valores espirituais evanescem, e se salienta a terra e o homem como é, e 
não como deveria ser ou como nós gostaríamos que fosse. Emerge como é, inexoravelmente, 
e se nós o suprimirmos, ele se torna pior, e seu ser clama por reconhecimento. Esta é a tarefa, 
a qual nos conduzirá a uma inteiramente nova valoração do homem e a uma inteiramente nova 
idéia religiosa: o reconhecimento do homem e do mundo como realmente são, contra um pano 
de fundo de ilusões e projeções. E assim permanecerá até que o mundo como é tenha sido 
mais ou menos aceito, e então esta verdade ressecará, tornar-se-á desinteressante - e algo 
mais a seguirá.  

Estas ondas fazem a periodicidade da história. Presumivelmente, elas seguem os 
meses do ano platônico, mas nós só temos a experiência de aproximadamente três meses, e 
isto é de fato muito pouco em comparação com o fato de que cada ano platônico contém trinta 
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e seis mil anos comuns. Mas é claro que o homem têm existido por um bom número de anos 
platônicos. A consciência do homem recua por muitas centenas de milhares de anos, dos 
quais vinte e seis mil são somente uma pequena parte; então ele passou mais de uma vez por 
uma condição mais ou menos consciente através de todas as estações do ano platônico, e 
trás portanto a experiência destas mudanças sazonais em seus ossos. Por exemplo, nós 
temos agora a mudança do signo da primavera para o do inverno. Isso não tem nada a ver 
com as estrelas. É uma mera projeção de uma peculiar periodicidade no homem que 
provavelmente se mostra nesta mudança de valores éticos e religiosos; assim como 
provavelmente numa mudança de temperamento ou algo assim, uma mudança na constelação 
do inconsciente. Agora, um pouco mais à frente deste capítulo, Zarathustra diz: "Não é a alma 
de vocês miséria, sujeira e mesquinha satisfação ?" O que ele quer dizer por "mesquinha 
satisfação" ? A propósito, esta não é a tradução do livro. Lá está "deprimente auto-
complacência". 

Mrs. Baynes : Quer dizer que as pessoas preferem dormir em vez de levar a vida 
problematicamente. 

Dr Jung: Exatamente. A tendência das pessoas é viver e não se incomodar, e ele se 
confrontou com um mundo que era inteiramente materialista. Era o décimo oitavo século, e 
eles não gostavam de ser incomodados - como o mundo nunca gosta de ser incomodado; 
sempre se tenta levar as coisas o mais tranqüilamente possível. E as pessoas que não 
percebem esta "deprimente auto-complacência" não poderão nunca entender o significado do 
Super-homem. Nietzsche pensou que era um dever, nossa obrigação moral mais elevada, 
produzir o Super-homem, aquele homem maior do que nós mesmos. É claro que isto não 
exaure a idéia do Super-homem, como veremos mais adiante. Aqui ele nos dá uma idéia. Diz 
que o Super-homem é o mar: "nele pode o seu grande desprezo submergir". O que denota por 
esta comparação do Super-homem com o mar? 

Dr. Reichstein : Toda a vida vem do mar. Ele é o inconsciente coletivo. 
Dr Jung : Sim, o oceano é sempre o símbolo do inconsciente coletivo. É um símbolo 

geral todo-abrangente, é o Self, o Super-homem, também é o oceano, de acordo com 
Zarathustra. Assim, o Self é o inconsciente coletivo total, a origem e o fim da vida, a origem da 
chuva e de todos os rios, de todo o universo, o fim de qualquer distinção. 

Mrs. Baumann : Não é a mesma coisa que "menor que o mais pequeno, e ainda maior 
que o mais grande" ? 

Dr. Jung : Sim, esta é a fórmula para o Self: existe uma correspondência peculiar entre 
a pequenez e a grandeza. O Self é o todo abrangente, e ainda assim o menos - um conceito 
paradoxal que está além do nosso entendimento, assim como deve ser67. Bem, isto mostra 
que Nietzsche não entende o Super-homem como um tipo mais elevado, mais diferenciado de 
homem. Nós somos os homens-macacos, por exemplo, o que seria mais humano. Às vezes 
parece que ele quer dizer exatamente isso, mas ele tinha intuições sobre o assunto, e em tais 
passagens nós vemos que a coisa é muito mais complicada. 
 
             PALESTRA V - 06 de junho de 1934 

Dr. Jung : Aqui está uma pergunta da senhorita Hannah :"Parece-me tão esquisito que 
Zarathustra usasse a expressão . 'entranhas do Incognoscível', uma vez que estamos mais 
inclinados a relacionar entranhas com a terra ?"  

Mas esta expressão me parece muito adequada, pois "entranhas" simplesmente 
significam conteúdos, e quanto ao "Incognoscível", Nietzsche com certeza se refere ao deus 
desconhecido, o qual, ele disse, está morto. É curioso, entretanto, que através de todo o " 
Zarathustra" tenha-se a impressão de que este deus a quem ele chama morto , não o está 
absolutamente. Ele está de alguma maneira espreitando no "background", como o 
incognoscível do qual nada se pode dizer; simplesmente não se pode levá-lo em consideração 

                                                
67  William James, a quem Jung conhecia e admirava, escreveu que para o pragmatismo 'o único teste da verdade comprovável é que ela 
funciona melhor no papel de nos conduzir'. Pragmatismo, p.80, Boston 1907 . 
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: ele é muito perigoso para ser mencionado. Então, esta peculiar expressão que diz que não 
devemos nos interessar pelas entranhas do incognoscível somente significa que existe alguém 
ali, mas alguém que é profundamente tabu. Vejam, isto se explica psicologicamente pelo fato 
de que Nietzsche considera a si mesmo um ateu, e qualquer um que se considere ateu é um 
teísta negativo; naturalmente ele não negaria uma coisa que não pensasse existir para ser 
negada. Ele não adicionaria o "a". É uma admissão de Deus quando alguém se considera 
ateu, porque tanto faz se afirmamos ou negamos qualquer coisa, sempre confirmamos sua 
existência : não se pode negar uma coisa sem lhe atribuir uma certa existência. Existe em 
algum lugar, mesmo se afirmamos que existe apenas nas mentes das outras pessoas; e que 
exista nas mentes das outras pessoas significa que de fato existe. Então, o Deus de Nietzsche 
existe em algum lugar, e tem conteúdos, mas ele deve cuidadosamente evitar mencioná-lo.  

Que um ateu esteja particularmente relacionado com Deus não é bem compreendido 
entre nós porque ainda somos inimaginavelmente bárbaros a esse respeito, mas o Oriente é 
um pouco mais diferenciado nesses assuntos. Eles dizem que um homem que ama a Deus 
necessita sete renascimentos para ser redimido ou para alcançar o Nirvana, mas o homem 
que odeia a Deus necessita apenas três. E por quê ? Porque um homem que odeia a Deus 
pensará nele muito mais freqüentemente do que o homem que ama a Deus. Então o ateu 
odeia Deus, mas é de certa maneira um cristão melhor do que aquele que o ama; Nietzsche é 
um cristão melhor e muito mais moral do que os cristãos de antes e depois dele. Vejam que 
isto explica bastante de Zarathustra, que é um livro altamente moral. Se alguém tentasse viver 
este ensinamento, teria experiências embasbacantes. Certamente sentir-se-ia um melhor 
cristão do que os outros em volta de si. Poderia comprar um halo para seu uso privado, e fazer 
de si mesmo o primeiro e único santo de sua igreja particular. É verdade que usamos aquela 
expressão "as entranhas de" preferencialmente em relação com a terra, e num sentido 
psicológico queremos nos referir aos conteúdos do inconsciente, o qual costumamos colocar 
embaixo. Mas para a era cristã o inconsciente não se colocava de maneira alguma abaixo; ele 
era o ígneo e luminoso céu acima. Todas as "dominações e potestades" da Igreja Católica são 
realmente os conteúdos do inconsciente68 mas naquele tempo eles projetavam o inconsciente 
no mundo acima, e somente através da descida acontecida nos últimos quatrocentos anos, ele 
foi trazido para as regiões inferiores, para a terra, para dentro das entranhas reais, para a 
região intestinal, o reino do sistema nervoso simpático.  

Há uma questão da Mrs. Bailward: "O artista é a pessoa que pode enquadrar o "aqui e 
agora" das forças criativas ? O corpo faz o mesmo para o Self ? - e está o Self sob a lei da 
especificidade do momento no tempo ?"  

Esta é uma pergunta extremamente filosófica. É claro que o artista pode enquadrar o 
aqui e agora das forças criativas; sua força criativa consiste do fato de que ele pode expressar 
o momento real criativo porque ele é criativo, ou o instrumento da força criativa, o que é a 
mesma coisa. Através de sermos criativos, criamos aquilo que veio à existência naquele 
momento, que estava numa existência potencial anteriormente. E o corpo de certa maneira faz 
o mesmo para o self : o corpo é a expressão da especificidade pré-existente. Ele é como se 

construído por uma especificidade pré-existente : é a realização de uma unidade de vida. 
Naturalmente, esta não é a maneira biológica de expressar este fato. A ciência biológica tenta 
explicar a vida através de um tipo de causalidade fisiológica, a causalidade das 
transformações químicas do corpo, assim como nós tentamos explicar a evolução de certas 
formas por certas condições climáticas ou outras condições físicas ou fisiológicas. O sucesso 
desta explicação não é lá muito grande, entretanto, por causa da nossa profunda falta de 
conhecimentos. Por que, por exemplo, num certo período geológico deve prevalecer 
determinada espécie animal? É claro que sempre houve um tanto de mar, mas em um período 
tivemos animais aquáticos, e em outro animais terrestres; e só podemos presumir que os 
animais aquáticos se movimentaram lentamente para fora do mar e tornaram-se anfíbios, e 

                                                
68 " porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, quer sejam os tronos, quer as dominações, 
quer os principados, quer as potestades " Colossenses 1:16  
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depois se desenvolveram como animais que preferiram a terra firme. Mas porque e como eles 
puderam fazer isso permanece absolutamente desconhecido. Nós não podemos imaginar 
como um peixe pode repentinamente se transformar num animal que anda em quatro patas e 
respira através de pulmões; um fato indescritível deve ter ocorrido para prover estes animais 
de pulmões. Mesmo os princípios de Darwin não podem explicar porque eles, em vez disso, 
não morreram simplesmente. Se lá existiu um lago, ou um braço de mar, por exemplo, que foi-
se tornando mais e mais raso, e lentamente secou, então a água deve ter-se tornado cada vez 
mais salgada, e os peixes deveriam ter perecido, porque não podem viver além de uma certa 
porcentagem de sal. No Mar Vermelho não existem peixes69 nenhuma vida pode existir com 

aquela quantidade concentrada de sal. Nós podemos presumir que tal mar fosse 
continuadamente preenchido com águas frescas e assim evaporasse vagarosamente, mas 
pelo que nós sabemos, enquanto o lago secasse, os peixes simplesmente pereceriam, eles 
não desenvolveriam pulmões.  

De fato, a coisa mais estranha que a paleontologia agora nos ensina é que numa nova 
era um grande número de espécies aparecia, perfeitamente acabada e desenvolvida; e nós 
não podemos encontrar traços dos estágios onde estavam meio prontas. Parece que tais 
animais de repente estavam lá. Assim, em tempos mais recentes, entre as pessoas que se 
interessam por estes problemas - biólogos, zoólogos e assim por diante - existe uma 
inclinação crescente para afirmar uma peculiar criatividade na vida, capaz de produzir uma 
nova espécie de uma maneira desconhecida. Nós temos uma certa analogia na assim 
chamada mutação das plantas, onde uma nova planta emerge para a existência acabada, 
como aquelas famosas faias de folhas vermelhas, por exemplo, que simplesmente apareceram 
no meio do século dezenove : simplesmente aconteceu70. E existem outros bem conhecidos 

casos de mutações de árvores. Assim, tais experiências levaram os biólogos modernos a 
pensar que existe um peculiar fator criativo na vida.  

Agora, se aplicarmos esta idéia de maneira geral, chegaremos à conclusão que existe 
uma especificidade pré-existente, ou uma unidade de vida, que cria um certo corpo de acordo 
com sua própria peculiar especificidade, criando-o exatamente como um artista cria uma obra 
de arte a partir de uma visão pré-existente. E se o corpo é criado pelo Self, e o Self é chamado 
uma especificidade, então nós identificamos esta especificidade com a especificidade do 
momento da criação71.Isto é substanciado pelo fato de certa maneira inoportuno, de que esta 

especificidade daquele momento particular no tempo, no qual algo é criado, se caracteriza por 
certas qualidades, como se prova pelo fato de que o horóscopo pode mostrar o caráter de um 
indivíduo72.Se fosse impossível deduzir o caráter de um homem a partir de um horóscopo, 

então é lógico que toda a idéia da identidade da especificidade do Self com a especificidade 
do momento no qual algo vêm à luz não seria válida; mas de fato podemos deduzir a partir de 
um horóscopo, podemos mostrar o caráter de um indivíduo num grau surpreendente.  

Continuaremos agora nosso texto, a última parte do sermão do Super-homem:  
" Não o vosso pecado - a vossa moderação brada aos céus, a vossa avareza até no 
pecado brada aos céus!"  
A palavra alemã para "avareza" é Genügsamkeit. Eu diria "frugalidade" : Sua 

frugalidade brada aos céus!73  
"Onde está o raio que vos lamba com sua língua ? Onde, a loucura com que deveríeis 
ser vacinados? 
 Vede, eu vos ensino Super-homem: porque é ele esse raio e essa loucura! ...” 

                                                
69 um lapso. Neste caso, seria melhor Mar Morto em vez de Mar Vermelho. 
70 Fagus sylvatica purpurea, comumente chamada de faia roxa ou cobre. 
71 No Aitareya Upanishad, Atman, o self como criador, faz um corpo ordenando ao fogo que se torne discurso; vento, respiração; sol, visão; 
lua, mente; água, sêmen; etc. (Hume, p.274)]. 
72 Jung expressou variadas opiniões sobre a astrologia. Vejam adiante, 13 de fevereiro de 1935, uma menção relativamente negativa; mas 
buscando uma visão muito mais positiva do fenômeno astrológico, tratado não causal, mas sincronicamente, vejam CW 8 págs. 872-915. 
73 Genügsamkeit- Kaufmann traduz por parcimônia; Hollingdale, moderação 
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Aqui vemos de novo o termo "grande desprezo". Ele diz, muitos parágrafos atrás, que a 
maior coisa que podemos experimentar é a hora do grande desprezo. Ele obviamente enfatiza 
esta expressão , que provavelmente aponta um fato psicológico definido. O que os senhores 
pensam de sua inserção aqui?  

Mrs Baynes : Não significa o alcançar de um ponto de vista no qual estamos 
preparados para desistir do que temos de mais precioso?  

Dr. Jung : Vejamos se esta hipótese cabe aqui. Quando eu pergunto o que mais 
desejam, a coisa mais preciosa, muitas pessoas responderiam: ser feliz. Todo um continente 
acredita em ser feliz e ter sorte, o que é proverbial, todos acreditamos nisso até certo ponto. 
Então, outros diriam que o que mais desejam é a razão. Os senhores sabem que a Deusa 
Razão foi colocada no trono em Notre Dame no lugar de Deus. Acho que foi em 179674. Ou 
então, a virtude é o melhor que se pode desejar, segundo certas convicções. A honestidade é 
certamente louvada por muita gente como a melhor coisa que poderiam possuir; podemos 
também dizer respeitabilidade, porque se nos sentimos muito respeitáveis, seremos honestos. 
E a coisa mais maravilhosa de todas é a piedade, porque a piedade está na base do amor 
cristão. A piedade por todas as coisas viventes é também a essência do budismo75. Isto vai tão 

longe que a cada manhã um dos sacerdotes do templo cuidadosamente varre o assoalho com 
uma vassoura, não para limpar a poeira, mas pelos insetos que poderiam ser pisoteados, que 
são então convidados a deixar o recinto sagrado, para se preservar de possíveis injúrias às 
suas pernas ou pequenos corpos. Os senhores vêem, nós temos aqui uma série de valores 
nobres que a humanidade sempre considerou os mais preciosos. Então a hipótese colocada 
por Mrs. Baynes certamente explica este desprezo, pelo desprezo por todas estas virtudes. 
Agora, por que deveria a hora deste desprezo por todos os ideais nobres, pelas coisas mais 
desejáveis e preciosas, ser o maior momento da vida?  

Resposta: Porque estas qualidades são somente a compensação da sombra.  
Dr. Jung : Então o senhor concluiria que Nietzsche está realmente procurando as 

coisas escuras que se movem furtivamente atrás de todas essas belas virtudes, como se elas 
superassem todo o bem que a humanidade pudesse desejar76. Esta é outra hipótese. Ele diz: 
Não o seu pecado, mas a sua moderação, sua avareza mesmo no pecado, brada aos céus. 
Então o desprezo realmente vem do fato de ser a sombra tão grande e espessa que 
começamos a desprezar toda a virtude que o gênero humano valorizou no passado. Pois o 
que é ela? Cria em conseqüência uma sombra escura como o inferno, tão sobrepujante que 
realmente não vale a pena louvar todas aquelas qualidades virtuosas: a maior realidade está 
na escuridão e não naquelas idéias de beleza e luz. Quando ele diz que a moderação em 
pecar clama aos céus, significa que ele vê tais ideais como um tipo de pretexto ou subterfúgio 
contra o esmagador fato do pecado no homem. Aqui vemos o bom cristão, apesar do "a" em 
sua frente: ele vê tudo isto como pecado, que é a maneira de falar dos cristãos. Ele ainda está 
sob a sombra da igreja; ele está dentro dos preceitos sagrados, e portanto se sente 
blasfemando. Vejam, as coisas escuras que se compreende como pecados somente o são 
quando estamos inteiramente de acordo com a lista precedente de boas qualidades; uma vez 
que imaginamos que elas são realmente os mais maravilhosos ideais aos quais o homem 
pode aspirar, então naturalmente tudo o que for menos bom parece escuro, pecado, ou imoral. 
Então ele anseia por um brilho de relâmpago que arranque as pessoas desta idéia de 
acomodação lastimosa, que os acorde para que eles possam ver a verdade real sobre o 
homem. E ele sustenta que este relâmpago que deveria lamber as pessoas com sua língua, é 
o Super-homem..  

                                                
74 Jung, que segundo consta, deu estas palestras sem anotações, quase acertou: Esta deusa assumiu seu trono no que a nova república 
francesa rebatizou de “Templo da Razão” em 1793. 
75 Para Nietzsche a piedade " é uma fraqueza, assim como cada diminuição de si mesmo através de um afeto nocivo. Ela aumenta a 
quantidade de sofrimento no mundo." (Daybreak, livro 11, p. 85) 
76 Na teoria junguiana, a sombra é a personificação do mesmo sexo das partes relativamente indesejáveis da personalidade - incluindo 
desde o daninho até o malicioso - cuja confrontação é considerada essencial ao desenvolvimento. Vejam CW 9 i par 14. 
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Poderíamos chamar a isto uma metáfora de linguagem, considerando-se a idéia de 
uma situação na qual todos estivessem mais ou menos adormecidos, sem conscientização, e 
então acontecesse algo que os despertasse de repente, um terrível ruído ou uma dor 
lancinante, e para isto um relâmpago seria um bom similar. Mas há algo mais nesta imagem 
de relâmpago. Aparece, por exemplo, numa inscrição chinesa, que certamente Nietzsche não 
conhecia. É um verso, e eu não posso citá-lo literalmente, mas a idéia é que de vez em 
quando a humanidade entra num estado inexplicável de sono ou torpor, exatamente como a 
disposição da natureza antes de uma tempestade. O ar fica pesado, e homens e animais 
adormecem, as árvores não se movimentam, tudo fica como chumbo. O texto chinês diz que 
alguma coisa se espalhou sobre a terra como um sortilégio que não pode ser explicado, e 
então se segue uma invocação para que o dragão surja. Ele jaz enrolado nas profundezas, 
mas ele deverá emergir e nos atingir com o relâmpago de sua cauda de modo que toda a 
natureza desperte novamente77. É exatamente a mesma metáfora, mas o simbolismo é mais 

conspícuo. Qual o significado deste dragão ?  
Mrs. Crowley: Se fosse hindu, sugeriria a Kundalini.  
Dr. Jung: Sim, mas qual seria o significado chinês ?  
Mrs. Fierz: O princípio Yang.  
Dr. Jung: Sim, aquela primeira condição é a condição Yin, onde tudo tomou forma. 

Tudo é real, concreto, indubitável; e quando as coisas já se tornaram, elas adormecem. Esta 
condição dormente significa que o princípio Yin engoliu completamente o princípio Yang. É 
como uma nuvem negra que cobrisse toda a terra, porém dentro desta nuvem o relâmpago jaz 
encolhido, pronto para coriscar. Aí o Yang corisca e a nuvem se abre, cai a chuva, o ar se 
torna claro, os rios voltam a se movimentar, novas plantas brotam do solo crestado, e nova 
vida é criada. Esta metáfora certamente se refere a uma condição psicológica subjacente ao 
simbolismo, o qual podemos perceber claramente no texto chinês. É uma analogia muito 
próxima, como Mrs. Crowley acabou de mencionar, à serpente Kundalini, que é chamada: a 
enrolada; a serpente está enrolada numa condição dormente nas profundezas da escuridão, 
na caverna, e quando chega o momento no qual algo deve acontecer, a Kundalini 
repentinamente desperta e sibila e provoca algo como um relâmpago, uma súbita picada. Esta 
qualidade peculiar da Kundalini descreve um momento psicológico, a ruptura de uma velha 
ordem, que começa a se romper através de um "flash" intuitivo; alguém subitamente tem uma 

intuição, e este é o primeiro relâmpago que então dissolve toda uma situação complicada, que 
supuséramos que duraria para sempre78.  

Nietzsche entende a idéia do Super-homem neste sentido. Ele sustenta que o homem 
acostumou-se à idéia de que vale a pena viver por todas aquelas virtudes, por todos os tipos 
de ideais e coisas belas, e assim permaneceria sempre o mesmo. Ele está numa certa ordem: 
tem sua posição, e assim lhe parece ordenado por toda a eternidade. Os senhores sabem, 
nenhum pacto é feito sem que as pessoas suponham que seja para sempre, nenhum estado, 
nenhuma igreja é fundada, que não seja para a eternidade: tudo deveria durar para sempre. É 
uma condição aparentemente desejável que foi construída e que deve durar para sempre, a 
despeito do fato de que todos sabemos porquanto tempo usualmente duram os pactos. Mas 
sempre e de novo o homem procura estabelecer algo para a eternidade. E isto não é ridículo 
porque é a essência da civilização e da cultura, que se pode e deve resistir ao tempo; é 
característico de qualquer coisa que o homem faça que seja capaz de resistir à ação 
continuamente solvente do tempo e da natureza. Eis porque construímos casas em vez de 

                                                
77 Jung freqüentemente aponta que para os chineses o dragão é um símbolo positivo, algo que refulge nos céus, uma criatura alegre oposta 
aos maus espíritos. Vejam CW 10,§ 939. Zimmer descreve como Indra atirou seu raio para a nuvem serpente e assim liberou o fluxo da vida 
– Zimmer/ Mitos p 3 
78 Kundalini Yoga, uma doutrina e prática do Budismo Tântrico, em que o "klesa", ou o impulso para a individuação, é simbolizado por uma 
cobra que desperta e ascende, a partir da base da espinha através dos sete sucessivos chakras ou pétalas de lótus, em cada estágio 
evocando energia para um novo tipo de consciência. Jung elaborou um comentário psicológico para as palestras de 1932, no Clube 
Psicológico do Professor J. Wilhelm Hauer (1881 - 1962), um Indulogista da Universidade de Tubingen. As palestras, comentários e 
discussão estão preservados nas anotações do Seminário sobre Kundalini Yoga.  
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meros abrigos sob as árvores, ou tendas, ou qualquer outro projeto transitório; fazemos as 
coisas tão duráveis quanto possível, no intuito de estabelecer a vitória do homem sobre a 
natureza e sobre a transformação das coisas em natureza. Se fizéssemos uma filosofia com a 
idéia de servir apenas ao dia de amanhã, evidentemente nunca a faríamos ; se fizéssemos 
seria assumindo que exporíamos uma verdade que duraria por muitos mil anos pelo menos. 
Essa tendência de criar uma forma de civilização - qualquer forma, religiosa, política ou social - 
sempre tem a pretensão de durabilidade, de resistência ao ataque furioso do tempo e da 
natureza. E foi nesta condição, entre resquícios de Idade Média, que Nietzsche nasceu.  

A Idade Média alcança até o começo da grande guerra; ainda tínhamos o sistema 
feudal, tínhamos reis e senhores feudais, de acordo com as idéias da Idade Média - é claro 
que numa forma diferente, mas mais ou menos como sempre vinha sendo durante os últimos 
dois mil anos. A melhor prova disso é que ainda fundamentamos nossas convicções religiosas 
e filosóficas sobre o Novo Testamento. Ele é a mais alta autoridade e criou, naturalmente uma 
certa forma social, moral, e certas convicções religiosas e filosóficas; mesmo que estas 
convicções tenham um “a” anexado; mesmo na negação dessas velhas crenças, e1as são e 
permaneceram como sempre foram. Nietzsche nasceu em tal período, como eu disse, e ele 
sentiu que havia uma condição de latência que teria que explodir na idéia do Super-homem, o 
que significa que o homem não é uma forma definida, uma entidade definitiva que permanece 
a mesma por milhões de anos, mas que pode mudar, passar por uma mutação, por assim 
dizer, e de repente se transformar em qualquer outra coisa.  

É claro que esta é também uma idéia bem cristã : é a idéia da conversão cristã. Nos 
primeiros dias do Cristianismo, eles sustentavam a mesma convicção, que quando um homem 
era submetido ao mysterium ou ao sacramentum (os dois termos são sinônimos : na igreja 
primitiva era chamado mysterium e mais tarde eles preferiram chamar este velho mistério ritual 
de sacramentum, mas o processo era exatamente o mesmo), ele se tornava sagrado, ou 
mana, pela transformação em algo diferente. Ele era mergulhado na água, e retirado como de 
dentro de um ventre. A pia batismal na igreja era chamada de uterus ecclesiae no Missale 
Romanum e as pessoas que se submetiam à transformação ficavam quasi modo geniti.79 
Compreendia-se como sendo uma mudança completa e total do homem, que era transformado 
em algo novo, não mais o velho Adão. Ele se revestia de Cristo, o novo corpo, e era feito filho 
de Deus, um ser imortal. Sem batismo, ou sem receber a comunhão, ficamos sem o 
pharmakon athanasias, o remédio da imortalidade, e permanecemos meramente mortais como 
os animais, não temos alma. Esta crença foi tão longe que o velho Tertuliano estava 
convencido de que se um homem fosse batizado, não poderia mais pecar, e se por acaso 
pecasse, teria havido algo de errado com a cerimônia do batismo, a qual, nesse caso, deveria 
ser repetida. Ele ficava enormemente surpreendido ao encontrar aqueles que seguiam 
pecando, apesar do segundo batismo ; então pensou serem estes os filhos de Satã, 
completamente perdidos; deveriam ser simplesmente abandonados. Hoje em dia, quando uma 
pessoa num movimento religioso não está se comportando de acordo com as regras, e não é 
salva, é chamada neurótica e encaminhada ao analista. E aí o analista se pergunta com todo 
direito, o que mais pode fazer, será ele maior que Deus?  

A crença de que através da conversão religiosa nos tornamos seres diferentes está 
muito viva em nós. Alguém entra na “Christian Science”, por exemplo, e se espera que se 

torne um homem inteiramente mudado; antigamente, ele era um patife, e agora, olhem só para 
ele: não bebe e não gasta seu dinheiro com mulheres, então a “Christian Science” deve ser a 
verdade. Então os Metodistas, os Batistas, o Exército da Salvação, o Movimento Oxford, e 
quatrocentas outras denominações sobem ao palco e nos dizem que todos os seus membros 
se transformaram em pessoas inteiramente diferentes. Portanto, todos contêm a verdade. 
Agora, qual verdade? A velha crença é que é a verdade viva que transforma as pessoas 
completamente; o critério para a verdade é que ela transforma os homens, provando que há 

                                                
79 O Missale Romanum é a obra que contém o serviço da missa, no caso para abençoar o ventre da igreja, do qual todos podem nascer 
novamente. 
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alguma magia secreta nessas formas ou convicções. Era a crença da cristandade primitiva e é 
a mesma idéia que aqui Nietzsche proclama: a idéia de que o Super-homem seria o relâmpago 
que perturbaria a condição dormente do seu mundo, de modo que o homem poderia mudar. 
Não é exatamente a transformação cristã através da graça de Deus ou do batismo. É devida 
ao próprio homem, porque quando Deus está morto, Ele ressurge primeiramente naquele que 
o mata; então a necessária faculdade criativa divina tem que habitar no homem. E assim o 
homem tem a faculdade de transformar-se no Super-homem, pelo que não se compreende um 
homem de maior virtude, mas um homem que está simplesmente além deste homem 
hodierno, uma criatura obviamente diferente, um homem que pode lidar com a escuridão da 
natureza humana.  

Dr. Reichstein: Penso que a mais antiga imagem dessa idéia é o mito iraniano do 
homem primordial original que está adormecido e deve ser acordado.  

Dr. Jung: Sim, esta é uma idéia similar, e há outras crenças primitivas nas quais o 
primeiro casal, ou o primeiro deus estava adormecido e teve que ser acordado.  

" Depois que Zarathustra assim falou, alguém do meio do povo gritou: "Já basta de 
ouvirmos falar do equilibrista; agora, queremos também vê-lo !" E o povo todo riu-se de 
Zarathustra. Mas o equilibrista, julgando que o discurso se houvesse referido a ele, 
preparou-se para o seu trabalho."  
A quem o equilibrista se refere? 
Observação: A Zarathustra ?  
Dr. Jung: Bem, eu tenho que dizer que isto não está muito claro. Sabemos apenas que 

existe um homem que é realmente um equilibrista, e quando o povo chama o equilibrista, ele 
começa a trabalhar80. Há uma certa confusão aqui, entre o equilibrista real e o simbólico.  

Mrs. Baumann: Poderia ser o Super-homem.  
Dr. Jung: Sim. Vejam, o homem comum não poderia ser comparado a um equilibrista; 

ele vive em casas boas, em cidades seguras, que são vigiadas pela polícia, sob leis 
excelentes, há fronteiras para cada país e condições estabelecidas. Mas o equilibrista anda 
numa corda, muito alta no ar; é uma proeza acrobática, e se ele cai, ele morre. É um risco 
tremendo, o símbolo de um "transitus" perigoso. Então, o Super-homem poderia ser um 

homem na situação de equilibrista, correndo um risco tão grande quanto o equilibrista que 
arrisca sua vida. É como se houvesse um equívoco aqui entre o público e o orador. O povo 
pensa que Zarathustra está falando do equilibrista real enquanto ele está de fato falando do 
Super-homem, de quem o equilibrista poderia ser um símbolo.  

Agora,nós temos lido as pregações e reflexões de Zarathustra e tem havido muito 
pouca ação, mas aqui descobrimos a ação novamente, como na descida de Zarathustra da 
montanha e o encontro com o velho sábio. E sempre que o falar se transforma em ação há 
uma razão para isto. Os senhores sabem por que é assim? Por que deveria o falar de repente 
tornar-se ação?  

Mrs. Fierz: Se o que é para ser falado não é claro, não é suficientemente consciente 
para ser dito em palavras, uma espécie de ação simbólica deveria ocorrer ao invés da palavra.  

Dr. Reichstein: O discurso é sempre unilateral e esta ação poderia ser a reação do 
inconsciente, produzida pelo discurso anterior. Ele ensina mais o lado Yang, e a ação poderia 
ser a reação do lado Yin.  

Dr. Jung: Sim, isto coincidiria mais ou menos com o que a senhora Fiertz disse. Alguma 
coisa está faltando na pregação aparentemente; com a declaração : "Eu ensino a vocês o 
Super-homem", um certo clímax é alcançado, e por enquanto ele não pode ir adiante. Ele diz 
que ele é o relâmpago e é a loucura, e agora é claro que a pregação poderia continuar e dizer 
onde começa, no que consiste o efeito do relâmpago ou do frenesi, e como isso se mostra. 
Mas então parece que ele se machuca contra um galho submerso, então o sermão se torna 
subterrâneo. E como uma pausa num discurso: nossos pensamentos de repente 

                                                
80 Na sua biografia de seu irmão, Elizabeth Förster-Nietzsche não somente conta sobre a freqüente exibição de equilibristas na corda bamba 
na sua cidade natal de Naumburg, como até se refere a um exemplo de um acrobata saltando sobre outro. N/ Life, vol 1 , p.54. 
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desaparecem, e temos que fazer alguma coisa a esse respeito, e então ele se torna ação, e a 
ação precisa ser expressiva, símbolo da palavra falada.  

Mr. Nuthal-Smith: Poderia acontecer quando ele se cansa de falar. 
Dr. Jung: Zarathustra não se cansa de falar facilmente.  
Mr. Nuthal-Smith: Mas o povo fica cansado.  
Dr. Jung: Ele não presta atenção ao povo, como se evidencia no próximo capítulo onde 

diz: "Mas Zarathustra olhou, admirado, para o povo. Depois, falou assim:..." Vejam, ele 

continua; ele não está com medo de cansar o povo com sua fala, e isto ocorre bem antes do 
equilibrista poder começar a trabalhar, porque Zarathustra ainda está falando. Não, ele topou 
com alguma coisa aqui, ele se machucou indo de encontro a algum galho invisível, e isto, é 
claro ,é a transição para a questão de como esta idéia vai funcionar, o que significa para os 
homens, e acima de tudo, o que significa para si mesmo. Por exemplo, quando alguém diz um 
bocado de coisas e de repente pára e não pode encontrar a próxima sentença, você pode ter 
certeza que ele se deparou com algo nele mesmo que causou a hesitação81. Se uma pessoa 
declara como sua convicção sagrada que as coisas deveriam sempre ser feitas de tal e tal 
maneira, e então não sabe o que dizer em seguida, é porque o diabo fisgou-o, perguntando : 
"Você realmente conhece sua própria convicção ?" ou "Você realmente acredita no que diz ?" 
E, obviamente, ela não sabe então o que disse, ou qual era sua convicção. Isto acontece 
freqüentemente quando dizemos mais do que podemos engolir, e somos repentinamente 
perturbados por algo abaixo; nos esquecemos do que queríamos dizer porque o inconsciente o 
absorveu. Estávamos somente deslizando, simplesmente velejando, e então atolamos num 
pedaço raso de chão onde o inconsciente estava próximo à superfície ; de repente, o 
inconsciente engancha. Nestes casos, segue-se a ação simbólica ou sintomática.  

Este é um tal momento. Zarathustra hesita, ele considera as pessoas como se 
estivesse admirado. De fato, ele deveria estar admirado de si mesmo, pois aqui Nietzsche 
tocou em algo que produziu uma centelha para o futuro. Ele está em condições de continuar, 
mas nesse meio tempo, enquanto Zarathustra continua falando, a ação simbólica começa a 
funcionar. Este equilibrista está numa relação bem óbvia com Zarathustra - ele é sua ação 
simbólica - e eu penso que não estaríamos errados em pressupor que ele representa o lado 
inferior de Nietzsche, porque toda a preocupação com o equilibrista nos próximos capítulos 
mostra que ele está realmente interessado neste homem, e se vê nele. Portanto, nós podemos 
supor, daqui para a frente, que, assim como quando alguém sonha com uma pessoa inferior, 
esta é a figura da sombra, o homem inferior nele mesmo. E é realmente o homem inferior nele 
que se enganchou aqui, dizendo: "E aquela transição para o Super-homem ? Como podemos 
nos transformar no Super-homem? Isto se espera de você, Zarathustra; de você 
pessoalmente, Friedrich Nietzsche. Como vai você superar suas enxaquecas, seu vômito e 
sua insônia, o clorofórmio e todos os outros narcóticos e sua terrível sensibi1idade e 
irritabi1idade ?"82 Vejam que isto poderia acontecer em cada um de nós. Agora ele recomeça a 
falar sobre o Super-homem, porque ele começa a se questionar qual o efeito, ou o que a idéia 
do Super-homem realmente significa para ele pessoalmente. Então, diz, num sentido de 
reflexão:  

"O homem é uma corda estendida sobre o animal e o Super-homem - uma corda sobre 
um abismo.” 
Esta é a resposta que ele está dando para as dúvidas de como o homem pode chegar 

ao Super-homem, por que meios esta transformação pode acontecer, e porque seria feita. 
Estas são as dúvidas do homem inferior, então isto tem quase o sentido de uma advertência.  

                                                
81 Jung se refere aqui ao seu trabalho no assim chamado "Experimento de Associação", no qual, por exemplo, através da observação de 
pausas nas respostas dos sujeitos às palavras estímulos sugeridas, complexos podem ser detectados. CW 2, passim. 
82 "Constantes dores de cabeça, vômitos constantes, todas as minhas velhas doenças estão de volta, envolvidas numa exaustão nervosa 
que torna toda a máquina inútil...Eu não estou sofrendo de uma doença do cérebro." ( a Franz Overbeck, 4 de julho de 1888, nas Cartas/ 
Middletown ). 
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"É o perigo de transpô-lo, o perigo de estar a caminho, o perigo de olhar para trás, o 
perigo de tremer e parar. O que há de grande, no homem, é ser ponte, e não meta: o 
que pode amar-se, no homem, é ser uma transição e um ocaso."  
Em alemão é "Ubergang" e "Utergang", que seria literalmente ir para cima ou ir para 

baixo, ou um ocaso, como o sol. Ele diz:  
"Amo os que não sabem viver senão no ocaso, porque estão a caminho do outro lado.” 
Eu preferiria dizer: "Eu amo aqueles que só vivem enquanto sóis poentes, porque estes 
estão indo além." 83 “Amo os grandes desprezadores, porque são os grandes 
veneradores e flechas do anseio pela outra margem.” 
Por estas palavras ele está aplacando, ou explicando a si mesmo porque a ânsia pelo 

Super-homem é uma das grandes virtudes que resta ao homem comum. Ele se diz que ama 
aqueles homens que não permanecem como são, mas sim aqueles que vivem para mudar, 
para viver além de si mesmos, para se transformar. 

 "Amo aqueles que, para seu ocaso e sacrifício, não procuram, primeiro, um motivo 
atrás das estrelas, mas sacrificam-se à terra, para que a terra, algum dia, se torne do 
Super-homem."  
Ele nega a idéia cristã do auto-sacrifício por algo que está além do mundo, por uma 

espiritualidade extra-mundana. Não vê nenhum mérito em matar o corpo para salvar o espírito, 
mesmo porque, ninguém nunca seria transformado meramente sacrificando-se ao espírito. 
Pensa que precisamos de mais coragem, maior virtude, e um sacrifício maior, para viver para 
se sacrificar para a terra, para a realidade; pois se nos sacrificamos para a verdadeira 
realidade concreta, somos transformados e assim preparamos o caminho para o Super-
homem. Ocasionalmente, cruzamos com tais problemas nas pessoas em análise, 
particularmente nos casos de transferência. As vezes acontece que as pessoas piedosas 
ficam neuróticas, e bem infelizmente elas tem que se submeter a uma análise, e então - Meu 
Deus do Céu! - até mesmo se apaixonam pelo analista. Elas desenvolvem uma transferência 
que às vezes toma o mais inquietante aspecto religioso - o analista assume o papel de Jesus: 
elas gostariam de beijar seus pés e chamá-lo de Jesus. Então, desenvolvem a mais formidável 
resistência contra tal transferência blasfema. Mas quanto mais resistem, mais projetam - até 
que ele fique quase esmagado por projeções cristãs negativas. É claro que ele é ; então, não 
somente Jesus, mas o próprio diabo. Naturalmente, o conflito é grande em tais pessoas. 
Aquilo a que Nietzsche alude acontece a elas: ficam neuróticas porque exageram a própria 
espiritualidade. Identificam-se com os espíritos no céu, imaginam a si mesmas como espíritos 
e nada mais.  

Mas, infelizmente elas têm uma sombra densa. Abaixo de tudo há um corpo que não 
concordará com a exibição espiritual acima; revolta-se contra tal espiritualidade , e isto causa a 
neurose. Então, na análise, naturalmente eles se tornam conscientes do fato de que existe 
algo como o corpo, que o espírito não é responsável por toda a “performance”. O corpo tem 
que pagar pelo prejuízo também. Aí o inconsciente insiste muito sobre a presença física do 
analista, e o significado da transferência é que elas deveriam ser levadas a reconhecer a 
projeção de seus conteúdos religiosos num ser humano tão comum como um analista. É claro, 
elas ficam extremamente contentes se ele não é tão comum. "Que grande homem!” Sua 
grandiosa mente explica o fato de que elas tenham uma transferência, pois seria insuportável 
se fosse sobre qualquer ser humano comum. Mas, prestem atenção, isso não tem nada a ver 
com sua mente, como aprendi há anos. Na minha última conferência na Universidade, eu 
desci a escada atrás de algumas garotas e escutei suas observações : “Eu não entendi 
nenhuma palavra do que ele disse hoje”. “Você não entendeu? Foi claro como água.” “Então 

                                                
83 Outra tradução: "Eu amo aqueles que não sabem viver exceto enquanto indo abaixo, pois estes são aqueles que atravessam”. (Kau fmann 
p.127) 
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você pode explicar tal e tal coisa ?” “Oh, bem, eu não captei muito bem, mas eu sei que ele 
está certo, ele é tão forte e tão saudável!”84 

 Portanto, é uma coisa terrível encontrar todos os seus valores projetados numa 
criatura humana comum, com um corpo, particularmente todos os seus valores religiosos. E 
notem, se esta personagem tem uma mente, isto é um obstáculo, não uma vantagem, porque 
então temos que abandonar toda esta história mental, para poder ver que se trata de um 
corpo. Ver grandes valores religiosos no corpo é uma descoberta muito horrível para um bom 
cristão. É exatamente aquilo ao que o próprio Senhor aludiu quando Ele falou da possibilidade 
de que Ele poderia ser visto na forma do mais humilde de nossos irmãos, que no mais inferior 
de nossos irmãos seríamos capazes de reconhecer o Senhor. Sábias palavras, mas, é claro, 
as mais repugnantes para um cristão. Não são aceitas, pois somente queremos ter piedade do 
irmão mais humilde; a idéia de ver qualquer coisa dos altos valores religiosos nele é 
demasiadamente perigosa. Eu comentei sobre isso, certa vez, em uma conferência de 
teólogos em Stratsbourg, e eles todos desviaram seus olhos e evitaram o assunto. Era um 
prato muito quente; eles não poriam um dedo nele. Ainda, é evidentemente o ponto mais 
importante; é o problema da nossa época, com o qual, é claro, Nietzsche também se 
preocupava. Ele entende a aceitação do homem da terra como um auto-sacrifício de mérito 
maior do que qualquer sacrifício em nome do espírito. Ele vê a aceitação do homem concreto 
verdadeiro, idêntico ao seu corpo, como o grande significado de nosso tempo, pois tal 
sacrifício colocaria o homem moderno frente a um problema de dificuldade quase insuperável. 
Antes, preferiríamos aceitar qualquer coisa no mundo, qualquer diabo ou inferno, do que 
aceitar a nós mesmos na nossa particular concretude. Esta é a coisa que mais tememos. 
Vejam, este ser não é nem mesmo muito pecador, nem ao menos soberbo em seus pecados - 
apenas infernalmente banal e de baixa categoria, nada interessante, afinal. Preferiríamos 
soberbos pecados do que sermos nós mesmos com toda a banalidade que representamos. 
Conseqüentemente, ele diz: 

“Amo aquele que vive para adquirir o conhecimento e quer o conhecimento para que, 
algum dia, o Super-homem viva. E quer, assim, o seu próprio ocaso."  
Aqui está de novo o famoso Untergang, o pôr do sol de todos os ideais a respeito de si 

mesmo; é uma extraordinária desilusão e um aumento de conhecimento. Sem desilusão nós 
nunca adquirimos conhecimento, e sem conhecimento nós nunca adquirimos uma nova 
consciência, e sem consciência nós nunca nos transformamos: vivendo inconscientemente nós 
permanecemos para sempre os mesmos.  

“Amo aquele que trabalha e faz inventos para construir a casa do Super-homem”  
Este é o novo homem que sabe, cuja consciência é enormemente individual, se ele 

puder, uma vez, engolir o fato de ser a si mesmo. 
“ e preparar para ele a terra, os animais e as plantas: porque assim quer o seu próprio 
ocaso.” 
Ele desce para a realidade concreta. Ele se torna homem de novo e perde a 

identificação com seus ideais. Em outras palavras, ele cria um novo ideal que coincide com o 
homem real, com o homem tal qual é, no corpo. 

“Amo aquele que ama a sua própria virtude: porque a virtude é vontade de ocaso e 
uma flecha do anseio.” 
Novamente a virtude do ocaso, a aproximação à terra, ao homem como ele é. E a seta 

do anseio é a mudança, o ir além, pois pela aceitação de si mesmo como se é, tem-se um 
anseio de ser diferente, e isto move adiante o mundo inteiro. Nós não queremos ser nós 
mesmos, porque não podemos suportar a nós mesmos: portanto, nunca fazemos progressos. 
Permanecemos como somos porque nós não podemos aceitar a única coisa que pode ser o 
motivo forte o suficiente para realizá-lo. Somente quando aceitamos aquilo que é repugnante 
para nós, teremos uma vontade real de mudar, não antes. 

                                                
84 Jung renunciou em 1913 ao cargo de livre-docente da Universidade de Zurique, posição que mantinha desde 1908. Mas aqui ele pode 
estar se referindo a uma conferência que deu recentemente na Eidgenosssiche Technische Hochschule , ou ETH. 
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“Amo aquele que não guarda para si uma só gota de espírito, mas quer ser totalmente 
o espírito da sua virtude: assim transpõe, como espírito, a ponte.” 
Isto significa que ele ama aquele que tem a intuição de tal virtude, aquele que ao 

menos intuitivamente apreende o significado desta virtude: e assim o espírito atravessa a 
ponte. 

“Amo aquele que da sua virtude faz o seu próprio pendor e destino: assim, por amor a 
sua virtude, quer ainda e não quer mais viver.” 
Isto mostra que se trata realmente de um auto-sacrifício, porque nos arriscamos 

continuando a viver, ou nos arriscamos morrendo. É um empreendimento que tem todos os 
riscos de um verdadeiro empreendimento, o que inclui seus perigos específicos. É "amor 
fati".85 Esta é a atitude que agora prevalece na Alemanha. É o sentido intrínseco do Nacional 
Socialismo. Eles vivem para viver - ou para morrer. Quando ouvimos o discurso das pessoas 
realmente sérias, percebemos que Nietzsche simplesmente antecipou este estilo. Eles louvam 
a atitude de estarem prontos, e naturalmente qualquer racionalista perguntaria, para quê? Aí 
está o ponto: ninguém sabe para quê. Portanto, eles não tem um programa; eles não têm um 
esquema traçado que possa ser cumprido. Eles vivem para o momento. Não sabem para onde 
estão indo. Pessoas muito influentes e competentes desse partido reconhecem que eles não 
sabem, mas uma coisa é certa: eles estão indo, não há retorno, eles têm que arriscar. Então, 
os racionalistas perguntam: "Arriscar o quê?" A resposta é: "Arriscar-se". Eles não sabem o 
que estão arriscando, simplesmente consideram como um fato dado que eles devem ter esta 
atitude, há que se arriscar, seja lá o que for. Isto sem dúvida é pura loucura de um ponto de 
vista racionalista, e é a isto que Nietzsche se refere. Portanto, ele diz que o Super-homem é a 
luz ou a loucura. Podemos dizer que tudo isso é patológico, ou que é uma loucura divina ou 
demoníaca, mas esta é exatamente a loucura a qual Nietzsche se refere. Nietzsche é, de certa 
maneira, o grande profeta daquilo que está acontecendo atualmente na Alemanha.  

“Amo aquele que não deseja ter demasiadas virtudes. Uma só virtude é mais virtude do 
que duas, porque é um nó mais forte ao qual se agarra o destino.”  
Sábias palavras, porque quanto mais virtudes procuramos, mais nos afastamos da 

nossa verdadeira tarefa. Só existe aquela virtude que nos faz viver aquilo que somos.  
“Amo aquele que prodigaliza a sua alma, não quer que lhe agradeçam e nada devolve: 
pois é sempre dadivoso e não quer conservar-se. " 86 

É de novo, a idéia do ocaso, do transbordamento da vida. Vejam, nós sempre tentamos 
reter, economizar nossas vidas, mas ele prega uma atitude que é de desperdício, que se 
desperdiça. Então isto significa dar-se inteiro, sem restrições, novamente um auto-sacrifício ao 
destino, para as coisas que tem que acontecer por razões obscuras - uma completa entrega à 
vida e ao destino.  

“Amo aquele que sente vergonha se o dado cai a seu favor e que, então, pergunta: 
"Sou, por acaso, um trapaceiro ?" - porque quer sucumbir”. 
Para perecer. Isto é claro. 
“Amo aquele que atira palavras de ouro precedendo seus atos e, ainda assim, cumpre 
sempre mais do que promete: pois quer o seu ocaso”.  
Novamente a atitude de expor-se, fazendo mais do que se pretendia fazer. Isto significa 

seguir o impulso que sempre está por trás de tudo o que fazemos, o impulso instintivo orgânico 
que tem o caráter de uma reação natural, como todo o instinto tem. Significa trilhar todo o 
percurso: pretendíamos percorrer duas milhas, mas isto nos carrega por cinqüenta milhas, e 
nós deixamos que aconteça. De outra maneira, não há ocaso. Não se pode dirigir o destino, 

                                                
85 " Amor fati: que isto seja meu amor daqui por diante" (Ciência Gaia, p.276). O amor que Nietzsche nutria pelo destino, assim como sua 
compreensão do "eterno retorno", são parte de sua filosofia última, de afirmação. 
86 Não Aristotélico. Nietzsche aqui provavelmente parodia o conto famoso do homem magnânimo, “que confere benefícios, mas que fica 
envergonhado de recebê-los, porque um é o selo de um superior, e o outro de um inferior” (Nicomachean Ethics, em "Obras Completas de 
Aristóteles", ed. Jonathan Barnes,( Princeton. B.S.LXXI:2, 1983), 1124b.  
 



    Jung, C. G. Seminars Nietzsche's Zarathustra.  

 

 

60 

nós não nos enrolamos conosco mesmos, se podemos gerenciar nossa vida, se podemos 
dizer a Deus: “Só mais isso e nada mais”. 

“Amo aquele que justifica os seres futuros e redime os passados: porque quer perecer 
dos presentes”. 
Esta completa entrega às necessidades do presente significa, é claro, uma realização, 

uma redenção das gerações passadas e das vidas não vividas, que estão esperando para 
serem vividas. Se nós vivermos plenamente, nós nos entregamos às vidas deles e as 
redimimos. Além disso, preparamos a vinda da geração futura, porque realizamos a nossa 
vida; nós a cumprimos e não deixamos nenhuma maldição para as gerações seguintes - a 
maldição da vida economizada.  

“Amo aquele que pune o seu Deus, porque o ama: pois deverá perecer da ira do seu 
Deus”. 
Vejam, ele está na mesma direção de novo, sem o "a" desta vez.  
“Amo aquele cuja alma é profunda também na mágoa e pode perecer de uma pequena 
ocorrência pessoal: assim transpõe a ponte de bom grado. Amo aquele cuja alma é tão 
transbordante, que se esquece de si mesmo e que todas as coisas estão nele: assim, 
todas as coisas tornam-se o seu ocaso”.  
Isto poderia significar a descida para a realidade no sentido de uma queda. Pois ele 

fica emaranhado, fere-se com facilidade: o destino o agarra e assim ele se torna completo. Isto 
é uma completa, perfeita aceitação do que se é, tirando a última conclusão do fato de ser o 
que se é.  

Pergunta: Daquilo que fazemos?  
Dr. Jung : Bem, este é um tipo de ensinamento religioso: é muito absoluto.  
“Amo aquele cujo espírito e coração são livres: assim, nele, a cabeça é apenas uma 
víscera do coração, mas o coração o arrasta para o ocaso.” 
 É uma confissão. O coração fala através de Zarathustra, não a cabeça. Isto é, de 

novo, exatamente o que está acontecendo na Alemanha agora, seus corações estão falando 
através de suas cabeças. E este coração deseja destruição, porque um mundo repleto de 
velhas idéias precisa ser destruído. Não é porque o coração inventou a idéia de destruição, 
mas porque no coração está a fonte secreta da vontade que fala através da cabeça. Mas isto é 
tabu para Nietzsche. Ele não toca nisto.  

“Amo todos aqueles que são como pesadas gotas caindo, uma a uma, da negra nuvem 
que paira sobre os homens”. 
Aqui nós temos a imagem da nuvem negra espalhada por toda a terra, dentro da qual o 

raio está escondido.  
“Prenunciam a chegada do raio, e perecem como prenunciadores. Vede, eu sou o 
prenunciador do raio e uma pesada gota da nuvem: mas esse raio chama-se Super-
homem”. 
Evidentemente, isso significa o homem que está por vir. Uma atitude vindoura, um novo 

espírito, deverá preencher a forma humana e refazer nosso mundo e a cultura que prevalecem 
até hoje. Na mente de Nietzsche, o Super-homem é um novo tipo de homem, com tal atitude.  
 
                   PALESTRA  VI -  13 de junho de 1934  

Dr. Jung: Há muitas perguntas. Mrs. Crowley pergunta: 
"Quando o senhor falou da ação simbólica que interrompe o discurso de Zarathustra, o 

senhor queria dizer que o fluxo, ou o progresso da realização consciente foi 
interrompido? Neste caso, não se infere uma interpretação negativa da ação ? E ainda, 
se um sonho é o mensageiro da realização consciente, por que não é tal ato simbólico 
outro degrau no desenvolvimento da realidade interna? Se é para ser considerado 
como uma interrupção negativa, isto nos dá a sensação de uma quebra no ritmo de seu 
crescimento e eu gostaria de saber o que o senhor quis dizer.” 
Eu não pretendia transmitir a idéia de que a ação simbólica seria de qualquer maneira 

inferior ao sermão. Ocorre simplesmente que o sermão atingiu um ponto onde um outro 
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elemento deve entrar; como se tivéssemos levado uma discussão ao seu extremo, depois do 
qual não se pudesse ir adiante, e então, em vez de discutir, faz-se alguma coisa. Por exemplo, 
em Candide, de Voltaire, quase no final, quando o filósofo Pangloss acabou sua longa fala 
sobre o mundo, que ele é "le meilleur des mondes" e que tudo nele é o melhor possível, 
Candide chama a sua atenção para sua desagradável doença venérea. Mas Pangloss prova 
que mesmo sua doença é muito respeitável, pois a contraíra numa linha direta de Colombo, 
través da intermediação de um cardeal e sua amante. Este é o verdadeiro estilo voltaireano! -
Eu não sou responsável. Quando terminou sua argumentação, Candide, bem conquistada, diz 
"Tout cela est bien dit mais il fault cultiver nôtre jardin", querendo dizer que depois de toda 

aquela conversa eles devem fazer algo sensato, porque não tinham nada para comer: eles 
precisavam plantar seus repolhos. Agora, isto não é de maneira alguma uma interrupção 
inferior, é certamente muito melhor estar plantando e adubando repolhos; todo mundo ficou 
contente quando aquele longo discurso foi interrompido87.  

Neste caso, o sermão se encerra, e é evidentemente difícil prever o que vai acontecer. 
Pode-se perceber comumente, numa série de fantasias,que ela é subitamente interrompida 
por algo novo, um motivo ou uma ação diferentes. Ou, num sonho, acordamos e entendemos 
porque acordamos: foi porque a situação se havia tornado intolerável, ou porque o enredo do 
sonho terminou. Alcançamos uma certa clareza, e então ele pode evanescer, e emerge um 
outro tema. Agora, aqui Zarathustra alcança uma real culminação, quando diz: "Vede, eu lhes 
anuncio o Super-homem: É ele esse raio! É ele este arrebatamento!''. Esta é a própria 
essência da idéia que ele quer passar para a audiência. E o que esperariam depois de tal 
afirmação ?  

Mrs. Crowley: Que o raio caísse: deveria haver uma ilustração!  
Dr. Jung: Sim, esperar-se-ia que o raio caísse e que a audiência fosse atingida por ele - 

como no milagre de Pentecostes, onde o Espírito Santo desceu na forma de línguas de fogo88. 
Não ocorre nada deste tipo, entretanto. Mas algo acontece: o bailarino da corda começa a 
trabalhar, de fato o raio caiu, mas não se vê o efeito. Ainda assim, poderia ser demonstrado 
que o efeito ocorrera. Não é visível aqui no texto, porque toda a seqüência de pensamentos 
está indo subterraneamente, mas é o homem real Nietzsche que escreve estas palavras. Não 
é Zarathustra, e não é o dançarino da corda; ao escrever, o raio cai sobre ele mesmo. Isto se 
tornará óbvio mais tarde.  

Mr. Allemann: Não foi também a palavra "loucura" que o atingiu?  
Dr. Jung: Exatamente. Nietzsche não poderia conhecer o seu destino, mas quando ele 

escreve aquelas palavras, o inconsciente grita: “Alto!” Então a coisa toda se desenrola 
subterraneamente, e começa uma ação peculiar que simboliza os eventos futuros que não 
poderiam ser conscientemente visualizados.  

Agora vem a pergunta de Mrs. Baumann: "Por gentileza, o senhor poderia falar mais 
sobre o coração como sendo a fonte secreta de uma vontade que fala através da cabeça? O 
senhor falou sobre isso na última vez, em relação com o parágrafo onde Zarathustra diz: "Amo 
o que tem o espírito e o coração livres, pois assim sua cabeça serve apenas de entranhas ao 
seu coração, porém o seu coração o leva a perecer. “"  

A idéia é que a cabeça está contida no coração, e que o coração, fala através da 
cabeça. É simplesmente um tipo de metáfora indicando que existe uma vontade secreta no 
coração, atrás da cabeça e superior à cabeça. É uma idéia bem conhecida que as pessoas 
podem argumentar de uma maneira aparentemente lógica e racional, embora estejam 
realmente falando dos desejos de seus corações. Eu penso que foi Isaías, por exemplo, que 

                                                
87 . No romance Candide - 1759 - Pangloss, a caricatura que Voltaire faz de Leibniz e sua filosofia otimista de uma harmonia pré-
estabelecida, fica insistindo para a alerta Candide, que, apesar das aparências em contrário, tudo é para o melhor, neste mundo que é o 
melhor possível, até que no fim do livro o jovem sensatamente observa :"Tudo isto foi bem dito, mas nós precisamos cultivar nosso jardim.”  
88 ."Quando se completaram os dias do Pentecostes,estavam todos juntos no mesmo lugar,e,de repente,veio do céu um estrondo,como de 
vento que soprava impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram-lhes repartidas umas como línguas de fogo e 
pousou sobre cada um deles. Foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar várias línguas, conforme o Espírito Santo lhes 
concedia que falassem." Atos 2:1-4  



    Jung, C. G. Seminars Nietzsche's Zarathustra.  

 

 

62 

reprovou os falsos profetas por falar sobre os desejos de seus corações, em vez de pregar as 
palavras do Senhor89. Isto é, evidentemente, um comentário depreciativo. Significa aqui que 

existe uma vontade de autodestruição no coração que, finalmente, leva até o Super-homem. O 
coração deseja o impulso em direção à destruição daquele ser coxo, domesticado e vil 
chamado homem, a mais desprezível de todas as coisas para Nietzsche - a coisa que deve ser 
superada. Assim, o desejo do coração, o desejo secreto de destruição, força a cabeça, e não 
importando o que a cabeça possa pensar, esta será forçada pelo coração, que conhece o 
objetivo. O Super-homem somente poderá viver através da destruição do homem como ele é. 
Uma analogia política para isso é o desejo secreto de destruição em todo o mundo, não 
somente na Alemanha: é claro que lá se percebe isso muito claramente atualmente, mas está 
em todo lugar. Nosso inconsciente coletivo atualmente busca a destruição de milhões. Por que 
continuam empilhando munições e canhões ? Certamente não para jogar xadrez com eles. Por 
que inventam gazes venenosos? Evidentemente, para matar e por que diabos ninguém 
consegue por um fim nisso? Nós só podemos explicá-lo pelo fato de que há uma vontade 
superior que força todas as cabeças. E Nietzsche diz aqui que ama esta vontade de 
destruição; portanto, ele prega a guerra. É claro que isto é um tipo de pesadelo horrível para 
nós, mas a atitude oriental não veria nisso tal horrível pesadelo. Eles diriam que há gente 
demais, que o número de pessoas deveria diminuir, e assim virá o tempo em que as pessoas 
serão naturalmente exterminadas em certa extensão: simplesmente assim.  

Mrs. Crowley: Não é sobre isso a discussão entre Krishna e Arjuna no começo do 
Bhagavad Gita?90  

Dr. Jung: Bem, a senhora não precisa ler sobre isso no Bhagavad Gita. Poder-se-ia 
escutar isso no oriente de qualquer homem nas ruas que tivesse um pouco de sabedoria 
natural nas veias; ele está bastante convicto, e portanto não demonstra particular 
comiseração. Vejam, nós fazemos um barulhão na Europa quando muitas centenas de 
milhares de chineses estão morrendo de fome, ou afogados pelas enchentes do Hoang Ho ou 
do Yangtze-Kiang. Os chineses não se importam tanto. Eles dizem: Gente demais, precisa ir 
embora. Mas nós cristãos temos tão pouca fé na vida, que achamos que devemos preservar 
cada pequeno aborrecimento que veio à existência. É claro que não é agradável para os 
indivíduos que estão realmente sob a roda, mas, os senhores sabem, nós estaremos todos 
sob a roda quando as bombas começarem a chover sobre nossas cidades. E nós mesmos 
estamos continuamente fazendo com que isso aconteça- ninguém o quer, mas todo mundo 
está fazendo.  

Há agora a questão de Mrs. Baynes a respeito de uma palestra dada por um professor 
de filosofia da lei de Paris. Ele estava falando sobre a psicologia do poder e da assim-
chamada antinomia do poder, ou seja, que o poder é tanto bom quanto mau, o que nos leva a 
uma antítese insolúvel na própria essência do poder91. Ela diz: "O palestrista do Clube 

Psicológico da noite de sábado parecia pensar que seu ponto de vista estava em concordância 
direta com o da psicologia analítica. Ele disse que a solução do conflito seria pela 
reconciliação de tese e antítese, ou, em uma palavra, pela função transcendente que 
considera cada um dos opostos a ser reconciliado. Mas então ele salienta a visão de que o 
cristianismo é ainda nosso melhor guia na condução da vida. É possível negar que o 
cristianismo demande o sacrifício de tudo a um princípio, isto é, ao espírito? E não tem a 
psicologia analítica demonstrado que a psique do homem moderno está em revolta aberta 

                                                
89 ."E o Senhor disse-me: Esses profetas falsamente vaticinam em meu nome; não os enviei, nem lho mandei, nem lhes falei; tudo o que vos 
profetizam é uma visão mentirosa, uma adivinhação, impostura, engano do seu coração.” Jeremias 14;14. 
90. "Quando há um aumento de indesejada população, uma situação infernal é criada." Bhagavad Gita, tr. A.C. Bhakhavendanta Swami 
Problapada (New York,1972) texto 41].  
 
91. Este foi o professor Boris Vycheslavzett (1877-1954), um teólogo moral e filósofo da lei. Sua palestra em Eranus em 1936, "Dois modos 
de Redenção: Redenção como uma Solução da Trágica Contradição" foi publicada numa tradução de Ralph Mannheim na The Mystic Vision, 
vol. 6 dos Selected Papers from the Eranus Yearbooks- Princeton, B.S. XXX, 1968. 
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contra a unilateralidade e o força a buscar um novo caminho que lhe permita viver tanto no 
corpo quanto no espírito ? Não é esta a soma e a substância do ponto de vista de Nietzsche?” 

 Este é, evidentemente, o ponto de vista de Nietzsche, mas por outro lado nós temos 
que dizer que o ponto de vista de Nietzsche é excessivamente misterioso para a maioria até 
das pessoas altamente instruídas. Elas não o entendem. Quando apareceu o Zarathustra, eu 
estava morando em Basiléia, e as ouvi falando sobre isto, e estavam todas profundamente 
confusas; não tinham a mínima idéia do que se tratava. Deixou Jakob Burckhardt, o famoso 
historiador, meio chocado. Ele ficou assustado92. E quando correu o boato de que Nietzsche 
estava num asilo para lunáticos, todos disseram: “Graças a Deus!”. Aí, o caso foi esclarecido: 
um pesadelo foi dissolvido, e todo mundo ficou feliz que o homem Nietzsche estivesse atrás 
das grades. Ele havia dito coisas horríveis, mas felizmente era tudo bobagem, o sonho de um 
homem louco. Era mais ou menos assim o clima de aproximadamente cinqüenta anos atrás, e 
hoje em dia não é muito diferente. O gênero humano não se tornou muito mais inteligente 
nesse meio tempo. É claro que temos tido mais experiências. A guerra mundial ajudou muitas 
pessoas a perceber o que significa o Zarathustra, ou ao menos ao que ele se refere. 
Entretanto, em sua maioria, as pessoas estavam alegremente adormecidas no sonho da Idade 
Média, sem ter nenhuma idéia de tais problemas, assim como incontáveis milhões estão ainda 
adormecidos. Estes poderiam estar vivendo da mesma maneira felizes num tempo onde o sol 
ainda estivesse girando ao redor da terra. Para tais pessoas o inteiro problema não existe, e 
para eles o cristianismo ainda é o melhor guia para suas vidas, não importando como o 
símbolo Cristo seja entendido. Vejam, ele pode ser entendido de muitas maneiras: da maneira 
católica, da maneira grega ortodoxa, - existem 400 denominações protestantes fazendo um 
rebuliço por nada. E existem também todos os tipos de idéias não ortodoxas e não 
organizadas sobre o assunto. Mas a figura central ainda é Cristo. Enquanto as pessoas forem 
incapazes de perceber o que é a individualidade, o que é o Self, este será projetado, e não há 
nada que se possa fazer a respeito. Se não está projetado em Cristo, está projetado em outro 
líder ou figura mitológica, um Buda ou um novo sistema religioso. E, é claro, o número de 
pessoas que não está consciente do Self, que nem começou a perceber que tal problema 
existe, é incontável93. Portanto, tem-se que contar com o cristianismo, e levá-lo bem a sério 

como o melhor guia nesses assuntos; por dois mil anos, este sistema tem sido o melhor guia 
para nós, assim como o Budismo tem sido na Índia.  

Enquanto as pessoas podem viver em tal sistema, se ele realmente expressa os fatos 
do inconsciente, então é bom e nada se pode dizer contra ele: não se pode nem criticá-lo. Isto 
é, evidentemente, desde que as pessoas sejam sérias e não tenham colocado simplesmente 
um "a" na frente do seu credo - em vez de teismo, ateísmo. Eu não consideraria os ateus 
sérios: eles não vêem que ao negarem Deus, são ainda teístas. Entendo por "pessoas sérias" 
aqueles que sabem que tal coisa como uma experiência religiosa é possível, e que isto 
significa o maior bem que alguém possa imaginar. Tais pessoas percebem, é claro, que o 
símbolo cristão, assim como é colocado, assim como permanece agora, não provê uma forma 
através da qual uma vida plena seja possível. E porque isto é de novo uma verdade, nós 
temos o problema do que podemos fazer, ou de como podemos viver quando aquele símbolo 
nos falha. Por exemplo, podemos considerar que as pessoas que tem tal problema são 
anormais, que isso é um tipo de escolha de mentes desequilibradas que simplesmente não 
conseguem seguir tradições, que são anormais demais para serem expressas por um símbolo 
razoavelmente coletivo ou normal, de modo que mesmo Cristo como um símbolo abrangente, 
ou aquilo que Buda é no Oriente, seja incapaz de expressar estes caprichos particulares das 
mentes modernas. Esta é a atitude de pessoas muito inteligentes. Eles entendem que estes 

                                                
92. [NOTA: Sobre Burckhardt vejam acima em 9 de maio de 1934, n.7. Os anos de Jung em Basiléia, onde ele freqüentou o ginásio e a 
faculdade, se estenderam de 1886 a 1900. Nietzsche morreu no ano em que Jung, um novo médico, mudou-se para Zurique. Depois do 
colapso de Nietzsche em Turim, ele foi levado para Basiléia e depois para um asilo em Jena, onde permaneceu por um tempo breve, antes 
de ser levado para a casa de sua mãe.] 
93. Vejam CW 12, § 12 sobre uma referência de como a projeção religiosa pode afastar o conteúdo inconsciente "de toda participação e 
influência sobre a mente consciente". 
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assim-chamados problemas modernos são somente um tipo de protuberâncias neuróticas, 
mais ou menos mórbidas, porque afirmam que tudo aquilo que pode razoavelmente ser, já 
está expresso no dogma cristão.  

Ultimamente,eu tive a oportunidade de conversar com alguns franceses que são 
católicos até a medula de seus ossos, e para eles toda aquela esfera de experiência 
psicológica ou religiosa, que é tão evidente nos primitivos, por exemplo, simplesmente não 
existe. Não existe, porque está na Igreja. Aí então se presume que eles acreditem em seu 
catolicismo. Absolutamente não! Eles são católicos com um "a", acatólicos, mas estão na 
igreja. Quando eles são positivos, dizem que a alma é um problema religioso, com o qual a 
igreja lida, o que não tem nada a ver com eles; somente na medida em que eles estão 
conectados com a igreja, a alma tem algum papel. Se eles são negativos, eles dizem que tudo 
na igreja e a completa experiência religiosa não tem sentido. E eles precisam repeti-lo muito 
freqüentemente, com um espírito de insistência para ajudar o inconsciente acumulado a 
abreagir. Provavelmente organizam-se em uma sociedade livre-pensadora, ou numa 
sociedade de propaganda ateísta. Mas toda a sua psicologia ainda está na igreja católica, na 
sua forma positiva ou negativa. Dizer alguma coisa sobre Nietzsche, ou mencionar a psicologia 
analítica para tais pessoas é perfeitamente despropositado - poder-se-ia da mesma maneira 
estar falando para pingüins. Eu me senti como São Malo, com a diferença de que eu não 
estava cego e surdo: eu percebi que eles eram pingüins94. Eles eram somente a metade 

consciente do homem - o inconsciente não existia - e a metade consciente eram as paredes da 
igreja.  

O símbolo cristão ainda está vivo, porque milhões de pessoas estão vivas e têm muita 
necessidade dele, e para elas tudo está contido lá dentro, antecipando, pode-se dizer, aquilo 
que nós obtemos através do inconsciente coletivo de certa forma. Nós constantemente 
precisamos de conceitos cristãos para compreender o inconsciente coletivo. Aplicamos da 
mesma maneira conceitos orientais, mas os amplificamos para explicar o que está no 
simbolismo cristão. É verdade que o cristianismo tardio tem uma peculiar unilateralidade que 
não está adequada ao nosso tempo, mas aquela assim-chamada atitude espiritual já foi 
perfeitamente sadia - tinha que ser assim. O conhecimento das condições da civilização antiga 
faz com que os senhores entendam porque precisou-se de uma religião tal como o 
cristianismo. Cada ênfase colocada sobre o espírito era absolutamente necessária; não se 
pode imaginar o que teria sido do mundo se tal reação não tivesse acontecido. Sabem, quando 
o Budismo primeiramente alcançou os povos bárbaros atrás das fronteiras da Índia, apareceu 
meio despido, sem deuses, porque já haviam dois milhões de deuses na Índia. Eles estavam 
simplesmente inundados por eles, então, é claro, já que o budismo era um tipo de protesto 
contra o hinduismo dominante, pensaram que não precisavam deles. Pensavam que a ação 
decisiva acontecia na esfera dos homens e não dos deuses; mesmo os deuses tinham que 
tornar-se homens para serem redimidos. Mas quando o budismo alcançou o Nepal, Tibet e a 
China, esta condição do Hinayana, o pequeno vaso, não se encaixou. Encontraram lá somente 

os velhos deuses, fetiches e shamans tribais, e todo o tipo de magia negra, como a religião 
Bung no Tibet. Assim o budismo instantaneamente sentiu a necessidade de deuses de novo, e 
tiveram uma série de profetas que revelaram a existência das deidades Mahayana. A idéia 
dos boddhisatvas, que se tornaram até mais importantes que o próprio Buda, originou-se 
então, e todas as deusas, como Kwan Yin e a Tara branca. Eles naturalmente tiveram que 
inventar deuses femininos, é claro que não artificialmente, mas através de uma revelação 
especial para esta finalidade, vinda do inconsciente95.  

Então, quando este professor mostrou uma atitude muito positiva em relação ao 
cristianismo, eu o apoiei, porque eu também tenho uma atitude positiva em relação a isto. Eu 

                                                
94. Na Ilha Pingüim (Nova Iorque, 1909), São MaIo é mencionado, mas foi um Sao Muel quem, vendo apenas indistintamente os pingüins na 
ilha onde havia aportado, batizou-os como se fossem homens muito pequenos. Jung também discute a Ilha Pingüim nos Seminários dos 
Sonhos, p.88. 
95. A religião antiga do Tibet, chamada Bung ou Bon, uma forma de culto natural, foi substituída pelo Mahayana - o grande veículo - 
Budismo. Os Bodhisattvas, "seres que aspiram pela iluminação", retardam sua própria iluminação para trabalhar pela iluminação dos outros. 



    Jung, C. G. Seminars Nietzsche's Zarathustra.  

 

 

65 

poderia lhes dar, por exemplo, provas absolutamente psicológicas de certos bem abstrusos 
conceitos dogmáticos, como o da Trindade, ou daquele ponto que marcaram contra os 
Arianos, os seguidores de Arius, na igreja antiga, de que Cristo era homo-ousios, de natureza 
igual à Deus. Os Arianos diziam que ele era somente homoi-ousios, similar em substância ao 
Pai. Isto nos parece puro "nonsense", mas eles se mataram por essa questão, e ela é 
evidentemente de tremenda importância quando observada do ponto de vista psicológico96. 

Nós devemos ser gratos aos velhos Padres da Igreja por terem chegado à conclusão de que 
Cristo deveria ser homo – ousios consubstancial ao Pai: tal conclusão foi absolutamente 
necessária para nosso desenvolvimento psicológico. Foi também por certas razões 
psicológicas que o Gnosticismo teve que ser abolido. Eu sou contra a destruição do 
cristianismo, porque eu sustento que por milhares de anos, a maioria das pessoas não será 
capaz de ir além da concepção cristã; portanto, ele deve existir, não se pode aboli-lo. Deve-se 
acabar com a tolice de pensar que todas as pessoas são iguais e professam o mesmo credo. 
É absolutamente impossível. Estamos convertendo os negros para sua própria destruição, por 
exemplo. Teria sido melhor ir à África e fuzilá-los, do que fazê-los degenerar convertendo-os 
ao cristianismo. Os missionários pregaram que eles deveriam usar roupas, mas os ingleses 
então tornaram-se suficientemente inteligentes para não o permitir - bem, eles não podiam 
evitar tornarem-se inteligentes depois de um tempo, não há nenhum mérito nisso. Em certas 
partes da Polinésia eles surraram muito os nativos que usavam calças. Eles devem andar nus. 
Mas os missionários têm fantasias sexuais sujas se as pessoas estão nuas, então lhes dizem 
que estão indecentes. As pessoas teriam muito menos fantasias sexuais se andassem nuas - 
mas isso seria "horrível".   

Eis uma questão da Sra. Bailward: "Com referência à profecia sobre Cristo, de que ele 
deverá aparecer como o mais íntimo dos irmãos, isso significa um tipo de Valentino, ou 
Mussolini, ou um boxeador mediúnico ?  

É extremamente improvável que Cristo apareça em tal forma, a não ser que Mussolini, 
ou o boxeador, apaixonem-se pela senhora, ou a senhora por eles. Aí poderia ser. Desde que 
tais pessoas estejam em algum lugar do horizonte, ou pintadas sobre o muro, elas causam 
pouco dano. Cristo, sendo o símbolo do Self, é a coisa mais profunda, e isto somente nos 
atinge na maior profundidade. Mussolini nunca faria isso. A razão por que muitas pessoas se 
apaixonam por fantásticos tenores e Valentinos, é porque eles estão bem distantes, e assim 
são perfeitamente inócuos; cada mulher apaixonada por um tenor sabe, no fundo de seu 
coração, que ele não liga para ela. Só se torna perigoso quando o verdadeiro amor entra no 
meio, e então as pessoas fogem o mais rapidamente possível, pois onde Deus está mais 
perto, o perigo é maior.  

Mrs. Bailward: De onde é a citação ?  
Dr. Jung: Miss Hannah também pergunta sobre isso. A citação é do quinto capítulo de 

São Mateus: “Na verdade vos digo que todas as vezes que vós fizestes isto a um destes meus 
irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes.” Que Cristo possa ser o menor entre os nascidos, 
é, evidentemente, muito importante97. O mesmo pensamento se expressa no misticismo 

islâmico mais primitivo, de uma maneira de certo modo diferente e mais completa. Eu já citei 
para os senhores o que o meu líder Sufi disse para mim98. Vejam, o Self,é de certa maneira 
uma coisa tão desagradável, tão realista, porque é o que se realmente é, não o que se quer ou 
se imagina que se deveria ser; e esta realidade é tão pobre, e algumas vezes perigosa, 
mesmo desprezível, que muito naturalmente fazemos todo o esforço para não sermos a nós 
mesmos. Portanto, inventou-se bem adequadamente a idéia de que é mesmo muito mal 
moralmente ser você mesmo. Além disso não se deve pensar a respeito de si mesmo; 
devemos amar nosso irmão ou nosso vizinho, mas não a nós mesmos. Mas infelizmente Cristo 

                                                
96. Arius (d.A.D. 336), ao pregar que as substancias do Pai, Filho e Espírito Santo, eram separadas e apenas similares, fez do Cristo o único 
que veio à existência. O Credo de Nicéia, apontando diretamente à heresia ariana, insistiu na identidade da substância entre a Trindade, 
assim fazendo o Filho, o Pai e o Espírito Santo, eternos.] 
97. Mateus 25:40 
98. Vejam acima, 9 de maio de 1934, n.7 
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falou que devemos amar nosso irmão ou nosso vizinho como a nós mesmos, e como podemos 
amar o irmão se não amamos a nós mesmos? Ou como podemos perdoar nosso irmão se não 
perdoamos a nós mesmos? Assim, um dos primeiros filósofos gnósticos, Karpokrates, traduziu 
uma certa passagem no evangelho de São Mateus de uma maneira muito peculiar - aquela 
passagem onde Cristo diz: "Pois eu digo-vos que todo aquele que se irar contra o seu irmão, 
será submetido ao juízo do tribunal. O que chamar "raça” a seu irmão será condenado no 
conselho. O que lhe chamar louco, será condenado ao fogo da geena. Portanto, se estás para 
fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, 
vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, depois vem fazer a tua oferta. "  

Mas Karpokrates interpreta este último versículo: Se estás para fazer a tua oferta diante 
do altar, e te lembrares que tens alguma coisa contra ti mesmo, vai reconciliar-te primeiro 
contigo mesmo99. Existe um costume nas tribos vermelhas dos índios; quando um homem não 

está uno consigo mesmo no dia do encontro do conselho, não vai ao encontro porque 
reconhece que não está bem para ser justo, imparcial e verdadeiro, se está em luta consigo 
mesmo. Portanto, Karpokrates corretamente assume que não se pode perdoar, se não se 
perdoa a si mesmo; não se pode amar, se não se ama a si mesmo. E isto é realmente cristão. 
Mas o cristianismo recente, desejando encontrar uma maneira de fugir do si mesmo, inventou 
esta idéia infernal de que nós deveríamos amar nosso próximo e esmagar-nos com os pés, em 
contradistinção às palavras do Senhor, de que devemos amar o próximo como a nós mesmos, 
supondo que naturalmente amamos a nós mesmos. De outro modo, como poderíamos ser 
imparciais, ou como poderíamos perdoar? Portanto, aquele amor cristão pelo irmão tornou-se 
muito suspeito. Se qualquer pessoa me diz que me ama mais do que a si mesmo e quer se 
sacrificar eu digo: quanto vai custar? O que você vai querer depois? Porque depois uma longa 
conta será apresentada. A Natureza apresentará a conta, porque não é abnegada; não existe 
tal coisa como abnegação nesse sentido. Mas se você ama a si mesmo, estará no caminho da 
abnegação. É uma tarefa tão difícil e desagradável amar-se a si mesmo, que se alguém pode 
fazer isto, pode amar qualquer sapo, porque somos piores que o animal mais desprezível.  

Agora Miss Hannah diz ainda: “Eu entendi que o senhor disse, na última vez, que 
devemos desfazermo-nos da mente para perceber que ela é o corpo, e que foi isto o que 
Cristo quis dizer quando disse que nós poderíamos encontrá-lo entre os menores dentre os 
irmãos. Eu acho que sou como os teólogos de Strasbourg, mas eu não consegui entender o 
que isto quer dizer”.  

Bem, não necessariamente o corpo, mas o corpo está naturalmente sob o mesmo 
preconceito; o corpo sendo o mais baixo no homem é, evidentemente, o mais ínfimo entre os 
gerados. Aqueles teólogos de Strasbourg não entenderam o que eu queria dizer, porque 
nenhum cristão destes dias entende este ponto; nós estamos todos enrolados em nossas 
mentes através da educação100. Só nos é dito para amar nossos próximos e que é errado amar 

a nós mesmos. Por exemplo, um dos argumentos mais comuns contra a análise é que ela 
torna as pessoas autoconscientes: elas somente pensam em si mesmas. Eu digo que esta é a 
melhor coisa que se pode fazer, se fazemos isso sistematicamente. Fazemos isso 
diletantemente - somente fantasiamos - mas desde que comecemos a escrever estas 
fantasias, e uma vez que elas podem ser repugnantes, instantaneamente chamam a atenção 
sobre si mesmas. Você descobre então que vale a pena estudar o homem e também que é 
bem recompensador viver com o corpo. De outra maneira, com o que se vai viver? 
Provavelmente evaporar-se-ia. Bem, se você vai desaparecer no próximo trem direto para o 

                                                
99. Mateus 5:22. Karpokrates (mais comumente Carpocrates) , ensinou em Alexandria durante o reino de Adriano (117-138). Ele é conhecido 
por nós principalmente através dos escritos anti-gnósticos do Padre da Igreja Irenaus (c. 149 - 202). 
100. "Psicoterapeutas ou o Clérigo", uma palestra dada na Conferência Pastoral Alsaciana em Strasbourg em Maio de 1932, e publicada em 
forma de panfleto naquele ano, e posteriormente nas Obras Completas XI § 488-538. Encontra-se aqui aquela famosa declaração: "Entre 
todos os meus pacientes na segunda metade da vida - quer dizer - acima de trinta e cinco anos- não houve nenhum cujo problema, em última 
análise, não era encontrar uma perspectiva religiosa na vida... Isto, é claro, não tem nada a ver com um credo particular ou a associação a 
alguma igreja" (§. 509). Indubitavelmente os pastores não poderiam entender como alguém poderia considerar um psicoterapeuta como um 
substituto para um clérigo, identificar um problema religioso com a necessidade de sentido para a vida, ou poderia dizer que o catolicismo 
estava certo para uma pessoa, era uma denominação diferente para outra, e absolutamente nada para uma terceira. 
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céu, ainda esta noite, eu não tenho nada contra a dizer, mas não se pode viver como um 
espírito descorporificado que por algum acaso caiu dentro do corpo de uma mulher e não pode 
nem reconhecer suas próprias mãos.  

Vamos agora continuar com nosso texto. Os senhores se lembram que o quarto 
capítulo acaba com: 

"Vejam: eu sou um prenúncio do raio e uma pesada gota procedente da nuvem; 
contudo, este raio chama-se o Super-homem."  
Estas são quase as mesmas palavras do final do capítulo anterior, e uma vez mais nós 

temos uma interrupção. 
"Proferidas estas palavras, Zarathustra voltou a olhar o povo, e calou-se.”  
Esperando, obviamente, na expectativa de que alguma coisa acontecesse.  
"Riem-se - disse o seu coração - Não me compreendem; minha boca não é a boca de 
que estes ouvidos têm necessidade. Iniciarei por lhes tapar os ouvidos para que 
aprendam a ouvir com os olhos? Terei que retumbar à maneira de tímbales ou de 
pregadores de Quaresma? Ou darão crédito apenas aos gagos? Sentem-se orgulhosos 
de qualquer coisa. Como se denomina, então, isso de que estão orgulhosos? 
Denomina-se civilização: é o que os distingue dos pastores de cabras."  
A palavra em alemão é Bildung, que quer dizer um tipo de educação, mais do que 

civilização.  
"Isto, contudo, eles não gostam de ouvir porque os fere a palavra “desdém". Dirigir-me-
ei, portanto, ao orgulho. Falar-lhes-ei do mais desprezível que há, do último homem."  
Zarathustra está esperando algum efeito do raio, e nada acontece aparentemente, 

então ele conclui que ainda não havia dito a palavra certa para alcançar a audiência - a 
palavra que penetra - e ele pensa que poderia atingi-los se falar da mais desprezível de todas 
as coisas. Vejam, este sentimento de não alcançar sua audiência mostra que naquele evento 
interno que está na mente do escritor enquanto escreve, há uma situação similar. Ele fala as 
palavras e aparentemente algo nele mesmo não responde, alguma coisa segura sua reação. 
Aí naturalmente, como um escritor sempre faz, ele projeta o fator interno para fora de si 
mesmo, em seus escritos. Agora, o que é isto que não reage nele ? O que é tão obtuso?  

Mrs. Fierz: Ele fala de Bildung aqui, mas ele mesmo é gebildet101.  

Dr. Jung: Sua conclusão consciente é que eles são orgulhosos de sua cultura ou 
educação e portanto eles não reagiriam. Mas eu quero saber por que quando ele fala do raio, 
ou o dançarino da corda começa a trabalhar, ou não acontece nada - pelo menos sua 
audiência não reage.  

Dr. Bahadurji: Porque o Self, nele não se revela ao nível de sua expectativa, não 
responde para ele. Ele pensa com sua cabeça, mas o Self,não está nela.  

Dr. Jung: Sim, poder-se-ia colocar abstratamente desta maneira. Poder-se-ia também 
dizer que a coisa que não reage nele é o homem coletivo, porque o homem coletivo no 
simbolismo do inconsciente é sempre representado por uma assembléia, uma audiência, uma 
multidão. E ele permanece ante a multidão nele mesmo, então isso significa que o homem da 
multidão, o homem comum coletivo nele mesmo, não reage: ele é obtuso. Mas aquele homem 
tem muito a ver com o Self,: num Self, integrado, aquele homem está presente. Ele é mesmo o 
limite externo do Self, o Self, é como uma multidão, portanto, sendo a nós mesmos, somos 
também como muitos. Expressa-se a totalidade. Não se pode individuar sem estar com outros 
seres humanos. Não se pode individuar no alto do Monte Everest, ou numa caverna em algum 
lugar onde não se vêem pessoas por setenta anos: só se pode individuar com ou contra algo 
ou alguém102. Ser um individuo é ser sempre um elo numa cadeia; não é uma situação 

absolutamente destacada, fechada nela mesma, sem conexão com o externo. É um tipo de 
preconceito neurótico do cristianismo atual que não se deveria amar a si mesmo. Assume-se 

                                                
101. Bildung se traduz por educação, cultura, civilização, e assim por diante. Como sugere Mrs. Fierz, Nietzsche era uma outra instância de 
homem educado, culto. 
102. Jung define individuação como "um processo de diferenciação... cujo objetivo é o desenvolvimento da personalidade individual”  (CW VI, 
§ 757) 
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que nos tornaríamos então como uma bola redonda perdida em algum lugar do universo, sem 
qualquer referência a qualquer coisa, e sem conexão com qualquer um. Mas, de fato, se 
podemos pensar com concentração, percebemos o quanto estamos conectados com outros 
seres humanos, o quão pouco podemos existir sem sermos relacionados, sem 
responsabilidades e deveres e sem a relação que as outras pessoas estabelecem conosco. E 
tudo isso permanece na escuridão da participação mística, uma vez que não pensemos sobre 
isso.  

Quando somos, assim como parece, egotistas, indulgentes com nossas próprias 
fantasias, somos simplesmente indulgentes com a fantasia de sermos destacados, 
completamente sozinhos conosco mesmos. É claro que a opinião pública ajuda neste 
preconceito, assumindo que qualquer pessoa a sós consigo mesma é necessariamente um 
egotista. Quando a pessoa é bastante modesta e não fala porque pensa que não é 
competente, os outros dizem que é orgulhosa; entretanto, pode ser um sujeito decente que 
não quer fazer o mesmo rebuliço que as outras pessoas, falando sobre coisas das quais 
realmente não entende. A individuação só é possível com pessoas, através das pessoas. 
Precisamos perceber que somos um elo numa cadeia, que não somos elétrons suspensos em 
algum lugar no espaço, ou perambulando sem rumo no cosmos. Somos parte de uma 
estrutura atômica, e esta estrutura atômica é parte de uma molécula que, com outras, constrói 
um corpo. A vida é um continuum, e nada é intensamente apartado do homem dentro do 
continuum vivente; tal coisa morreria instantaneamente e seria descartada. Enquanto vivemos, 
estamos no continuum da vida. Se alguém pensa que está separado, isto nada mais é do que 
uma imaginação neurótica e isto é evidentemente mórbido. Mas se alguém pensa a respeito 
de si mesmo isto não quer dizer que se seja mórbido. Pode ser sistemático. Então, se alguém 
se sente como o escritor nesse caso, falando para uma audiência que não o entende 
absolutamente, isto significa que ele não está em contato com seu próprio homem coletivo, ou 
que ele subestima ou superestima algo nele mesmo. Existe uma falta de equilíbrio em seu 
julgamento.  

Mais tarde, Nietzsche explica isto baseando-se no fato que ele tem estado sozinho por 
tempo demais, falando com os bosques, com os riachos e as árvores. É perfeitamente 
verdadeiro que se um homem fica demasiadamente sozinho, ele perde a conexão com o 
homem coletivo nele mesmo, e fala sobre coisas que estão acima da compreensão de outras 
pessoas; e isto é egocêntrico, demasiadamente em sua própria esfera, de modo que ele não 
conhece a linguagem falada na coletividade. É claro que o fato dele ter uma nova mensagem é 
uma dificuldade adicional. Na realidade, Nietzsche viveu muito sozinho. Ele naturalmente 
movia-se numa esfera solitária; então descobriu uma coisa nova, que só se pode descobrir na 
solidão, e tentou transmitir esta nova mensagem através de uma linguagem que era 
absolutamente nova e extremamente difícil. Ele não conhecia a linguagem coletiva, então ele 
naturalmente teria que escolher a forma mais impressiva, santificada pela idade, uma 
linguagem belamente épica ou hierática. Tais pessoas sempre instintivamente escolhem aquilo 
que chamamos de estilo bíblico, com o objetivo de impressionar as pessoas; ele carrega uma 
certa autoridade. Mobiliza todos os tipos de reminiscências da mais remota juventude, é como 
acertar um golpe.  

Entretanto, neste caso, mesmo tal linguagem não ajuda. Ela ricocheteia, assim como é, 
e as pessoas permanecem bastante insensíveis: o homem coletivo não reage. Mas uma certa 
reação ocorreu; mesmo o homem coletivo, embora bem impenetrável por esta linguagem, 
pode ser alcançado através do inconsciente. Assim, enquanto ele estava falando sobre o raio 
ou a loucura, algo nele mesmo foi alcançado: o inconsciente estava começando a se agitar. 
Isto é historicamente verdadeiro. Não se pode dizer que Nietzsche tenha sido completamente 
compreendido - mesmo aqueles que fizeram uma grande agitação em volta dele não 
compreenderam aquilo que ele realmente queria dizer. Mas ele criou uma mobilização, ele 
sensibilizou alguma coisa no inconsciente; pois ele tentou formular o que está realmente 
acontecendo no inconsciente coletivo do homem moderno, dar palavras àquela desordem. É 
claro que Nietzsche não poderia esperar uma reação imediata ao seu sermão, porque este 
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primeiramente deverá entrar no inconsciente, dentro da barriga da coletividade, e a reação 
aparecerá de um lado completamente inesperado. Bem, agora ele tenta uma nova técnica, ele 
tenta falar a eles sobre a mais desprezível de todas as coisas, o último homem.  

“É tempo que o homem tenha um objetivo. É tempo que o homem desenvolva o germe 
da sua mais sublime esperança.” 
Agora, como os senhores compreendem isto? O que está na mente de Nietzsche aqui? 

Isto é tudo falado com uma certa emoção.  
Mrs. Baynes: Não quer dizer que ele sentia que era um momento crítico para si mesmo 

e para a humanidade?  
Dr. Jung: Exatamente. Ele expressa aqui sua convicção, sua grande emoção, sobre o 

fato de que a hora é agora, de que é mesmo extremamente urgente. Encontra-se isso no 
capítulo onde Zarathustra está indo visitar as ilhas felizes, e desce dentro do vulcão: Es ist 
Zeit, hochste Zeit.103 A sensação de Nietzsche era que nós estamos agora num grande ponto 
de transição na história e na evolução do homem. Chama-se isso “chiliastic mood”. Esta é uma 
palavra eclesiástica, que tem a ver com o Livro da Revelação, e com a idéia do Reino de Deus 
a vir, o milênio104. E esta sensação de um grande ponto de transição não foi percebida 
somente por Nietzsche. Por exemplo, aquele livro de Spengler, Der Untergang des 
Abendlandes, tem o mesmo clima105. Há a mesma convicção de que alguma coisa vai 
acontecer, de que o tempo se completou e de que algo novo está vindo. Portanto, Nietzsche 
diz que agora é hora do homem pensar sobre si mesmo, ou de fixar seu objetivo: é tempo para 
o homem plantar o germe de sua esperança mais sublime, a qual é, evidentemente, o Super-
homem. E a idéia que o homem deva estar pronto para desfazer-se de ou para trocar sua 
antiga atitude externa, para dar nascimento a um novo ser. São Paulo fala sobre descartar o 
velho Adão e vestir-se de ou tomar Cristo, o que é a mesma idéia de uma mudança completa, 
como uma serpente abandonando a sua pele e criando uma nova; ou como a fênix 
queimando-se em seu próprio ninho para ressurgir mais uma vez das cinzas em uma forma 
rejuvenescida106.Todos esses são símbolos arquetípicos do tempo quando as coisas velhas 

são destruídas para dar espaço às novas. Agora, se isto é verdadeiro ou não, nós não 
podemos provar, mas com bastante certeza, Nietzsche tinha a sensação de que alguma 
grande nova revelação deveria acontecer, e viu isto na idéia do Super-homem.  

"O seu solo ainda está bastante rico para tal. Mas um dia, esse solo, tornado pobre e 
avaro, deixará de poder dar nascença a uma grande árvore. 
 Ai! Aproxima-se o tempo em que o homem já não lançará por sobre a humanidade a 
seta do seu desejo, em que a corda do seu arco terá desaprendido de se esticar.  
Eu vo-lo digo: é preciso ter ainda um caos dentro de si para gerar uma estrela 
dançante. Eu vo-lo digo: Tendes ainda um caos dentro de vós”.  
Ele obviamente fala aqui do último homem em contradistinção às pessoas do nosso 

tempo que são ainda caóticas. O inconsciente não está ainda sintetizado; isto é, ainda há um 
tipo de caldeirão derretedor nelas, onde os elementos podem ser reformatados, onde novas 
figuras, ou novas ordens podem ser criadas. A velha filosofia alquimista tentou fazer isto. A 
condição original do homem era representada por pedaços caóticos de elementos que se 
encontravam juntos sem ordem, quase incidentalmente; e então pelo processo do fogo eles 
eram derretidos juntos, produzindo, assumia-se, um novo desenvolvimento espiritual. Isto se 
devia a uma fundamental idéia da filosofia alquimista que se expressava pela simbologia da 
química. Eles não podiam usar termos filosóficos ou mesmo psicológicos, porque a igreja fez 
com que fosse muito perigoso falar sobre tais coisas. Mas a existência da Química era ela 

                                                
103. E o tempo, o tempo mais elevado.  
104. Na Revelação 20, é dito que a santidade prevalecerá durante um periodo de 1000 anos, no qual Cristo reinará na Terra, e o antigo 
dragão, Sat~, jazerá aprisionado. 
105. Oswald Spengler (1880-1936), historiador alemão, é principalmente lembrado por suas profecias milenares, pessimistas no "Declínio do 
Ocidente", tr. C.F. Atkinson (Nova Iorque:1926-28) 2 vol. 
106. " Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo." ( I Coríntios 15:22). "Como está escrito, o 
primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante." (I Coríntios 15:45). 
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mesma uma evidência dos poderes que estavam se manifestando - imediatamente após o 
começo da Reforma. Este movimento, entretanto, que era realmente igual à psicologia 
moderna, tinha que se mover subterraneamente. Tinha que se expressar por símbolos 
intrincados, da mesma maneira que o Cristianismo antigo usava termos misteriosos. Em vez 
de dizer "Cristo", usavam a palavra "poimen"107. Em todo o livro de Hermas, que é certamente 

cristão - pelo menos supunha-se que ele fosse irmão do segundo papa - o nome de Cristo não 
é absolutamente mencionado: só se referem a ele como o Poimen .E só se podia aludir ao 
batismo e à comunhão através de certos símbolos, por causa do perigo de perseguição. Ter 
pontos de vista de certa forma radicais ou liberais era um assunto muito sério na Idade Média: 
arriscava-se a ser assado. É claro que Nietzsche não sabia nada sobre a alquimia. Eu estou 
bem certo de que ele nunca leu sobre tal coisa, pois em seu tempo esses velhos filósofos 
medievais eram considerados como um tipo de idiotas, com fantasias idiotas. Então a idéia do 
caos dentro de cada um é para ele como uma metáfora do discurso, mas é um simbolismo 
hábil para a condição desordenada do inconsciente que não é ainda sintetizado.  

Isto se expressa em todo indivíduo por uma certa falta de orientação, uma imprecisão, 
uma sensação de ser suspeito, e de uma perambulação, sem encontrar nenhuma direção e 
nenhum significado na vida. Em certos estágios da análise, particularmente no começo, as 
pessoas percebem muito claramente que tem um caos nelas mesmas e que se sentem 
perdidas nele. Elas não sabem para onde esse caótico movimento as conduz: freqüentemente 
não entendem absolutamente o que estão fazendo, e sobre o que o analista está falando. 
Tudo parece perfeitamente sem objetivo e incidental. Agora, a idéia de Nietzsche é que a partir 
de tal falta de ordem, uma estrela dançante pode nascer. Eis aqui o símbolo da dança outra 
vez. Onde o encontramos anteriormente?  

Miss Hannah: O velho anacoreta diz que Zarathustra vai em seu caminho como um 
dançarino.  

Dr. Jung: Exatamente. Então a dança se refere a Zarathustra, mas existem outros 
paralelos mais adiante. A estrela dançante poderia ser a estrela cintilante, por exemplo, e o 
que esta estrela simbolizaria nesse caso?  

Mr. Baumann: Individuação.  
Dr. Jung: Sim, seria um símbolo da individuação, um símbolo da concentração de uma 

centelha vivente, a centelha de fogo que caiu na criação, de acordo com o mito gnóstico108.  

Mr. Baumann: Zarathustra dizia que deve-se encontrar o germe da esperança mais 
sublime no homem. Isto significa que o homem individuado é a última esperança do homem?  

Dr. Jung: Bem, este germe da esperança mais sublime é a estrela. O homem deve 
plantar um germe, o qual deveria crescer em forma de planta, e a planta criaria uma flor, que 
seria a estrela. Seria aquilo que chamamos a planta Yoga, com a flor de estrela. É uma antiga 
metáfora poética chamar um prado cheio de flores uma imagem do céu com seus milhares de 
estrelas; as flores têm aquelas formas semelhantes a estrelas, estruturas simétricas. Assim, se 
o homem é bem sucedido em plantar este germe, é como se ele estivesse grávido de uma 
estrela cintilante. Isto também explica o movimento dançante, o incessante cintilar de uma 
estrela simboliza sua peculiar atividade emanante. E esta idéia, ou sentimento, ou intuição - o 
que quer que se a chame - explica os muitos braços dos deuses hindus. Eles representam a 
extraordinariamente cintilante atividade do corpo divino. Aqueles braços estão todos se 
movendo. Eles simbolizam uma enorme atividade emanando do deus. A figura do criativo 
Shiva, Shiva na sua manifestação perfeita - particularmente no culto lamaísta - tem trinta e seis 

                                                
107. Poimen: pastor, observador, protetor. O Pastor de Hermas consistia em lições de instrução da doutrina e prática cristãs. Hermas foi um 
irmão do Papa Pio I. 
108. Talvez o motivo central do Gnosticismo seja a presença no homem de uma centelha divina (pneuma : espírito) que ao mesmo tempo 
representa sua remoção da e sua possibilidade de retorno às elevadas esferas. Vejam Kurt Rudolph, Gnosis, R. MdL. Wilson, ed. de 
traduções (São Francisco, 1983) pp.57f. 
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braços, algumas vezes mesmo setenta e dois. Eles formam uma corola em volta dele como os 
raios emanantes de um sol ou de uma estrela109.  

Portanto, Nietzsche diz mais adiante, falando para os homens: "São vocês um novo 
poder e uma nova lei, um primeiro movimento, uma roda que gira a partir de si mesma? 
Podem vocês forçar as estrelas para que girem em volta de vocês mesmos ?" Aqui temos o 
mesmo simbolismo, a rotação e também a estrela. E então outra vez, mais tarde :"É terrível 
estar sozinho com o julgamento e a vingança da sua própria lei; assim uma estrela é 
destacada dentro do espaço vazio e dentro do alento gelado da solidão". Este é também um 
símbolo da individuação. Outra referência a isto é : "Mas meu irmão, se quisesses ser uma 
estrela" - querendo dizer o Super-homem. E ainda, falando sobre individuação: "O raio de uma 
estrela pode brilhar em sua vida e sua esperança pode ser chamada: eu sou, eu fiz nascer o 
Super-homem.". Além da estrela e da roda, há também o símbolo da bola de ouro. Talvez os 
senhores conheçam o conto de fadas alemão sobre uma princesa que perdeu sua bola de 
ouro num poço profundo, de onde o príncipe sapo estava observando. Ela queria pegá-la de 
volta, mas ele disse: "Somente se você permitir que eu partilhe seu lugar à mesa, coma no seu 
próprio prato, beba da sua própria taça, e partilhe da sua pequena cama." Ela concordou muito 
relutantemente, mas quando ele subiu na sua cama, ela o atirou contra a parede, e então ele 
se transformou num belo príncipe110. Aqui Nietzsche diz:  

"Verdadeiramente, Zarathustra tinha um objetivo, ele lançou sua bola, agora vocês, eu 
envio a bola de ouro para vocês",  

querendo dizer: eu, Zarathustra, consegui a individuação e agora eu lanço a bola de ouro para 
vocês ; esta é a idéia do Super-homem novamente.  

Agora, Nietzsche fala aqui do último homem que não é capaz de individuar, que não 
tem caos nele mesmo e portanto nenhum motivo para dar a luz a uma estrela. Este seria o 
homem que está completamente exausto, que está absolutamente satisfeito, e que não sabe 
de nenhuma evolução posterior. Então ele pergunta:  

" O que é amar? O que é criar? O que é desejar ? O que é uma estrela ?" Assim falará 
o Último Homem, piscando os olhos. A terra ter-se-á então tornado exígua, nela se verá 
saltitar o Último Homem, que apouca todas as coisas. A sua espécie é tão indestrutível 
como a do pulgão; o Último Homem será o que viver mais tempo. "Descobrimos a 
felicidade", dirão os Últimos Homens, piscando os olhos. Terão abandonado as regiões 
onde a vida é rigorosa; pois o homem precisa de calor. Ainda se amará o próximo e se 
roçará por ele, porque é necessário calor. A doença, a desconfiança hão de parecer-lhe 
outros tantos pecados; é só preciso ver onde se põem os pés! Insensato é aquele que 
ainda tropeça nas pedras e nos homens !"  
O que é isto? Que tipo de atitude ele descreve neste último - homem?  
Mrs. Bailward: Jogando pela segurança.  
Mrs. Fierz: Naquele livro de William James a respeito da experiência religiosa, há uma 

boa passagem onde ele diz que nós devemos estar preparados para tudo, nós não sabemos 
se Deus existe ou não, então devemos nos comportar como se Ele vivesse e também como se 
Ele não vivesse; nós devemos dizer sim, e para ter certeza dizer não111.  

Dr. Jung: A salvo em todo o caso. Sim, é um tipo de oportunismo, o que ele descreve 
aqui é um tipo de atitude oportunista. Ele descreve o homem coletivo de seus dias, esperando 
alcançá-los descrevendo-os a eles mesmos; ele pinta um quadro do último homem para eles, 
e eles pensam que está tudo longe no futuro, mas o que ele descreve é simplesmente o 
homem ideal, um ideal racionalista ou o ideal  oportunista. Ele espera tocá-los desta maneira, 
que eles possam ver, que seus olhos possam se abrir para o que eles realmente são. Mas, os 

                                                
109. Lamaísmo é o budismo do Tibet, uma seita do ramo Mahayana. A multiplicidade dos braços nos deuses simboliza poder e complexidade 
de aspectos. 
110. O conto de fadas de Grimm, " O Príncipe Sapo ". 
111. Nas páginas da conclusão de seu "As Variedades da Experiência Religiosa" (Nova Iorque, 1902), William James esquematiza sua 
própria modesta crença em um deus ou deuses de poder limitado (dada a persistência do mal) não oferecendo garantias de salvação ou 
imortalidade. 
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senhores sabem, não é absolutamente tolo que as pessoas devam ser conservadoras até um 
certo ponto, ou que todos devam ter seus pequenos prazeres no dia e na noite, e se 
preocupem com sua saúde. O próprio Nietzsche não tinha nenhum sentido de prazer - bem, 
talvez ele tenha tido um certo tanto de prazer na vida, mas foi preciosamente pouco - e quanto 
à sua saúde, ele vivia de remédios. Não conseguia dormir, tomava cloral aos montes, então, 
se ele tivesse descoberto um pouco de felicidade, não teria sido nada mal. Vejam, ele ultraja o 
homem coletivo, que realmente pode viver. É claro que se alguém não está fazendo nada além 
disso, a vida não vale a pena; não está previsto que se possa fazer isso e nada mais. Mas ele 
se refere ao homem coletivo comum que infelizmente acredita na exatidão de seus princípios, 
sendo seu único erro que ele passa por alto o fato de que o mundo tem uma certa 
profundidade, que existem certas coisas atrás da cena, e que o futuro da humanidade já 
escala sua sombra. Zarathustra é muito impaciente com este pobre homem coletivo, o que é 
evidentemente a razão pela qual ele não os alcança.  

Mrs. Baumann: Soa como se ele estivesse descrevendo os partidários da Ciência 
Cristã. Ou é a doença considerada como pecado mais pessoal para ele?  

Dr. Jung:Sua descrição serviria para a Ciência Cristã ou qualquer outro “ismo", porque 
serve para o homem coletivo como ele é. Aí, no fim do capítulo ele diz:  

"E ei-los olhando para mim e troçando e não contentes em troçar, odeiam-me ainda por 
cima. Há gelo nos seus risos."  
Isto mostra sua atitude. Ele sente uma tremenda cisão entre ele mesmo e o homem 

coletivo. Os senhores vêem, ele não fala mais sobre o raio. Ele percebe que existe uma 
grande cisão, e olha para eles como um "comediante com piadas horríveis". Eles recebem 
aquilo que ele diz como algo cômico, um tipo de zombaria cruel. O capítulo acaba com o 
reconhecimento de uma diferença quase incurável entre ele mesmo e o homem coletivo de 
seu tempo. Agora, isto é evidentemente um momento crítico. Aqui ele simplesmente desiste da 
esperança de alcançá-los através do raio, de que o raio possa atear fogo neles. Diz que ele os 
sente frios como gelo. Não há calor, nem conexão, nada que poderia servir de ponte sobre o 
golfo. Esta é a palavra-chave para a situação, e neste momento o dançarino da corda começa; 
neste momento o dançarino da corda está fazendo a ponte sobre o golfo, indo de um lado para 
outro por sobre a fina e perigosa corda. O discurso aqui cessa e começa a ação simbólica. E a 
ação vai mostrar o que significa para Nietzsche estabelecer uma conexão entre o Super-
homem e o homem coletivo- em outras palavras, o que significa a individuação.  
 
                    PALESTRA VII - 20 de junho de 1934  

Dr.Jung: Eu li na última vez a parte na qual Zarathustra trata do mais desprezível último 
homem, e eu quero perguntar-lhes quais são suas impressões sobre ele. Os senhores gostam 
dele? Eu ouvi uma reação a ele particularmente interessante outro dia.  

Mrs. Baynes : Eu penso que ele era desprezível.  
Miss  Hannah: Eu penso que ele estava bem enquanto parte de um indivíduo, mas 

não como sua totalidade.  
Mrs. Baumann : Eu penso que ele era o lado enfadonho da existência banal do homem.  
Dr. Jung: Bem, alguém que é um grande entusiasta de Nietzsche disse-me que não 

achava o último homem tão desprezível apesar de tudo; pensava que ele era um indivíduo 
inteiramente aceitável, e que suas idéias não eram tão más. Por exemplo, Zarathustra diz: 

“Tornar-se doente e ser medroso, eles consideram pecaminoso: eles andam 
cautelosamente. Ele é um louco que tropeça em pedras ou homens.”  
Eu não contradiria isto. 
 "Ama-se o próprio vizinho, contudo atrita-se com ele, por necessidade de se 

esquentar."  
Esta é uma verdade perfeitamente sustentável. E prestando atenção na saúde, eu diria 

que não foi tão mal quando, os senhores se lembram, Zarathustra falou sobre a valorização e 
do apreço pelo corpo. Mais tarde haverá um capítulo onde ele amaldiçoa quem menospreza o 
corpo, e aqueles últimos homens seguramente têm alto apreço pela saúde, ou seja, pelo 
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funcionamento do corpo. Então, aquele último homem é um indivíduo muito comum e bastante 
razoável, com nada particularmente excessivo. Então ele diz:  

"Não mais nos tornamos pobres ou ricos; ambos são demasiadamente incômodos”.  
Novamente um ponto de vista muito razoável. Se as pessoas não seguissem tais 

ideais, o mundo seria mais infernalmente caótico do que é hoje. Se nós fôssemos um pouco 
mais razoáveis, com menos paixão por sermos muito pobres ou muito ricos, talvez as coisas 
em geral fossem mais tranqüilas e melhores. Vejam, ele está amaldiçoando um ser humano 
totalmente normal, e se Nietzsche tivesse aceitado este homem nele mesmo, como um 
fragmento indispensável pelo menos da sua constituição, ele poderia talvez ter sido melhor. 
Poderia não ter sido tão excessivo, poderia não ter prejudicado a si mesmo. Outra alusão 
característica é:  

“Trabalha-se continuadamente, porque o trabalho é um passatempo. Mas é-se 
prudente para que o trabalho não seja prejudicial.”  
Eles aparentemente não se matavam de trabalhar. Nietzsche, por outro lado, foi um 

homem que apaixonadamente desperdiçava suas energias, e sem dúvida prejudicava seu 
cérebro, através da mais imprudente intensidade. Certamente podemos dizer que se tal 
intensidade não tivesse sido uma de suas características, nós poderíamos não ter tido 
Zarathustra, nem alguns de seus outros livros. Mas obviamente as duas coisas são 
verdadeiras, não somente uma.  

Agora, enquanto Zarathustra está pronunciando aquele sermão, ele tem novamente 
que perceber que não atinge os ouvidos de sua audiência, e o próximo capítulo começa :  

" Mas, então, aconteceu uma coisa que fez todas as bocas calarem- se e os olhos se 
esbugalharem. É que, entrementes, o equilibrista começara sua performance..."  
Como os senhores entendem o fato de que o equilibrista tinha começado sua tarefa 

enquanto Zarathustra estava ainda falando sobre o mais desprezível dos homens? Isto é antes 
causalidade psicológica. Nós devemos pensar em todo o procedimento aqui como um 
processo em uma pessoa.  

Dr. Reichstein: Se nós tomamos este equilibrista como o Super-homem, este seria um 
ponto de vista contraditório, um contraste com o tal último homem, que está totalmente 
enredado na matéria, muito materialista.  

Dr. Jung: O senhor pensa que um tipo de processo compensatório está começando 
agora. Sim, o sermão está se esvaziando, quase se sente isso. Primeiro de tudo, ele não 
alcança seus ouvintes; depois, o que ele diz é bastante inconsistente, porque é injusto. Ele 
realmente amaldiçoa o homem no qual vive, o homem comum. Ele vive de maneira saudável, 
por exemplo, e está fazendo justamente disso a coisa mais desprezível. Então, o que diz é 
contestado de dentro pelos fatos; diz algo que não tem mais nada a ver com os fatos. E nessa 
condição, qualquer coisa que dizemos é inconsistente e comum, como se tivesse sido 
esvaziada de libido. Não há poder no que dizemos, ou há somente força de vontade, aquela 
miseravelmente pequena quantidade de libido disponível, que constitui a assim-chamada força 
de vontade no homem. É como se estas coisas fossem espremidas dele por um esforço 
concentrado da vontade, que não é mais apoiado pela verdade instintiva, pelas mais profundas 
camadas de sua personalidade. Elas então começam a atuar por si mesmas, tornam-se 
automáticas; aparecem no equilibrista, em uma atividade que não é mais a atividade de 
Zarathustra. Mas o equilibrista é , de certa forma, o próprio Zarathustra. Não digo Zarathustra 
como está aqui no livro, onde todas as coisas estão divididas em figuras diferentes, mas como 
um "drame intérieur" do próprio autor. Enquanto ele está falando sob a forma de Zarathustra, 

algum outro está indo trabalhar sob a forma do equilibrista. Então, que tipo de figura seria o 
equilibrista em Nietzsche, olhado desta maneira? Nós temos alguma categoria na qual 
poderíamos colocá-lo? Aqui estão Zarathustra e a figura do velho sábio, e agora chegamos a 
uma passagem onde aparece o terrível gozador, o bufão. Existem muitos personagens.  

Mr. Allemann: Esta é aquela parte de Nietzsche que atravessou o abismo para se 
tornar o Super-homem.  
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Dr. Jung: Sim, o equilibrista é a tentativa de Nietzsche de tornar-se o Super-homem. 
Vejam, isto estava fadado a acontecer; ele incendeia sua ponte falando sobre o último homem, 
contando ao povo que eles são totalmente desprezíveis ao se esquecerem de se tornarem 
Super-homens. Naturalmente, eles então querem ver o Super-homem. Chamam pelo 
equilibrista, porque não podem acreditar que é possível atravessar o abismo, andar naquela 
estreita corda sobre o abismo que os separa do Super-homem. Ele deveria mostrar a eles 
como se tornar um Super-homem: esta é a questão urgente. Vejam, eles podem dizer:" Tout 
cela est bien dit mais il fault cultiver notre jardin".112 Isto é como o tipo de fala vazia que está 
acontecendo agora no mundo. Está em todos os jornais e livros. Sempre dizem devemos, 
precisamos, mas ninguém mostra como a coisa pode ser feita. Existem mesmo pessoas que 
dizem que seria bastante simples regular preços, por exemplo; nós temos dez mil boas 
respostas, mas ninguém mostra o caminho para concretizá-las. Eles dizem; se somente as 
pessoas fizessem isso ou aquilo, mas nós temos que lidar com o homem como ele é, nós não 
podemos fazer um sistema ou um esquema onde todos façam suas obrigações da melhor 
forma possível. Isso nunca foi feito. Bem, tem havido alguns particularmente entusiastas ou 
loucos singularmente abençoados que fizeram o máximo de seu trabalho; estes, ou foram 
grande idiotas, ou seres maravilhosos cujas imagens foram colocadas nas capelas e 
cultuadas. Mas as pessoas em geral nunca concluem que devem fazer seu trabalho da melhor 
maneira, porque isto já foi feito por alguém, e é suficiente. Cuidado para não imitá-los, esta é a 
moralidade vigente. Então, claro que quando Zarathustra fala do Super-homem, o povo se 
interessa pelo equilibrista, que está fazendo uma grande façanha. Este é o teste de realidade. 
"Tout cela est bien dit", mas vamos agora ver como a coisa é feita. E Nietzsche aqui chega ao 

limite; ele não sabe, porque é uma pessoa que vive nas idéias. Este é o arquétipo do velho 
sábio, que é um sistema de belas idéias. Consiste de um tecido de idéias maravilhosas, que 
têm sido sempre vislumbradas, mas em nenhum lugar se diz como operacionalizá-las. 
Somente algumas vezes somos confrontados por elas, como uma espécie de programa ético: 
deve-se fazer. Mas assim que começamos a aplicá-las, há somente uma tentativa 
espasmódica de força de vontade. Isto exige um esforço terrível, nós sentimos que é irreal. 
Entretanto, é inevitável, quando o sermão se torna inconsistente, que a libido se transfira para 
outro sistema, um sistema prático que possa demonstrar como funciona - ou talvez como 
falha113. Eu continuarei a ler o texto:  

"... saíra de uma pequena porta e caminhava na corda, estendida entre duas torres, e 
que assim, portanto, se achava suspensa entre a praça e o povo. Estava ele, 
justamente, na metade de seu percurso, quando a pequena porta abriu-se de novo e 
um tipo, todo sarapintado a modo de palhaço, saiu por ela pulando e, em passos 
rápidos, foi atrás do primeiro. "Para a frente, perneta", gritou em voz terrível, "para a 
frente, moleirão, tratante, cara pálida! Pára que eu te faço cócegas com o meu 
calcanhar! Que fazes aqui, entre as torres? Dentro da torre é o teu lugar! É lá que 
deveriam trancar-te, a ti, que impedes a passagem de alguém melhor que tu !" E, a 
cada palavra, mais se aproximava do outro."  
Que tipo de sistema em Nietzsche seria o equilibrista ?  
Miss Hannah: A sombra. O próprio Nietzsche não atua, então a sombra faz uma 

tentativa.  
Dr. Jung: Esta é uma possibilidade. O equilibrista poderia ser a sombra, como já 

dissemos, mas precisamos ter evidências de tal diagnóstico. Você tem alguma?  
Miss Hannah: Pareceu-me que ele era a sombra, porque a tentativa falhou: as 

tentativas que deixamos para o inconsciente sempre o fazem, pois são demasiadamente 
fragmentárias.  

                                                
112. De Cândida, ver acima, 13 de junho de 1934, n.1. 
113 . NOTA: Após o rompimento de Jung com Freud, ele continuou a empregar o conceito de libido, embora de modo decrescente, nas suas 
obras posteriores. Entretanto, Jung usa libido como energia psíquica em geral, e não somente como energia sexual. 
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Dr. Jung: Sim, esta poderia ser considerada uma evidência. É obviamente uma 
tentativa destinada a falhar, e até onde se pode concluir, uma tentativa da sombra, uma 
tentativa deixada ao inconsciente. O homem total não está aqui.  

Mrs. Baumann: Eu tive a impressão de que poderia ser o último homem, tal como ele é 
em Nietzsche, porque isto é o que foi deixado de lado.  

Dr. Jung: Sim, nós estávamos falando do último homem imediatamente antes disso, 
assim é muito provável que ele desempenhe algum papel aqui também. A primeira parte trata 
simplesmente de mapear a tarefa, fazer um programa, e então aparece a questão de como 
concretizá-lo, e aqui o caminho está sendo mostrado. Com certeza, Nietzsche quer dizer: 
levante-se, último homem, e tente atravessar o abismo; e estes assim-chamados últimos 
homens, estes desprezíveis homens comuns, estão agora tentando atravessar. Agora, eles 
certamente são sombras. Eles não são absolutamente heróicos. São profundamente 
insignificantes, basicamente caracterizados por qualidades mais ou menos negativas. Toda 
tentativa heróica desapareceu, aparentemente; nós não os consideraríamos naturezas 
especialmente positivas. É, geralmente, verdadeiro que nossa consciência esteja 
principalmente em primeiro plano – que nossas tentativas sejam basicamente conscientes - 
pelo menos nós gostamos de considerá-las assim. Portanto, chamamos a pessoa atrás das 
nossas costas de sombra, e pressupomos que nenhuma tentativa particularmente heróica será 
feita por ela. É o ego consciente que se encarrega disso. A figura da sombra não tem corpo, é 
relativamente ineficiente, e nós presumimos que a eficiência, a força de vontade, a energia, e 
tudo o mais, estão na consciência. Então este equilibrista mais ou menos inadequado 
preencheria o papel de sombra.  

E este personagem terrível que vem atrás dele?  
Miss Wolff: Não há uma certa complicação neste caso? A sombra real de Nietzsche, 

isto é, o homem comum nele não foi absolutamente incluída no problema. Então o equilibrista 
é um tipo de figura substituta. Ao mesmo tempo, a figura do equilibrista me parece uma 
reflexão, ou uma crítica a toda a situação. Quero dizer que a maneira que Zarathustra acaba 
de proclamar como sendo a maneira de tornar-se o Super-homem é irreal. É acrobática, uma 
proeza de circo. É uma perigosa irrealidade, e conseqüentemente, uma catástrofe prepara-se 
para acontecer.  

Dr. Jung: Bom. Então seria uma demonstração simbólica da psicologia de Zarathustra; 
é atuada como um tipo de símbolo frente à multidão. Em circunstâncias normais, o equilibrista 
teria atravessado como sempre fez, e meramente porque Zarathustra faz sua aparição neste 
lugar, o desastre acontece. Ele interfere com o equilibrista pela sua presença.  

Mrs. Jung: Eu pensaria que o equilibrista poderia ser a mente ou o intelecto de 
Nietzsche, uma vez que estava identificado com ela, e o bufão seria a sombra, que pula sobre 
ele. Que a mente de Nietzsche se tenha rompido é, na realidade, a tragédia completa. Eu não 
percebo como o equilibrista possa ser o último homem. Ele me parece ser o oposto, pois o 
último homem é aqui descrito como sem ousadia, alguém que não corre nenhum risco: ele não 
cairia. Mas o próprio Nietzsche caiu, realmente.  

Dr. Jung: Sim, isto também poderia ser verdade. De fato, é extremamente difícil julgar 
no começo qual a verdadeira natureza do equilibrista. Nós temos que nos antecipar um pouco. 
Mais tarde, veremos que o equilibrista é morto, e Zarathustra cuida de seu corpo, mas antes 
de morrer, ele lhe diz: Vossa alma morrerá antes de vosso corpo. Estas foram palavras 
proféticas, que profetizaram o destino de Nietzsche. Sua alma morreu em 1889, quando 
começou sua paralisia geral, mas ele sobreviveu por mais onze anos. Seu corpo viveu, mas 
sua alma estava morta. Então, o destino deste equilibrista simbolicamente antecipa o destino 
de Nietzsche: o próprio Nietzsche é o equilibrista, e o mesmo destino ocorrerá a ele. Pode-se 
dizer que é a mente de Nietzsche, ou sua consciência; eu penso que diria que se trata do 
próprio Nietzsche simbolizado pelo equilibrista, embora de certa maneira este seja muito 
menos do que Nietzsche, uma vez que é somente uma figura de sombra. É claro, todo o 
evento aqui é um tipo de teatro de sombras, ou um escrito projetado contra uma parede, que 
prevê o destino que o homem Nietzsche irá experimentar. Então podemos dizer que sob o 



    Jung, C. G. Seminars Nietzsche's Zarathustra.  

 

 

76 

disfarce do equilibrista, é o próprio Nietzsche que aparece como o homem real que tenta 
atravessar aquela corda. E neste caso, quem seria o bufão?  

Dr. Reichstein: É a força real demoníaca que Nietzsche pensou que o primeiro 
equilibrista fosse. Eu acho que o primeiro equilibrista seria a parte consciente daquilo que 
Nietzsche prega, mas a real força demoníaca que vimos no discurso aparece aqui em forma 
de bufão.  

Dr. Jung: Sem dúvida, esta figura que vem atrás do equilibrista é uma figura 
demoníaca; é caracterizado como tal. Não se fala mais nada dele aqui, nem se ele realmente 
atravessa a corda. Por enquanto, parece ter desaparecido no ar. Toda a atenção se concentra 
sobre o corpo, o acidente. Não é, evidentemente, o propósito do bufão mostrar como se 
atravessa. Sua tarefa parece ser matar o equilibrista. Esta personagem retorna mais tarde, 
entretanto. Mas se o equilibrista é o próprio Nietzsche, quem seria então esta figura hostil?  

Mrs. Baynes: Não poderia ser considerado o sentimento negativo que Nietzsche criara 
na multidão, que torna a multidão determinada a frustrar seus esforços?  

Dr. Jung: Isto é indiretamente verdadeiro, mas eu acho que este personagem emerge 
realmente do próprio Nietzsche. Seria sua sombra ativa, uma sombra cujo poder fora 
subestimado. Esta sombra se origina realmente nos mais inofensivos últimos homens. Por 
isso, a catástrofe fora predita na última sentença do capítulo anterior:  

"Mas eles me consideram friamente, como um humorista com piadas horríveis".  
Eles já vêem nele o horrível bufão, o bufão que eventualmente matará o equilibrista, 

pois acham que o que ele diz do Super-homem é completamente impossível, e se alguém 
fosse tentar realizá-lo, cairia morto, o que efetivamente ocorre logo em seguida. Então o bufão 
poderia ser chamado de sombra ativa. A sombra é, via de regra, inativa, um mero pano de 
fundo, ou uma indicação de que temos um corpo em três dimensões, uma vez que as coisas 
que não tem três dimensões não projetam sombra. Se uma pessoa é mais ou menos 
completa, sua sombra é visível, e se não o é, sentimos essa pessoa como se fosse pintada, 
plana sobre uma parede. Com mais ou menos sombra, existe mais ou menos negação ou 
contradistinção, e sem isto ninguém é completo. Pessoas que só possuem duas dimensões 
são idênticas a um tipo de persona ou máscara, que carregam frente a si, atrás da qual se 
escondem. A persona por si mesma não projeta sombra. É um quadro perfeitamente claro de 
uma personalidade que está acima de qualquer suspeita, sem defeito, sem um ponto negro em 
nenhum lugar: mas quando percebemos que não há sombra, sabemos que se trata de uma 
máscara, e que a pessoa real se esconde atrás da tela.  

Mr. Baumann: Esta qualidade inconsistente já não se expressa na cena? Há um 
mercado, duas janelas e a corda, que não leva a nada em particular. Quero dizer, se lá 
houvesse um rio, ou um abismo, que alguém tivesse que atravessar, tornaria a coisa toda real, 
mas esta corda não se estende sobre nada.  

Dr. Jung: Isto se deve ao fato de que a coisa toda não passa de um show simbólico. 
Pensamos que atravessamos um abismo, mas meramente atravessamos um palco, não fomos 
a lugar nenhum. Achamos que atravessáramos talvez o Mar Vermelho, mas trata-se somente 
de uma atuação simbólica, como numa peça de teatro.  

Miss Wolff: O que eu realmente quis dizer é que Nietzsche, uma vez que se identifica 
com Zarathustra, é um equilibrista. Zarathustra acabou de pregar que o homem deve crescer 
além de si mesmo para se tornar o Super-homem, mas Nietzsche não cresceu, ele não criou 
raízes pela assimilação de sua sombra. Em vez disso, identificou-se com sua visão, e então 
tudo se torna um tipo de truque, como andar no ar. O bufão é a sombra que foi deixada para 
trás, "o último homem", o homem comum, e porque foi deixado para trás, no fim surpreende 
Nietzsche.  

Dr. Jung: Sim, esta é a psicologia do caso; é exatamente o que eu queria dizer.  
Dr.Reichstein: O símbolo do equilibrista não é muito incomum para esta situação? Eu 

acho que ele nunca poderia ser, por si mesmo, um símbolo para a real solução das 
dificuldades.  

Dr. Jung: Bem, é um grande risco, e disto o equilibrista é um retrato excelente.  
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Mrs. Crowley: Além disso, ele é capaz de manter o equilíbrio.  
Dr. Reichstein: Eu acho que um símbolo deveria ser mais conectado com a terra do 

que um equilibrista, para se encaixar numa situação real.  
Dr. Jung: Mas o problema está exatamente no fato de que as coisas não estão 

conectadas com a realidade; daí ser o equilibrista um símbolo tão bom, ou então uma seta 
sobre um rio.  

Mrs. Baynes: É porque ele mesmo tem que encontrar o Super-homem.  
Dr. Jung: Sim. Vejam, a idéia de fazer uma ponte por sobre um abismo é bem 

característica nesse episódio do Super-homem. Daí então, como apontou Mrs. Crowley, a 
necessidade de manter o equilíbrio entre os dois lados.  

Mrs. Bailward: É o equilíbrio entre os opostos?  
Dr. Jung: Exatamente, é o atravessar de uma condição para a outra, que simboliza os 

pares de opostos, e o caminho pelo qual se alcança o Super-homem. E os opostos são 
conectados pela função transcendente; isto é lindamente demonstrado pela corda esticada 
entre duas torres. É claro que o fato de que tudo se passa no ar também é característico.  

Mrs Crowley: Eu acho que há uma outra razão para o símbolo. Nietzsche sempre se 
refere à ponte sem um objetivo, e esta é somente uma ponte : não há objetivo.  

Dr. Jung: Sim, ele diz que o homem é uma ponte entre as margens. Assim, a imagem é 
muito pertinente, de todos os pontos de vista.  

Dr. Reichstein: Talvez, de uma maneira teleológica, isso queira mostrar a Nietzsche 
que o que ele quer não é bom para ele, que ele não está no verdadeiro caminho; este símbolo 
apontaria que tudo acontece no ar, como num circo, não na realidade.  

Dr. Jung: Bem, é como no simbolismo onírico. Quando uma representação onírica é 
impossível ou absurda, carrega a idéia de que o que fazemos é absurdo, mas ao mesmo 
tempo nos mostra o caminho. Se nós a tomarmos concretamente, da maneira como aparece 
na visão, é claro que é um absurdo, e então é evidente que se esperaria uma catástrofe. Mas, 
se somente Nietzsche tivesse podido abstrair isso, dissolvê-lo... : se ele pudesse ter dito: ah, 
uma corda estendida entre duas torres, pares de opostos que devem ser conectados, 
atravessado de um lado para outro, então estaria no caminho certo. Poderia então dizer: "Eu 
tenho o conflito em mim mesmo, um dilema, e eu preciso fazer a ponte por sobre esse 
abismo", e aí ele teria descoberto o problema dos pares de opostos.  

Este é um ponto extremamente importante, porque Nietzsche de certa maneira 
continua a discussão que começou com Friedrich Schiller, o primeiro dos filósofos alemães. 
Para mim, Schiller é um filósofo. Eu não acho que sua poesia, mas acho que sua filosofia o 
é114. Ele foi o primeiro alemão a se tornar consciente do problema dos opostos na natureza 
humana; esta cisão psicológica se tornou manifesta para ele provavelmente sob a influência 
das impressões da Revolução Francesa, que foi um verdadeiro horror para as pessoas 
daquela época. Foi a primeira vez na história que o Deus cristão foi destronado. Notre Dame 
foi dessacralizada e "la déesse Raison” colocada sobre o trono e cultuada em vez do Deus 
cristão115 Houve uma matança completa, cabeças foram cortadas a rodo, e o assassinato do 

mais cristão dos reis foi algo nunca visto até então. Vejam, os valores começaram a 
chacoalhar como tudo, assim como hoje em dia, ou assim como na grande guerra. As pessoas 
sensíveis, que pensavam, ficaram tremendamente abaladas por todos esses acontecimentos 
na França, e foi sob a impressão imediata destes eventos que Schiller descobriu o problema 
dos pares de opostos: o problema que o homem é, por um lado, um ser relativamente 
civilizado, e por outro, bem bárbaro. Ele buscou uma maneira de ultrapassar esta condição, 
um modo que pudesse conduzir a um tipo de estado razoável; é o único remédio que 

                                                
114. Johann Christoph Von Schiller (1757 – 1805) é melhor conhecido pelas suas poesias e peças, mas suas Cartas sobre a Educação 
Estética do Homem foram particularmente importantes para Jung, também por antecipar as distinções junguianas entre introversão e 
extroversão. Vejam CW 6 cap 2. Não fica claro porque Jung o chama de primeiro entre os filósofos alemães, uma vez que Kant, uma 
influência ainda mais importante sobre Jung foi anterior, sem mencionar Leibniz. Nietzsche foi influenciado pela comparação de Schiller entre 
arte e jogo. 
115. Veja acima, 6-06-193]. 
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encontrou estava na visão da beleza, a idéia de que na contemplação da beleza podemos 
estar unidos conosco mesmos. Bem curiosamente, como um exemplo de beleza ele escolheu 
"Juno Ludovisi", um busto antigo sem nada de particularmente interessante. Se tivesse dito 
Apolo, ou uma cabeça de Zeus, teria sido mais compreensível, mas exatamente aquela Juno 
era uma tolice. Eu acho que ele deve ter tido tal busto em seu escritório, e provavelmente o 
contemplava, achando-o uma face por demais maravilhosa. Então, se todo mundo fizesse algo 
desse tipo - se pudessem contemplar a beleza - poderiam unir os pares de opostos.  

Agora, aparentemente esse problema ficou adormecido, mas uma vez tocado, nunca 
adormece realmente. Fica causando pesadelos, e Nietzsche o tocou novamente. Depois de 
Schiller, na seqüência vem Schopenhauer, mas Schopenhauer era inteiramente pessimista na 
sua solução, além de não tê-lo visto sob a mesma luz. Ele estava convencido de que o mundo 
era um erro tremendo. Ele sentia tal cisão como existente, não psicologicamente, mas como 
uma cisão no mundo, como se existisse em algum lugar um engano profundo no cálculo do 
mundo, e chegou à conclusão de que o mal não era erradicável. Sentia que o mundo era 
meramente incidental, que existia uma vontade inconsciente através da qual, no curso da 
eternidade, num momento absolutamente enigmático, o mundo veio a ser; que este não se 
desenvolveu historicamente, mas veio à existência como uma imagem onírica da vontade 
cega. Não havia perspectiva, nem intenção na criação: simplesmente aconteceu. Ele foi além 
dos Gnósticos que supuseram que existia um criador, o Demiurgo, que era ao menos 
semiconsciente; Schopenhauer era absolutamente pessimista. Mas embora para ele a cisão 
fosse projetada no mundo e não no homem, trata-se da mesma coisa; ele une os pares de 
opostos. Então ele disse que também aconteceu que o homem desenvolveu um intelecto 
capaz de espelhar a si mesmo. Ele deve segurar este espelho ante seu intelecto, ver sua 
própria face e dizer: "Chega disso, vamos parar com todo o espetáculo, invalidá-lo - e voltar ao 
Nirvana, por uma completa negação da vida em geral"116.  

Isto é o que fazemos quando projetamos um problema sobre nossos relacionamentos 
ou sobre os amigos, por exemplo: nós os ajudamos a aniquilar-se mutuamente, a causar todos 
os tipos de danos uns aos outros, para aquietar nosso próprio problema. Um representa um 
lado do nosso caráter, o outro um outro lado, e nós tentamos fazê-los se encontrar, ou de 
maneira amigável, ou brigando entre si. Isto explica as intrigas que sempre cercam as pessoas 
neuróticas; elas ficam enredadas num tecido de intrigas. É claro que sofrem terrivelmente as 
projeções venenosas, mas sempre as causam: elas mesmas as instigam. Outras pessoas 
parecem ser como atores em seu teatro particular: um ri e outro chora, e eles contam esta ou 
aquela história para colocar as pessoas umas contra as outras - e aí têm a peça que queriam. 
É claro que pagam as custas a longo prazo, mas os outros pagam também, se são tolos o 
suficiente para cair na armadilha. Também, na história de um paciente que ainda está 
enredado com a sua família, os senhores podem ver que ele é geralmente bem sucedido em 
transformar os membros de sua família em pares de opostos, vestindo-os para 
desempenharem diferentes papéis. A filha faz projeções no pai e na mãe, por exemplo, ou os 
pais sobre as crianças. Ou em grupos políticos, elas até mesmo projetam seus problemas 
sobre os partidos políticos.  

A próxima figura a lidar com os opostos, depois de Schopenhauer, foi Nietzsche, que 
era também um tipo de filósofo moral. No Zarathustra ele estava realmente atracado com o 
problema. Seus outros trabalhos, "A Vontade de Poder" e a "Genealogia da Moral", por 
exemplo, são principalmente críticas à nossa civilização - é claro que sempre com um olho na 

                                                
116. Jung, descreve em sua autobiografia o período entre os 16 e os 19 anos, como devotado ao estudo dos escritos filosóficos e religiosos, 
para ajudá-lo com seus problemas espirituais pessoais, diz que foi atraído por Pitágoras, Heráclito, Empédocles, Platão e Meister Eckhart. 
“Mas o grande achado das minhas pesquisas foi Schopenhauer". (MDR págs 69/76). Nietzsche disse de Schopenhauer: "Minha confiança 
nele foi instantânea... eu o entendi como se ele tivesse escrito especialmente para mim." ( Schopenhauer enquanto Educador, tr. 
J.W.Hillesheim e M.R. Simpson -South Bend, Indiana, 1965, pág 18). Mais tarde, ambos tiveram sérias reservas em relação ao grande 
pessimista. 
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sombra escura subjacente.117 Assim, Nietzsche é realmente um psicólogo moderno. Em 
nossos dias, ele teria sido um analista famoso, pois tinha uma chama, uma habilidade em lidar 
com o fundo escuro e as motivações secretas; ele antecipou muito de Freud e Adler. Mas 
Nietzsche não tinha, de modo algum, uma mente meramente crítica. É claro que ele tinha um 
intelecto crítico, como aqueles aforistas franceses do século XVIII, mas não se prendia ao 
mero criticismo. Foi além disso; ele era positivo, e no Zarathustra até mesmo fez a tentativa 
heróica de resolver o conflito. E aqui ele encontra a sombra, que havia claramente mostrado 
em seus outros trabalhos. Tenta construir uma atitude ou um sistema através do qual 
pudéssemos superar a sombra terrível que solapa tudo e avalia cada movimento, e é 
interessante observar este desenvolvimento. Em Schiller, havia um tipo de solução estética, 
muito frágil, como se ele não tivesse percebido a extensão e a profundidade do problema. 
Tentar resolvê-lo pela contemplação da beleza é como tentar apagar um grande incêndio com 
uma jarra de limonada. Schopenhauer faz uma tentativa mais heróica, mas aniquila o mundo 
todo: anula toda a existência para resolver o conflito do homem, o que é ir longe demais. É 
como cortar a cabeça de alguém que se queixa de dor de cabeça. Nietzsche atracou-se mais 
verdadeira e especificamente com a psicologia humana; conseqüentemente, seu trabalho 
crítico foi principalmente psicológico; sentia que uma regeneração do homem era necessária, 
um reajustamento118. 

 Ele faz esta tentativa, e podemos ver que não é somente um capricho da neurose 
muito pessoal de Nietzsche: é realmente uma tentativa secular da mente humana de lidar com 
o problema. Evidentemente, este foi abordado ao longo da história muitas vezes antes, de 
outras maneiras. Ao tempo de Schiller havia sido suficientemente abordado pela Igreja, que 
simplesmente tomou todo o domínio do inconsciente, a parte sombria da humanidade, o 
expressou em símbolos, e apresentou a coisa toda como resolvida de uma vez por todas. Se 
houvesse qualquer perturbação, existiam os canais de graça da Igreja. Havia, e ainda há, um 
sistema mágico muito elaborado para resolver qualquer questão. Mas no momento em que tal 
sistema se torna inválido por circunstâncias históricas tais como a Revolução Francesa, o 
problema aparece na psicologia do homem. As pessoas que ainda estão realmente dentro da 
Igreja Católica não têm inconsciente. Por exemplo, apareceu recentemente um livro de um 
católico, chamado "Das Dunke Reich in Uns" , o Reino Escuro em Nós, que trata do problema 

psicológico: e o autor diz que não há prova da existência do inconsciente - que realmente não 
existe um inconsciente - é meramente imaginação119. É claro que quase qualquer pessoa hoje 
em dia, em seu estado normal, é simplesmente incapaz de pronunciar tal coisa; mas um 
católico pode fazê-lo com facilidade, porque realmente não tem inconsciente. Este está na 
Igreja. 

Eu conversei com pessoas muito inteligentes na França sobre esta questão, e os 
protestantes e os judeus compreenderam o que eu queria dizer, mas o católico francês normal 
não entendeu nada, porque para ele o inconsciente não existe. Mesmo se ele não acredita na 
Igreja, ele é ao menos um ateu, o que é o mesmo que um bom católico. Uma vez eu tratei uma 
paciente que era considerada muito conservadora, a mais católica, que tinha até relações 
próximas com os cardeais em Roma, e depois que nos havíamos conhecido por dez anos, ela 
me disse: 

"Eu não acredito em Deus, eu não acredito no Papa, na imortalidade da alma, em 
Cristo, no perdão dos pecados. Eu não acredito em nada disso, mas apesar de tudo eu 
vou morrer na Igreja."  

                                                
117 . Vejam a Genealogia e a Vontade de Poder na lista das Abreviações Bibliográficas. A Vontade de Poder é uma montagem de aforismos 
e notas (1901), originalmente da irmã de Nietzsche, que não é conhecida por ser uma revisora de textos.  
118 A teoria de Nietzsche da "má consciência" na Genealogia é muito similar ao super-ego de Freud. Tanto Nietzsche quanto Freud usam o 
termo - das es - para designar a parte impessoal da psique. Alfred Adler algumas vezes citou Nietzsche, mas insistia que a "psicologia 
individual fora erroneamente colocada próxima a Nietzsche." Vejam “Superioridade e Inquietação Social (Nova Iorque, 1973), pág 209”. 
119.O Reino Escuro em Nós, de Alexander- Spesz, apareceu neste ano mesmo. Além de parapsicologia, Spesz estava interessado na 
teologia católica.  
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Vejam, esta pessoa não tinha inconsciente. É um fato bem notável e que nós temos 
dificuldade em compreender. Aí um católico muito inteligente e instruído, com treinamento 
acadêmico, disse: "Eu realmente não entendo porque você se dedica tanto à psicologia; se há 
qualquer problema, eu pergunto ao meu bispo, que me diz o que pensar sobre ele; e se não 
sabe, escreve para Roma e lá na “Propaganda Fide” eles o instruem exatamente; por dois mil 
anos eles tem estado lá destrinchando esses assuntos.” Agora, mesmo se fosse verdade que 
a Propaganda Fide120 pudesse responder a certas questões, se eu não compreendesse, ou se 

não conseguisse me expressar, eu não poderia aceitá-lo. Mas eles podem aceitar, porque o 
problema nunca esteve dentro deles. É exatamente como se fosse um assunto concernente a 
algum detalhe da vida dos esquimós polares. Eu nunca vi os esquimós polares, mas sei que 
existem, e conheço um homem que os conhece, então, se eu quero saber o que os esquimós 
comem no almoço, eu simplesmente escrevo uma carta para este homem, que esclarece que 
eles comem carne de leão- marinho, então eu acho que ele deve saber e aceito, porque eu 
nunca fui ao país deles. Do mesmo modo, tais católicos nunca tiveram uma experiência do 
inconsciente; nunca se ocuparam com isso, então podem facilmente aceitar o que dizem em 
Roma. Mas a Propaganda Fide está na Igreja, os senhores sabem, e é bem engraçado que 
permaneça lá. Mesmo que não acreditem no dogma total, eles ainda o mantém; simplesmente 
colocam um "a": se é somente uma negação, permanece. Aqueles homens com os quais eu 
conversei eram ateus convictos. A esse respeito, Bernard Shaw conta aquela piada sobre o 
homem que, no extremo da dúvida, finalmente desaba e diz: "Estou absolutamente balançado 
quanto a minha crença ateísta". 121 

Mrs. Case: Não é uma posição bastante imoral, atribuir aos outros todas essas 
questões ?  

Dr. Jung: Devo dizer que sim. Tais pessoas deveriam ser punidas. É realmente muito 
vil, particularmente para aqueles que ficam com o pior lado da história. Bem, ainda estamos 
lidando com o bufão, e concluímos que na realidade se tratava de uma sombra ativa. 
Comumente, a sombra não é uma estrutura ativa, mas somente um tipo de apêndice passivo, 
um fundo, uma mera demonstração do fato de que há um corpo tridimensional. Não tem 
existência por si mesma; segue de perto o deslocamento do corpo, e esta é evidentemente a 
condição normal. É assim que deve ser. Mas logo que aparece uma cisão, uma discordância 
com as qualidades negativas no homem, a sombra adquire uma forma e até mesmo vai tão 
longe a ponto de se separar da pessoa. O excelente filme O Estudante de Praga é uma 
ilustração. Lembram-se, ele se destacou de sua sombra, que então cometeu crimes horríveis. 
O próprio homem manteve sua palavra, ele era um homem de honra; mas sua sombra 
quebrou a palavra, e isto conduziu a um emaranhamento terrível e um desenlace 
catastrófico122. Esta é uma demonstração de uma certa condição psicológica, onde a 

consciência aparece meramente como a persona, pintada na parede, bidimensional. Então a 
sombra se coloca à parte e leva uma vida própria. Este é sempre o caso quando não 
percebemos o que fazemos. Os senhores sabem, algumas pessoas não percebem a si 
mesmas; elas não sabem o que fazem. E outras pessoas conhecem a si mesmas, mas não 
sabem o que ocorre à sua volta - os dois tipos, é claro. Esta é a inconsciência da sombra.  

A sombra é indispensável para fazer uma personalidade total; ninguém é completo sem 
qualidades negativas. Isto é fácil de dizer, mas na realidade é um problema enorme, do ponto 
de vista ético. É tão difícil que praticamente não conhecemos uma solução diferente de 
fecharmos os olhos: se não vemos, podemos viver. Mas no momento em que enxergamos, é 
quase impossível, é um conflito insuportável. Se levarmos a sério o conflito moral, ele se torna 

                                                
120. Uma congregação para a Propaganda da Fé foi proposta por Ramon Llull no século XIII, e foi eventualmente estabelecida na Cúria 
Católica Romana como seu braço missionário. Selected Works of Ramon Llull, ed e trad. A. Bonner (Princeton,1985) 
121. O pai, no Bom Demais para ser Verdade (1932) de Bernard Shaw, diz: “Agora olhe para mim e contemple a suprema tragédia do ateu 
que perdeu sua fé. ( Ato 3) A peça tem como subtítulo: Uma Extravagância Política. 
122. Filme alemão dirigido por Steller Rye em 1913, o primeiro dos filmes de terror. A “'Variety" em dezembro de 1926 o lembrou como uma 
"fita horripilante", na qual o diabo dá uma fortuna a um estudante universitário, "mas em troca, toma dele seu reflexo no espelho!”. Uma 
combinação dos temas do Fausto e do duplo. 
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insolúvel. Conseqüentemente, as pessoas escolhem o caminho da Igreja ou qualquer coisa 
desse tipo, para escapar da terrível responsabilidade. Aqui entra a Igreja com seus 
instrumentos de graça, ou com a convicção de que alguém já lidou com o problema dos 
nossos pecados, ou vai lidar, então podemos nos aliviar deste problema horrível. Inúmeras 
foram as tentativas dos homens nesta direção. Os Gnósticos, por exemplo, fizeram tentativas 
muito interessantes, mas eu não vou entrar nisso agora, porque estamos agora lidando com 
um problema bem moderno. Se a sombra está separada da consciência, sempre terá um 
corpo, realidade; torna-se um agente espontâneo, ativo. E uma vez que a separação da 
consciência do ego e da sombra evita a integração do total da personalidade -individuação- a 
sombra também contém o Self. Atrás da sombra assoma o Self, mas aí numa forma negativa. 
Neste caso, a sombra tem um poder muito destrutivo, esta é a origem das forças demoníacas 
da sombra. Daí ser tão importante estar em boas relações com ela. Pois sem a integração da 
sombra não há individuação, não há reconciliação entre os pares de opostos, porque a sombra 
é o oposto.  

Mr. Baumann: Há uma figura interessante no Apocalipse de Bamberger, de um homem 
que está conectado com o diabo: eles estão de costas um para o outro123.  

Dr. Jung: Sim, este é evidentemente o problema. Na psicologia medieval é o pequeno 
homem inocente com o enorme diabo atrás dele.  

Mrs. Case: Isto deveria se relacionar ao problema do livre- arbítrio, não é ?  
Dr. Jung: Sim. Uma vez que não podemos integrar a sombra, é claro que a libido 

investida na sombra não está disponível.  
Mrs. Case: Então a individuação está realmente muito ligada ao problema do livre- 

arbítrio?  
Dr. Jung: Bem, o problema do livre-arbítrio também se relaciona com a individuação, 

mas é um assunto paralelo. É uma das dificuldades do processo de individuação o fato de que, 
quanto mais cindidos estamos, menos livre-arbítrio temos, o que inibe o processo. Primeiro 
temos que adquirir uma certa liberdade, e somente o conseguimos pela assimilação da 
sombra. Devemos aprender a lidar com a sombra pelo menos em certa extensão, e então 
proporcionalmente adquirimos livre- arbítrio. Não temos livre-arbítrio num estado de completo 
dilema, dissociação ou desintegração, isto é óbvio. Assim, o poder demoníaco deste bufão se 
deve ao fato de que, estando com a sombra, ele é ativado pelo poder superior da integridade 
do o Self. Pois o o Self é o conceito que expressa a totalidade do consciente e o Self 
inconsciente, e uma vez que o inconsciente é um conceito ilimitado, indefinível e irracional, é 
necessariamente também um conceito parcialmente racional; cobre algo que não pode ser 
plenamente definido. Podemos definir o ego, a extensão da consciência, mas não podemos 
definir o inconsciente, porque ele é infinito. Não podemos estabelecer uma fronteira definida 
que separe claramente o consciente de tudo o que é não- ego; podemos somente dizer que a 
nossa consciência chega a um fim, e aí começa o inconsciente. Mas o quão longe vai o 
inconsciente, ninguém sabe. Então o Self é um conceito indefinível porque cobre tudo, o 
consciente e o inconsciente; e uma vez que o inconsciente detém um poder extraordinário, o 
Self é uma expressão deste poder. Portanto, podemos dizer, neste caso, que uma vez que a 
sombra, o terrível bufão, é um problema tremendo, ele deve ter um poder tremendo. Agora, 
sob quais condições a sombra aparece em forma tão terrível ?  

Mrs. Fierz: Não se relaciona com o aparecimento de Zarathustra ? Numa figura como 
Zarathustra só vemos o lado positivo, e então a sombra seria enriquecida pelo lado 
inconsciente, a sombra de Zarathustra.  

Dr. Jung: Isto explicaria porque ele aparece em forma tão terrível, mas porque ela 
deveria ser tão destrutiva ?  

Mrs. Fierz: Porque o Self é assim perigoso.  
Dr. Jung: E por que ele é tão perigoso?  

                                                
123. Provavelmente Fritz Bamberger (1814- 1873), um pintor alemão de paisagens. 
 



    Jung, C. G. Seminars Nietzsche's Zarathustra.  

 

 

82 

Mrs. Crowley: Porque ele não o reconheceu, como deveria. Ele tem estado distante da 
sombra, pregando o Super-homem, e é como se aquele relâmpago tivesse dois lados, o 
construtivo e o destrutivo.  

Dr. Jung: Sim, o consciente foi muito longe, está identificado, conforme apontou Mrs. 
Crowley, com a figura de Zarathustra, o velho sábio, com uma verdade todo-abrangente e 
benevolente, muito bonita, cheia de significado, e tudo o mais. Aparentemente, não há sombra 
no velho sábio, então há uma distância muito grande entre esta figura e a sombra, 
naturalmente. Mas por que a sombra deveria ser tão infernalmente destrutiva ?  

Miss Hannah: A mim parece que tem algo a ver com a vontade do coração, a qual, 
apesar de todas as tentativas de desarmamento, é mais forte do que nós. Da mesma maneira, 
quando ele fala sobre os poderes destrutivos, ele não os percebe plenamente.  

Dr. Jung: Obviamente, porque então não é tão ruim; podemos dizer que somente 
porque nós não percebemos os poderes destrutivos da sombra, ela aparece de modo 
particularmente perigoso. É tão terrível porque estamos longe e a subestimamos. Pode 
parecer uma mera aparição, irreal, mas este caso prova que é real, porque é a antecipação do 
destino de Nietzsche. É como se esta cena se tivesse representado na vida de Nietzsche. 
Agora, assumindo que a sombra pulou sobre ele e o matou, o que seria isto? Temos evidência 
para o fato de que o outro lado do Self seja assim extremamente perigoso?  

Mrs. Bailward: Tem algo a ver com a precedente inflação à qual o senhor se referiu?  
Dr. Jung: Bem, qualquer um que tenha uma identificação unilateral com uma certa 

figura, sofre uma inflação; isto simplesmente expressa a distância da sombra.  
Mrs. Baumann: Eu acho que, uma vez que é uma parte que ele não pode aceitar ou 

com a qual não se relaciona, esta parte emerge e diz:"Se você não me aceitar, eu vou matar 
você."  

Dr. Jung: Sim, mas a senhora acha que seria necessário pôr a pistola em seu peito ? 
Não poderia dizê-lo mais civilizadamente ?  

Mrs. Baumann: Eu estava considerando como óbvio que isto tenha sido dito muitas 
vezes antes.  

Dr. Jung: Na realidade, estas coisas são ditas uma, e não muitas vezes.  
Mrs. Baynes: Não seria tão perigoso, por que a sombra carrega parte dos poderes 

divinos do Self ?  
Dr. Jung: Exatamente. O ponto é, uma vez que não somos Zarathustra ou alguém 

como ele, uma vez que somos bem-intencionados seres humanos normais, estamos 
convencidos de que escolhemos nossas vidas, trilhamos nossos caminhos de um modo mais 
ou menos razoável, com um certo esforço virtuoso e com boas intenções, e fazemos algo 
agradável dela. E não consideramos o fato de que estamos sob uma lei inexorável, que é mil 
vezes mais forte que o homem.124 Vejam, nós temos experimentado isso. Nós fazemos 

contratos entre nós, e eles funcionam por um tempo, então os fazemos com um pouco mais de 
garantias; nós aumentamos a segurança do nosso modo de vida ainda mais, até que no fim 
excluímos todo o tipo de interferência. E quanto mais nos esforçamos nessa linha, maior nossa 
segurança se torna, mas aumenta também a chance de que, se alguma coisa acontecer, será 
uma bagunça terrível. Nós aumentamos o tamanho dos navios no oceano, aumentamos seus 
recursos de segurança, sua velocidade, e tudo o mais, então é claro que uma tempestade 
comum não significa nada; mas se acontece uma catástrofe, que nunca pode ser evitada, é 
das mais horríveis. Nós tentamos evitar guerras, fazemos nossa situação tão segura quanto 
possível, mas evidentemente criamos com isso as melhores possibilidades de termos guerra. 
Nós organizamos um grande exército e enormes depósitos de munição para evitar que nos 
ataquem, mas o outro lado está fazendo a mesma coisa para a sua própria defesa, e 
finalmente todo mundo está se defendendo, e isto significa uma guerra com a carnificina mais 
completa. As guerras anteriores foram somente rixas de domingo à tarde em comparação ao 

                                                
124. Nietzsche: "aquelas mãos de aço da necessidade que sacodem os dados da sorte jogam seu jogo por um período infinito de tempo: 
assim, tem que haver jogadas que se assemelhem exatamente a propósito e racionalidade em todos os graus. (Daybreak, livro 1, pág 130) 
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que podemos fazer com todos os nossos meios de defesa. Assim, nossas boas intenções são 
sempre atravessadas por um poder imprevisível, imponderável que chamamos sorte, ou 

qualquer coisa deste tipo. E chamamos de supersticiosos aqueles têm medo da sorte, que 
acham que devemos fazer alguma coisa contra ela; nós não acreditamos que alguma coisa 
possa realmente interferir, porque não a vemos.  Ainda assim, o homem primitivo é sempre 
infernalmente temeroso da sorte, pois sabe que qualquer coisa que faça pode ser atrapalhada 
pelo que quer que tal sorte astuciosa possa pretender. Algum demônio pode interferir, e 
portanto toma as mais extraordinárias medidas de precaução. Certas coisas que possam 
ofender os demônios não devem ser feitas, senão eles poderiam se vingar de modo terrível. 
Esta consciência se tornou obliterada em nós, e nunca realmente pensamos se Deus vai 
interferir conosco ou não. De fato, ele interfere, e nós chamamos a isso sorte, mas este é 
simplesmente um outro nome para a mesma coisa.  

Mr. Baumann: "Sua Majestade, a Sorte".  
Dr. Jung: Sim, este é um reconhecimento deste extraordinário poder. É claro, nós 

tentamos quebrar seu poder dizendo que ela é cega, que as coisas simplesmente acontecem, 
mas se nós a estudarmos cuidadosamente, chegaremos à conclusão que a sorte é uma coisa 
muito peculiar. É como se ela analisasse um caso particular, e colocasse as coisas em seus 
devidos lugares, assim como a vespa que, para botar seus ovos em determinado lugar, aleija a 
lagarta sem a matar, inoculando o seu veneno com o ferrão no terceiro gânglio dorsal, 
sabendo muito melhor que os zoólogos onde fica o centro motor. Os zoólogos têm que 
trabalhar anos a fio para descobrir. Podemos dizer que foi meramente sorte, mas infelizmente 
tais coisas não acontecem como se fosse por sorte. Há uma regularidade e uma enorme 
teleologia. Com o inconsciente é o mesmo. Nas palavras que falamos por sorte, é a verdade 
que dizemos sem pensar. Primeiro nós pensamos que o fator interveniente tem a ver com a 
sombra; cometemos um lapso no discurso, ou algo nos acontece, nós o reconhecemos e 
dizemos: “Oh, bem, esta foi a sombra, deve-se a tal e tal complexo." E pensamos que 
podemos desembaraçá-lo e erradicá-lo de modo que ele se aquiete e não nos amole mais. 
Mas quanto mais longe vamos, mais percebemos que atrás daquela sombra há um poder 
muito maior, e finalmente percebemos que é a totalidade entre consciente e inconsciente. 
Então nós pensamos mais uma vez que agora chegamos a algo circunscrito, algo tangível, 
dentro do âmbito da razão humana. Mas o o Self está tão longe do alcance quanto o 
inconsciente; nós não sabemos até onde ele se estende. Entramos numa enorme continuidade 
com a vida em geral, não somente com a vida presente; ele contem toda a vida ancestral do 
passado e as intimações das coisas do porvir - de toda a humanidade. Então chegamos a uma 
concepção do Self que é universal, um tipo de conglomerado e uma acumulação das mentes 
individuais, e esta simplesmente é uma concepção de Deus. E aí, quando chegamos a tal 
conclusão, naturalmente começamos a entender todas as coisas que a humanidade, em 
épocas antigas, costumava pensar: que o deus é muito perigoso, excessivamente sensível, 
muito susceptível a todo tipo de ofensa. Eu não falo do Deus cristão agora, mas de deus em 
geral. Temos que andar muito cautelosamente, para não perturbar sua paz, e não podemos 
enganá-lo; devemos cumprir suas leis, temos que observar todos os ritos necessários, temos 
que ser muito cerimoniosos na presença de deus, ou ele se vinga de modo inclemente. E é um 
fato psicológico que o o Self, a totalidade no homem, é uma proposição extremamente 
perigosa. Cada indivíduo acredita na própria importância absoluta, e nós esquecemos que 
através de cada ser humano aquele ser universal está trabalhando e pode produzir os 
resultados mais horríveis. Nós precisamos aprender novamente a temer. Nós sofremos 
temores em todos os tipos de fobias, mas a razão pela qual tantas pessoas sofrem de fobias é 
porque seu temor não está no lugar certo. No Velho Testamento, o primeiro princípio é o temor 
a Deus125. Foi super-compensado no Novo Testamento, pela idéia de que Deus é amor, e nós 
não devemos temê-lo. Mas Deus é um e outro. O Novo Testamento é somente uma 

                                                
125. Uma vez. quando a Martin Buber (que acusou Jung de psicologizar Deus) foi perguntado por que há na Bíblia tanta ênfase sobre o 
temor a Deus, como em " O temor de Deus é o começo da sabedoria", ele respondeu que a ênfase estava no "começo". 
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compensação da terrível verdade do Velho Testamento, de que no começo havia o temor a 
Deus. Se chegamos á idéia de que Ele é também benevolente, esta é um tipo de experiência 
secundária. Naturalmente, depende da nossa atitude. Nós podemos presumir, por exemplo, 
que se cumprirmos as demandas do deus terrível, não temos mais porque temê-lo; ele nos 
dará então sua graça, será amável conosco, ou podemos da mesma maneira presumir que 
Deus seja um pai afável, uma vez que cumpramos o que ele, em sua forma terrível, exige de 
nós.  

Agora, todo esse aspecto está faltando em Zarathustra, pois seu deus está morto. E 
então deus aparece no último lugar onde o esperaríamos, na sombra. A sombra é por 
definição algo que parece ser completamente impotente, andando bem atrás do corpo dos 
homens, um apêndice, completamente dependente na sua existência. É um lugar bem 
absurdo e impróprio para qualquer coisa aparecer, e conseqüentemente nós não 
reconhecemos seu poder misterioso. É claro que podemos dizer que a sombra, por si mesma, 
não é poderosa, mas simplesmente uma acumulação de todos os tipos de qualidades 
negativas do homem; nós podemos sempre depreciá-la. Mas o fato curioso é que, se deus 
está morto, e aparece na sombra, então as qualidades negativas da sombra se tornam a 
armadura de um novo e terrível deus. Esta é a experiência que ainda nos espera.. Isto é 
exatamente o que vamos experimentar - que Deus apareça para nós no canto mais 
insuspeitado e imprevisível. E então este bufão que repentinamente pula fora da torre atrás do 
equilibrista representa para nós algo completamente inesperado, ninguém poderia prever que 
a partir da sombra viria tal horror. Nós estamos bem certos dessa pressuposição, pois mais 
tarde o bufão diz a Zarathustra que da próxima vez pulará sobre ele também, degradando 
Zarathustra ao papel de equilibrista. Isto dá substância à nossa interpretação de que o 
equilibrista é o próprio Nietzsche, em sua forma própria ou na forma de Zarathustra; e que o 
bufão é a parte da sombra que contém o poder divino, o poder sobre a vida e a morte. Se ele 
escolher pular sobre Zarathustra, ele o fará e Zarathustra será morto imediatamente, só para 
mostrar ao próprio Nietzsche que ele está lidando aqui com poderes tão grandes quanto o 
poder de qualquer deus.  

               
 
            PALESTRA VIII - 27 de junho de 1934  
 

Dr. Jung : Os senhores devem ter percebido que a psicologia dessas figuras - 
Zarathustra, o equilibrista e o bufão, é extraordinariamente misturada. É difícil explicar a 
relação de uma com as outras, assim como a posição delas na psicologia de Zarathustra e na 
psicologia do próprio Nietzsche. Às vezes menciono o equilibrista como a sombra, por 
exemplo, e então o bufão como a sombra, e naturalmente ficamos confusos, porque é difícil 
manter em mente a proposição principal. Tudo depende do ponto de vista através do qual 
olhamos para o problema. Tentei clarear o verdadeiro ponto de vista, mas certamente, é muito 

fácil perder a premissa se não seguimos bem o argumento.  
Fiz, portanto, um assim chamado soreites syllogismos; embora lidando com aspectos 

evasivos, podemos introduzir alguma ordem através do seu uso. Soreites é a palavra grega 

para uma peça de lógica. Os senhores sabem que a lógica é uma ciência em si mesma. A 
palavra latina para isso é acervus, significando uma porção de alguma coisa. A palavra alemã 
é Haufenschluss, significando uma acumulação, conclusão. Syllogismos significa conclusão. 

Há sempre uma proposição principal, muitas proposições menores e então a conclusão. A 
proposição principal é a mais importante, considerada um tipo de certeza126. Se há muitas 
proposições, chega-se a este soreites syllogismos, a conclusão racional de um argumento 

                                                
126. Jung não colocou isto muito bem. "Syllogismo", literalmente "raciocinando junto", significava, mais particularmente para Aristóteles, 
derivar uma conclusão de premissas através de um meio termo. "Sorietes" é uma série de silogismos. 
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acumulativo. Agora vou lhes mostrar tal argumento, o que é muito necessário para esclarecer 
estas complicadas diferenças de níveis e aspectos.  

Neste caso, Nietzsche, o homem, é a certeza: Nietzsche ele mesmo, Nietzsche o 
cidadão, Nietzsche o ser humano biológico e anatômico. E ele é igual àquele homem, o 
primeiro equilibrista, que cai morto e assim antecipa o destino do próprio Nietzsche; eles são 
idênticos porque seu destino é idêntico. Isto é perfeitamente seguro, uma certeza. Agora 
chegamos à segunda proposição. A segunda figura em importância é Zarathustra que é igual 
ao Super-homem; ele é o Super-homem. A terceira proposição é que o bufão, o palhaço, é 
igual à sombra do equilibrista, porque ele segue o equilibrista, salta após este e o domina da 
maneira típica como a sombra domina o homem consciente - como por exemplo, quando digo: 
"Você pode assumir tal posição artificial, se quiser, mas tome cuidado para que sua sombra 
não lhe pegue pelo pescoço ou lhe ataque pelas costas".  
                          (1) Nietzsche = equilibrista  

(2) Zarathustra = Super-homem            (3) Bufão = Sombra do equilibrista  
a) Super-homem = Demônio                a) Equilibrista = Nietzsche  
b) Bufão = Demônio                      b) Bufão = Sombra de Nietzsche  
c) Bufão = Super-homem                  c) Bufão = Sombra de Zarathustra  
d) Bufão = Zarathustra                    d) Nietzsche = Zarathustra  
e) Bufão = Sombra de Zarathustra  
 
Começamos o argumento com a proposição (2), onde Zarathustra é o Super-homem, e 

coloco sob a) que: o Super-homem é igual a um demônio porque o Super-homem é um 

homem demoníaco; ele é mais do que um homem, o que certamente poderia significar um 
demônio no antigo sentido da palavra. b) Há então um outro demônio no jogo; o bufão é 
descrito como um demônio, então o bufão iguala o demônio. E daí segue-se que c) o bufão é 
igual ao Super-homem. Pode-se dizer, por exemplo, que o demônio é o bufão e também o 
Super-homem; portanto o bufão é o Super-homem. Se A é igual a B e B é igual a C, então A é 
igual a C. Esta é a assim chamada conclusão categórica ou julgamento.  

Mr.Nuthall-Smith : É o mesmo demônio? Todos os demônios são iguais?  
Dr. Jung: Com certeza não se pode dizer que todos os demônios sejam iguais, se 

falamos de diferentes demônios individuais. Como disse, uso a expressão no antigo significado 
da palavra, que é mana, demoníaco, o daimon. Como Sócrates usava o termo, o demônio não 
era nem masculino nem feminino, nem sucubus nem incubus, mas neutro; ele o chamava 
daimonion, que é uma coisa neutra. Em alemão nós diríamos: “der- Damon, die Dämonin”, ou 
“der Incubus, der Sucubus”, e  “ das Damonische”. Sócrates utilizava o termo simplesmente 
como um conceito de mana, uma coisa estranha ou peculiarmente eficiente, mais que um 
homem, em certo sentido superior ao homem, e naquele sentido, ao “daimonion”, o 

demoníaco. E isto aplica-se tanto ao Super-homem quanto ao bufão, nisto são iguais. Então 
outra conclusão, d) é que o bufão iguala Zarathustra, porque Zarathustra é igual ao Super-
homem. O Super-homem é igual ao demônio, e o bufão é igual ao demônio; portanto, o bufão 
é igual ao Super-homem e o Super-homem é igual a Zarathustra. Como se vê, segue-se 
logicamente; é como matemática. Agora vem a conclusão principal, o fim deste argumento 
particular. Não se pode dizer que o bufão seja muito igual a Zarathustra, mas é igual em seu 
aspecto demoníaco, ou simplesmente poderíamos dizer a sombra de Zarathustra, o lado 
demoníaco, negativo. Então o bufão corresponderia à sombra de Zarathustra (e). Em outras 
palavras, o bufão é o lado negativo do Super-homem. Portanto, é compreensível que 
Zarathustra diga : “Eles me consideram friamente, como um humorista com piadas terríveis.” 
Aí ele sente sua identidade com o bufão; especificamente, sua identidade com sua própria 
sombra.  

A proposição principal agora é que o bufão é igual à sombra do equilibrista, e a 
conclusão da proposição anterior é que o bufão é igual à sombra de Zarathustra. Ficamos 
então completamente confusos. Isto precisa ser explicado: não se pode aceitar esta identidade 
à primeira vista, que se Zarathustra é o Super-homem, o equilibrista poderia ser um Super-
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homem. Isto é aparentemente impossível, mas nós seguiremos aquele argumento. A figura em 
questão, o equilibrista, a) é o próprio Nietzsche. Agora, se o equilibrista é igual ao próprio 
Nietzsche, então é o próprio Nietzsche quem é saltado por cima ou é morto pelo bufão, visto 
que o bufão segue o equilibrista como se fosse sua sombra. Então b) o bufão é igual à sombra 
do próprio Nietzsche, porque o próprio Nietzsche é igual ao equilibrista; e a sombra do 
equilibrista é igual ao bufão. Mas o bufão é igual à sombra de Zarathustra, a conclusão que 
chegamos aqui (c). Portanto, qual é o fim do nosso argumento e ao mesmo tempo a conclusão 
total do soreites?  

Mrs. Baumann: Zarathustra é Nietzsche, ou Nietzsche é Zarathustra.  
Dr. Jung: Exatamente. Nietzsche o homem é igual a Zarathustra. Voilà ! Isto é magia 

negra. Podemos escrever no fim CQD. Percebam, isto significa que toda esta complicação 
começa com o fato de que Nietzsche é idêntico a Zarathustra, a qual não poderia existir, se 
não fosse assim. Colocar a coisa desta forma ajuda a manter o quadro em mente; é preciso 
um argumento mágico, complicado. É como matemática superior. Não se pode expressar 
certas funções, conexões ou condições, a não ser que se faça um cálculo realmente difícil: ele 
é necessário para sustentar todo o argumento. Entra-se nesta complicação assim que se dá tal 
identidade; a origem da coisa toda é que Nietzsche é igual a Zarathustra, e então as duas 
figuras estão amalgamadas. Em conseqüência disso todo o problema, toda a tragédia. E só se 
pode clarear estes peculiares aspectos permutáveis das figuras desta maneira.  

Dr. Reichstein: O senhor quer dizer que há uma identidade inconsciente entre 
Nietzsche e Zarathustra ?  

Dr Jung: Oh, sim, quero dizer uma identidade de fato. Ele não devia ter consciência 
disso. Se estivesse consciente do fato, provavelmente este não existiria ou existiria apenas 
parcialmente, e então poderia haver ainda alguma identidade. A consciência completa de uma 
projeção sempre destrói a identidade; quando se está totalmente convencido, realmente se 
compreende que se trata de uma projeção, ela não pode mais ser experimentada como algo 
fora de si mesmo. Do mesmo modo um símbolo é destruído se for completamente 
compreendido: será então totalmente supérfluo. Não é necessário que nos expressemos 
através de símbolos se é sabido o que ele significa. Por que não chamar algo por seu nome 
certo, se sabemos qual é ? Por que fazer um desvio? É infantilidade. Um símbolo só é 
necessário para expressar uma coisa que não pode ser expressa de outra maneira. De outro 
modo seria mera alegoria, e então alguém poderia perguntar porque conversamos de maneira 
tão afetada127. Por que não ser natural, por que ser tão alegórico, conversando através de 

projeções ?  
Pergunta : Então se alguém fosse totalmente consciente, não haveriam tais figuras no 

inconsciente?  
Dr. Jung: Sim, se alguém fosse. Certamente isso é uma suposição. Se uma 

consciência completa ou divina fosse possível não haveria projeção, o que significa que não 
poderia haver mundo, porque o mundo é a determinação da projeção divina. De acordo com 
um mito hindu, conforme Deus sonha, ele cria o mundo, produz objetos. Mas um estado de 
consciência completa oblitera o mundo. No Budismo afirma-se que o conseguimento da 
perfeita iluminação ou consciência significa o Nirvana, a não-existência positiva. A consciência 
perfeita é a completa identidade com a divindade. O homem retornou à divindade, o mundo 
retornou à Deus, e nada é, porque não há mais objeto. Agora nós certamente não sabemos se 
é possível uma consciência perfeita, mas sabemos que, com o progresso e a extensão da 
consciência, diminui o número de projeções conhecidas, assumimos então que se a 
consciência fosse capaz de uma extensão ainda maior, ainda mais projeções poderiam entrar 
no nosso campo de visão. Poderíamos destruir mais do mundo se assim fosse.  

                                                
127. Jung considerava sua maneira de conceitualizar o símbolo a principal diferença entre ele e Freud. Deste modo, se o assim chamado 
"símbolo fálico" "significar apenas falus e nada mais, é melhor chamá-lo de sinal ou, no caso de uma narrativa, uma alegoria". Isto reserva o 
"símbolo" para formas de representação intraduzíveis. Ver CW 18, pag 481-83. 
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Mr. Nuthall-Smith: Eu não sigo o argumento que (a) e (b) são realmente entidades, que 
ambos, o Super-homem e o bufão são iguais ao demônio. O demônio parece ser uma 
qualidade do Super-homem e do bufão, mas não uma identidade.  

Dr. Jung: Bem, ambos são super-humanos, visto que ambos possuem qualidades 
demoníacas; portanto eu digo que seria melhor expressar este demônio pelo termo que 
Sócrates usava, DAIMONION; o Super-homem é "das Damonische" no homem.  

  Mr. Nuthall-Smith: Eles são intercambiáveis ?  
Dr. Jung: Poder-se-ia dizer: "aspectos paradoxais de uma e mesma coisa". A prova, 

como mencionei, é que Zarathustra faz a observação: "Mas eles me consideram friamente, um 
humorista com piadas terríveis". Vejam, isto é o bufão, mas é Zarathustra ao mesmo tempo. 
Portanto, o palhaço é simplesmente outro aspecto de Zarathustra, e eles têm sua raiz comum 
no Daimonion No caso de Sócrates, a voz do velho sábio, seu Daimon, sempre o aconselhava, 

dizia-lhe o que fazer, ou o advertia. Ele lhe disse, por exemplo, para fazer mais música, e 
então Sócrates comprou uma flauta. E um dia estava andando com seus amigos pelas ruas de 
Atenas, quando seu Daimon sussurrou em seu ouvido: Pegue a outra rua à direita, saia desta 

rua. Sócrates obedeceu e de repente, uma vara de porcos investiu na rua que haviam deixado, 
arremessando os transeuntes na lama128. Uma agradável ilustração das condições de higiene 
pública naqueles dias. Vejam, o Daimon era muito cuidadoso ao adverti-lo. Esta é a voz 
profética do vidente em nosso inconsciente, usualmente simbolizada pelo velho sábio. Então o 
DAIMON é o Super-homem, aquilo que é maior que o homem, embora pareça estar no 
homem. Se tivermos alguma visão ou premonição, seremos tentados a achar que talvez nós 
mesmos sejamos o velho sábio, chamando-se a isso inflação. O próprio Nietzsche estava em 
uma condição para uma inevitável inflação. Isto explica sua quase patológica megalomania, 
que foi criticada ao longo de sua vida, aquela maneira megalômana de falar era um obstáculo 
considerável em seu caminho: as pessoas achavam que ele fazia tremendas conjecturas. Era 
simplesmente uma inflação inevitável que se deu com o surgimento daquela figura e sua 
identificação com ela129.  

Mrs. Baumann: Se Zarathustra é igual ao demônio, então Nietzsche poderia ser igual 
ao demônio ?  

Dr. Jung: Obviamente, tudo está incluído no demônio porque Zarathustra é o demônio; 
ele é o velho sábio. O que quer que Zarathustra seja, Nietzsche o é também. Nietzsche é o 
terrível bufão, então é também o demônio que Zarathustra é.  

Mrs. Crowley: Se Nietzsche estivesse bastante consciente, o que teria acontecido com 
Zarathustra ? Obviamente, ele não teria esta forma.  

Dr. Jung : Receio que isto seja como perguntar como teria sido a história do mundo se 
os antigos romanos conhecessem a pólvora e os rifles. Só poderíamos dizer, se o mesmo 
problema tivesse acontecido com um de nós, que eu esperaria que ele tivesse aprendido 
análise o suficiente para evitar esta identidade. Vejam, o daimon não pode ser completamente 
liquidado pela afirmação de que ele é uma simples projeção ou uma identidade com alguma 
fantasia; pelo contrário, podemos presumir que construímos uma certa fantasia, e que não 
haveria identidade se não houvéssemos construído justamente aquela fantasia. Mas se nos 
separamos da fantasia, daquela atividade que trabalha em nós, então nos tornamos 
conscientes da extraordinária realidade da coisa; só quando nos separamos, quando fazemos 
este sacrifício, que sabemos realmente o quanto isso vale. Enquanto estamos lá dentro da 
coisa, não sabemos o que ela significa, nem como funciona, então não nos desenvolvemos, e 
a coisa também não. Então, quando eu tenho uma idéia de que o velho sábio está com suas 
mãos em alguma coisa, eu tenho que voltar ao meu humilde ser, e tento me certificar que de 

                                                
128. Diogenes Laertius, em Vidas dos Filósofos Antigos, diz que Sócrates em idade avançada aprendeu a tocar lira (1.4.32). Mas na 
República, Sócrates propôs banir de seu estado ideal tanto os fabricantes quanto os tocadores de flauta (República 3990). Alguma coisa na 
personalidade de Sócrates atraiu uma quantidade imensa de fofocas e histórias, grandes e pequenas. 
129. O próprio Nietzsche, em uma carta para Lou Salomé e Paul Rée, falou de “meus acessos de megalomania... Tenham em mente vocês 
dois que, no fundo, estou doente da cabeça e meio louco, completamente confuso por longo isolamento". Nietzsche/ Cartas/ Fuss. pag 68. 
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maneira nenhuma sou idêntico a ele. Ele então está livre da minha desajeitada presença e eu 
estou livre das terríveis afirmações daquela figura, eu não preciso falar de maneira afetada, 
nem produzir uma linguagem hierática, estabelecer a verdade do mundo e a lei da vida e ser 
infalível; eu posso ser falível, um ser humano comum. Naturalmente algumas vezes eu tento 
fazer o melhor, às vezes o pior, mas de maneira nenhuma sou aquele ser maravilhoso que fala 
tão belamente, de forma tão paradisíaca, quanto o velho pároco no domingo às duas da tarde. 

Portanto, eu sempre digo que os senhores deviam deixar Deus sozinho e então veriam 
do que ele é capaz. A maioria das pessoas que está em tão bons termos com Deus acha que 
é por virtude delas, mas se deixarmos a coisa toda sozinha, poderemos ver como ela funciona. 
Por exemplo, talvez você afirme que não deveria comer seus alimentos com sal, porque não 
compreende porque precisa dele. Então não se preocupe com o sal, coma sua comida sem 
ele, então logo descobrirá o que ele faz. Por amor aos céus, não acreditem nessas coisas, o 
velho sábio, o inconsciente coletivo, etc. Tentem e vejam o que acontece sem elas. É muito 
simples; não as toque e verá como funcionam. Portanto, se Nietzsche fosse meu 
contemporâneo e pedisse minhas idéias sobre isso, eu diria: “Seja seu humilde ser, diga que 
não sabe nada, que não tem idéias, e se sentir que há alguém que quer conversar, dê-lhe uma 
chance, limpe seu cérebro e o deixe um instante para o velho homem. Então tome notas e leia 
o que ele diz. Então você poderá considerar se estas idéias combinam com as suas ou não. 
Mas não se identifique com isso.” Certamente não passaria pela cabeça dele o pensamento de 
pedir o meu conselho ou o de qualquer pessoa.  

Freqüentemente encontro pessoas muito religiosas que se identificam com o velho 
sábio e sigo um certo princípio ao lidar com elas. Eu entro em suas proposições e, de acordo 
com o princípio, o que quer que elas queiram, eu as deixo ir até o fim, e então elas finalmente 
se enjoam disso. Este é o velho princípio de Heráclito, que disse para deixar os efésios terem 
muito ouro para que suas depravações pudessem surgir à luz do dia; sem o ouro eles teriam 
que trabalhar, mas se tivessem ouro suficiente, aí desenvolveriam seus vícios, que seriam 
então óbvios130. Então, se os senhores tem que lidar com pessoas que sofrem de 

megalomania, apenas convenham com elas até que expludam - é o melhor caminho. Se 
alguém está convencido de que é muito bom, deixe-o acreditar que é bom até o limite de sua 
existência, pois se dissermos que ele é mau, ele fará um esforço desesperado para ser bom e 
nunca estará convencido de sua virtude. Eu sempre sigo este princípio com lunáticos também 
- com certeza, pessoas com inflações são moderadamente lunáticas, e às vezes não muito 
moderadamente. Se um homem diz que é um deus triplo, ou o Papa, ou Jesus, eu digo: "Por 
que não ? Todo mundo pode ser Jesus". Mas uma vez aconteceu de eu ter na mesma ala um 
outro homem que dizia ser Jesus também; nós tínhamos dois Jesus, e como eu poderia 
descobrir qual era o verdadeiro? Eu simplesmente os coloquei no mesmo quarto para deixá-
los descobrir. Meia hora mais tarde eu fui e escutei, mas não havia barulho, então entrei, e um 
estava de pé atrás do aquecedor, e o outro estava tamborilando na janela, olhando para fora, 
perguntei a um deles: "E sobre Jesus? Quem é o verdadeiro ?" Ele apontou o outro e disse: 
"Certamente aquilo é um asno louco." Ele percebeu bem que o outro homem era louco, mas 
que ele mesmo era louco não podia ver. Então o que se pode fazer? Com certeza, não se 
pode curá-los. Mas pessoas que tem inflações não são lunáticas, no sentido de que seu 
cérebro ainda não está dividido e congelado naquela forma. Nos casos de inflação isto é 
funcional; ainda está na condição líquida, e a cura depende da atitude que as pessoas tomam, 
se tomam uma atitude compensatória ou contrastante, ou se elas concordam e se submetem à 
majestade de uma inflação. Às vezes há uma majestade muito grande na inflação, algo 
maravilhoso. Agora continuaremos nosso texto:  

“Quando, porém, se achou somente um passo atrás dele, aconteceu a coisa horrível 
que fez todas as bocas calarem-se e os olhos se esbugalharem : soltou um grito 
diabólico e pulou por cima daquele que lhe estorvava o caminho. Este, ao ver, assim, o 

                                                
130. Heráclito, ele mesmo, nativo de Éfeso, escreveu: "Possam vocês ter muita riqueza, vocês homens de Éfeso, para que sejam punidos por 
suas maldades."  Philip Wheelwright, Heraclitus ( Princeton, 1959), fr.96. 
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rival triunfar, perdeu a cabeça e o pé; jogou longe a sua vara e, mais depressa do que 
esta, num redemoinho de braços e pernas, despencou no vazio. A praça e o povo, 
então, pareceram um mar revolto pela tempestade: todos fugiam em debandada e 
atropelo, principalmente no lugar onde o corpo iria espatifar-se.  Zarathustra, no 
entanto, não se moveu, e foi justamente perto dele que o corpo caiu, gravemente ferido 
e com os ossos partidos, mas ainda vivo. O fato de Zarathustra não ter fugido, mas ter 
permanecido colado no lugar, significa que ele tinha uma relação muito particular com 
aquele evento; o equilibrista que caiu tinha uma conexão íntima com ele.  Após algum 
tempo, o infeliz recuperou os sentidos e viu Zarathustra de joelhos ao seu lado. “Que 
fazes aqui?" disse, por fim. "Desde muito que eu sabia que o Diabo me daria uma 
rasteira. Agora, ele me arrasta para o inferno; pretendes impedi-lo ?” “Pela minha 
honra, amigo", respondeu Zarathustra, “não existe nada daquilo que disseste: não 
existe o Diabo nem o inferno. A tua alma estará morta ainda mais depressa do que o 
teu corpo; portanto, não receies nada !”  
 
Esta é a passagem clássica do Zarathustra, a profecia, a inconfundível antecipação da 

catástrofe final, sua loucura, onde sua mente, ou sua alma, estava morta muito antes do seu 
corpo. E durante sua loucura ele estava completamente fora - não havia absolutamente 
nenhuma conexão com ele. Foi uma forma atípica de paralisia geral dos insanos, que o deixou 
muito mal; não se podia falar com ele. Não havia conexão racional. Ocasionalmente, fugia. 
Uma vez fugiu da casa de sua irmã, e foi pego nu, em um dos jardins de Weimar. Tinha então 
tempos calmos, quando podiam passear juntos, mas ele não conseguia reagir se lhe 
propusessem uma conversa; havia apenas poucas observações inteligíveis. Por exemplo, uma 
vez ele disse a sua irmã: “Não estamos bastante felizes ?”  Perfeitamente razoável, e então ele 
se foi, confuso. Disso as pessoas concluíram que a sua loucura era uma mania divina - o que 
os gregos chamavam maniá, um estado divino, o estado de estar preenchido por Deus; a 
pessoa está entheos, o deus está dentro. A observação foi considerada como uma evidência 

de que ele havia alcançado uma espécie de condição de Nirvana.  
Vejam, podemos afirmar que atrás da loucura há uma espécie de condição nirvânica. 

Isto explicaria porque em pessoas que estão bem loucas ainda permanecem vozes bastante 
racionais; e quando estão fisicamente doentes, freqüentemente se tornam bastante racionais. 
Lembro-me do caso de uma mulher louca, que estava cheia das mais absurdas idéias 
megalomaníacas, mas as vozes que ela ouvia, que ela chamava seu telefone, diziam-lhe a 
verdade. Uma vez ela me disse algo totalmente absurdo, uma idéia megalomaníaca 
expressada de modo terrivelmente emaranhado e artificial. Por um longo tempo tentei em vão 
chegar ao fundo do que ela queria dizer, e de repente ela ficou impaciente, chutou alguma 
coisa, e disse: "O telefone sempre me perturba." "O que o telefone disse ?" Ela não queria me 
dizer, mas finalmente extraí dela. "Você está levando o doutor no bico; é tudo bobagem, você 
realmente pertence ao asilo dos lunáticos." E em outra ocasião, quando estava muito agitada, 
eu disse: “Mas olhe aqui, se você se comportar assim, todo mundo vai pensar que você não 
está muito na posse do seu juízo. Esta é a razão porque você está neste asilo de lunáticos, 
precisamos manter tais pessoas trancadas.” Ela protestou e de repente foi interrompida por 
seu telefone: "O doutor está certo; é claro que você está louca e precisa ser trancada." Eram 
vozes de perfeita normalidade e inspiração.  

Outro caso era o de um homem, um dos indivíduos mais barulhentos da ala. As cinco 
horas da manhã ele costumava ficar excitado e inacessível. Xingava todo mundo e às vezes 
ficava muito violento, tendo que ser trancado. Então das dez em diante ficava solto na ala ou 
no jardim, e quando eu chegava nessa hora, costumava gritar: "Eis aí um médico daquele 
bando de macacos e cachorros que querem bancar os salvadores e curar lunáticos; é tudo 
besteira." Era um discurso quase estereotipado. Mas uma vez quando cheguei, este camarada 
estava perfeitamente quieto. A enfermeira disse que ele estava muito agradável e gentil, e ele 
falou comigo com voz normal. Então percebi que suas mãos estavam quentes e descobri que 
estava com 39 graus de febre. Eles o puseram na cama e ele fez um quadro de febre tifóide 
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que durou mais ou menos seis semanas. Durante este tempo foi uma pessoa simples e gentil, 
muito obediente e nunca barulhenta. Sempre que eu vinha ao seu leito, dizia: "Obrigado, 
doutor, é muita bondade sua cuidar de mim." E sempre agradecia às enfermeiras; era 
realmente uma pessoa meiga e charmosa. Nós nos acostumamos a sua completa 
transformação, mas uma manhã, quando ainda estava muito fraco, disse debilmente: “Ah, eis 
aí novamente um médico daquele bando de cachorros e macacos que fingem ser salvadores.” 
Eu pensei: “Você está sarando, meu velho”, e dentro de uma semana ele podia grasnar bem 
alto seu caso, e aí eu sabia que ele estava curado. Estava de volta a seu estado normal, saído 
de uma anormal condição de saúde. Agora, este homem permaneceu quase 20 anos em um 
asilo para lunáticos, e afirma-se em tais casos que o cérebro esteja algo perturbado, que 
camadas inteiras de células estejam atrofiadas, mas durante a febre tifóide ele estava 
perfeitamente bem; então de repente regrediu. Este é um fato bem conhecido. Então, 
antigamente, se esses casos recebiam algum tratamento, fazia-se com que ficassem 
artificialmente doentes usando ungüentos envenenados ou alguma coisa que pudesse causar 
infecção, porque se percebia que sofrendo de febre alta ou de infecção, os indivíduos se 
tornavam relativamente normais. Então, a idéia de que há um tipo de condição normal ou 
superior por trás do estado doente da consciência, não é absolutamente desprovida de 
sentido. Também é possível que atrás da condição de Nietzsche houvesse um si-mesmo 
superior que não teve chance de aparecer. A consciência estava doente, mas o Self estava 
sadio. Por exemplo, eu acabei de escrever o prefácio da nova edição dos trabalhos do Dr. Carl 
Ludwig Schleich, um velho contemporâneo meu. Ele tinha a idéia de que a alma do homem 
não está absolutamente conectada ao cérebro, mas ao corpo, ao sistema nervoso simpático, 
assim, mesmo que o cérebro esteja perturbado, a personalidade não é necessariamente 
afetada. Observou-se na guerra que tremendas perdas de massa cerebral não afetavam a 
personalidade; havia apenas distúrbios relativamente leves de um outro tipo131.  

Agora Mrs. Case fez-me esta pergunta : "O senhor afirmou que se houvesse 
consciência completa, o mundo não existiria mais. O senhor sustenta a opinião de que a 
realidade externa não é nada mais de que a projeção do inconsciente ?"  

Com certeza isto é ir um pouco rápido demais. Não posso dizer que tenho qualquer 
convicção sobre tais problemas. Digo tais coisas com um se. Elas não são artigos de 
convicção ou fé, conclusões inevitáveis ou verdades científicas. Isto é psicologia, e psicologia 
é um mundo de fatos, eventos, todos possuindo sua natureza própria. Se encontrarmos um 
elefante na África , isto não prova nada sobre a existência do mundo. Passamos apenas por 
um elefante na África. Pode significar nosso fim, ou absolutamente nada. É um simples fato. E 
assim encontramos certas idéias nas cabeças humanas. Elas apenas estão lá, e não 
necessariamente significam alguma coisa. Precisamos nos livrar deste grande preconceito não 
- científico de que nossos pensamentos significam alguma coisa no sentido de produzir coisas; 
é extremamente raro que um pensamento produza alguma coisa. Um pensamento é um 
fenômeno em si mesmo; não prova nada. Que um certo corvo esteja voando sobre o lago 
neste momento não prova nada, e não significa nada. Ele simplesmente voa. Lá há um 
pássaro. Assim temos nós tais pássaros em nossas cabeças e eles não provam nada sobre a 
estrutura real do mundo. Mas é importante sabermos que nosso mundo é um fato psicológico, 
o que quer que julguemos é um fato psicológico. Por exemplo, os senhores poderiam dizer que 
este cavalete é real. Mas o que é real na coisa? É o que percebemos. Os senhores vêem isto 
aqui, mas não percebem aqui; percebem em seus cérebros, e ninguém sabe o que o cérebro 
pode fazer com a percepção dos seus sentidos. Há certas ondas de ar que chamamos som, 
mas chamamos estas mesmas ondas quando se movem com menor freqüência, vibração, 
porque as percebemos como vibração. Com uma vibração de dez ondas por segundo 
percebemos o movimento do ar; se forem dezesseis por segundo, certas pessoas já podem 
ouvir um som muito baixo. Assim, nosso mundo está relacionado com nossa psique; portanto, 

                                                
131. Os ensaios de Carl Ludwig Schleich (1859-1911), o descobridor da anestesia, foram publicados sob o titulo “Die Wunder der Seele” em 
1934. O prefácio de Jung está em CW 18, pág. 1115-20. 
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realmente importa o que nós dizemos sobre o mundo, porque estamos falando sobre o nosso 
mundo. Se houver talvez um outro mundo, o que nós dissermos significará muito pouco - não 
mais do que um piolho no Pólo Norte.  

É uma velha convicção da filosofia oriental, que se alcançarmos o estado de completa 
ou perfeita consciência, o objeto será abolido; o mundo entra em Deus e então não é mais132. 

Isto certamente inclui a idéia de que nosso mundo é uma projeção. Visto que nós nos 
machucamos com tais projeções, afirmamos que elas são reais. Assim, não podemos dizer 
que o mundo é nossa projeção. É projeção de Deus; um ser superior, no homem, projetou. 
Desse modo, no Oriente a matéria é chamada a delimitação do pensamento divino. O 
pensamento divino pode ser vago e então a coisa não é, mas, se a mente ou pensamento 
divino é definido, é matéria. É bem possível que seja assim; não temos absolutamente nenhum 
argumento para usar contra esta afirmação. Pode-se, por exemplo, substanciar a totalidade da 
teologia com as afirmações da física moderna, porque a matéria, como já compreendemos 
previamente, não existe realmente. É totalmente inatingível, totalmente imaterial. Ela se torna, 
e desaparece, e o que realmente existe é uma espécie de energia ou radiação. Portanto é 
altamente inteligente a afirmação do filósofo hindu de que a matéria é a delimitação do 
pensamento divino. Pode-se dizer com certeza que esta é uma projeção humana tirada da 
experiência de que o mundo aparentemente desaparece quando desmaiamos ou 
adormecemos. Mas os senhores sabem que a estrutura do mundo todo sugere que ele pode 
desaparecer. Ele não tem substância em si mesmo. Ele também pode estar em uma condição 
que não é; a matéria pode dissolver-se em radiação, e não haverá nada, nem mesmo massa; 
a coisa toda se foi.  

Mrs. Case: Mas a radiação não é tão real quanto a matéria?  
Dr. Jung: Certamente, mas já não é mais matéria. Naturalmente, deve-se assumir que 

há alguma coisa, visto que pensamos sobre alguma coisa. Vejam, com todos esses 
problemas, os senhores lidam com antinomias ou categorias a priori. São necessárias 
categorias de julgamento para se estar apto a pensar sobre alguma coisa; tão logo pensamos, 
já produzimos uma existência, e se afirmamos que alguma coisa é, já pensamos133. Portanto, a 
idéia de que o mundo retorna à não- existência pela consciência perfeita, é uma idéia filosófica 
que temos que notar; contudo, não podemos dizer que ela construa ou destrua o mundo. Ela 
apenas faz e destrói nosso mundo. Bem, tudo isso é muito insatisfatório, não gosto de falar 
sobre tais questões filosóficas concernentes à realidade dos objetos. A filosofia tem muito o 
que fazer sobre o assunto, e quanto mais coisas pensamos, mais as fazemos entrar em nós 
mesmos - mais as obliteramos. Extinguimos coisas pensando sobre elas; fazemo-las irreais, 
porque as fazemos entrar no Self e então elas não existem mais. Porque coisas são o nosso 
mundo, não o mundo.  

Bem, agora continuaremos nosso texto:  
“O homem ergueu os olhos, desconfiado. “Se o que dizes é verdade", falou depois”, eu, 
então, nada perco, ao perder a vida. Não sou muito mais do que um bicho, que 
ensinaram a dançar à custa de pancadas e pouca comida. "  
"Oh, não", retrucou Zarathustra, “fizeste do perigo o teu ofício, nada há nisso de 
desprezível. Morres, agora, vítima do teu ofício; por isso, quero sepultar-te com minhas 
próprias mãos."  
Depois que Zarathustra disse essas palavras, o moribundo não respondeu mais; mas 
moveu a mão como se procurasse, para agradecer, a mão de Zarathustra.”  
Vemos aqui que o equilibrista moribundo é muito próximo a Zarathustra, e quanto 

Zarathustra o assimilou. Em que sentença isso se torna visível?  
Miss Hannah : "Fizeste do perigo o teu oficio.”  

                                                
132. Isto é, como indivíduos emanam de Deus e são então condenados à roda do destino, a iluminação significa uma superação da 
separação. 
133. Immanuel Kant não sustentava que o pensamento criava a existência, mas que a compreensão humana - não o mundo pré- existente 
em si mesmo - é a origem do espaço, tempo, causalidade e outras formas de percepção e concepção, sem as quais o mundo seria 
ininteligível. 
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Dr. Jung : Exatamente. Isto mostra em que medida Zarathustra é o equilibrista.  
Dr. Reichstein : É uma antecipação certamente, mas há um paralelo para este funeral 

em velhas lendas e na filosofia alquímica, onde a parte espiritual tem que ser enterrada na 
terra para originar algo novo.  

Dr. Jung : Sim, como o grão de trigo que é enterrado na terra para poder crescer. Se 
encontrarmos novamente a figura do equilibrista, podemos afirmar que ele é aqui enterrado 
com o objetivo de uma ressurreição posterior. Os senhores conhecem alguma figura similar ou 
análoga ao dançarino da corda mais para frente?  

Miss Hannah : É o homem mais feio?  
Dr. Jung : É bem possível que ele seja ressuscitado como o homem mais feio.  
Miss Hannah : Não compreendo: "Vossa alma estará morta antes do vosso corpo." Sei 

que é uma profecia do destino de Nietzsche, mas presumivelmente ele queria dizer alguma 
coisa ao dizer isso.  

Dr. Jung: Como isso soa aqui? Em que tom ele fala?  
Miss Hannah: Soa como a negação do princípio cristão.  
Dr. Jung : Quero dizer com referência ao equilibrista.  
Miss Hannah : Poderia ser para libertá-lo do medo da morte.  
Dr Jung : Bem, quando se está falando a um moribundo com esta intenção, seria um 

tipo de benção final, de consolação. O paralelo cristão seria: Não temas nada, teu corpo 
morrerá, mas tua alma viverá. E aqui ele diz que a alma dele estará morta antes mesmo do 
corpo: “Desse modo não temas mais nada.”  Exatamente o oposto!  Mas de que forma este 
oposto é uma consolação ? Eu não pretendia entrar nisto, porque é realmente uma 
antecipação de todo o trágico problema de Zarathustra, que será desenrolado no curso do 
drama. Aqui está em botão, você pode deduzir daqui os desenvolvimentos posteriores, mas é 
difícil demonstrar agora.  

Mr. Nuthal-Smith: Ele já havia experienciado todo o horror de morrer quando sua alma 
morre; seu corpo não significa tanto. Desse modo ele não tem nada a temer. 

Dr. Jung: Isto poderia ser um consolo?  
Dr. Schelegel: O equilibrista disse que se o demônio aparecesse, ele o levaria para o 

inferno.  
Dr. Jung: Bem, o equilibrista tinha medo de que o diabo o arrastasse para o inferno, e 

então Zarathustra lhe diz que não há inferno - e: “Tua alma estará morta antes mesmo de teu 
corpo.” Assim não sobra nada para o diabo levar consigo. Agora, os senhores chamam isso de 
consolo? Seria como se uma pessoa estivesse sofrendo de dor de dente, e alguém dissesse: 
“Não se preocupe, eu darei um tiro em você.”  Poderíamos entender assim. Mas é um consolo 
excessivamente estranho.  

Mrs. Crowley: Não está conectado com a idéia de que Deus está morto?  
 Dr. Jung : Sim, está absolutamente certo. É um consolo anticristão. Certamente todo 

mundo pensaria estar consolando ao dizer: “Agora não tenha medo, homem, você precisa 
naturalmente se livrar do seu corpo, mas sua alma viverá. Como os egípcios, assírios e 
cristãos acreditaram por dois mil anos, e todos os povos primitivos também acreditaram.” Mas 
aqui a coisa toda está de cabeça para baixo, e ele fala como se aquilo fosse um consolo. É 
peculiar, e eu ainda sustento que há um tipo secreto de consolo nisso - mas um consolo que 
só é para ser entendido a partir da condição particular em que Nietzsche se encontrava 
naquele momento. De outro modo, para qualquer outro tipo de psicologia, isto não seria 
consolo nenhum.  

Mr. Allemann: Nietzsche entende que o corpo, a terra, é tudo e que a alma é nada, a 
alma é estéril; então não representa nada manter a alma e perder o corpo. Quando se perde o 
corpo, a alma deve ser perdida também.  

Dr. Jung: Sim, ele até considera um tipo de consolo manter o corpo e perder a alma. 
Ele tem aquele preconceito da recente era cristã, onde a alma do homem é nada, não vale a 
pena salvá-la. É mesmo um grande mérito não salvar algo tão decaído. É necessária uma 
tremenda organização para salvar uma coisa tão miserável: nada mais pode sair do homem. O 
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bem que nós possuímos está todo revelado. Somos muito incapazes de produzir algo de bom 
fora de nós mesmos. Não podemos nem mesmo fazer nosso caminho: tudo é a graça de 
Deus. Vejam, no catolicismo há ao menos a possibilidade de santificação através do trabalho, 
mas no protestantismo não há nada além da graça, e se ela não funcionar estaremos perdidos 
para sempre. Em nossa civilização temos em muito baixa estima aquilo que se chama alma; 
temos apenas palavras. Quando chega o momento exato de por as coisas em prática, não há 
estima absolutamente, não há paciência. Se dissermos a um homem que ele tem que gastar 
algum tempo todo dia para o desenvolvimento de sua alma, ele vai rir na sua cara. Ele nunca 
ouviu tal coisa. Isto é ridículo; ele tem fé e isto é suficiente. Que alguém tenha que fazer algo 
em relação a isto é absolutamente desconhecido para ele.  

Dr. Reichstein : Penso que o equilibrista cometeu um tipo de pecado prometeico, e 
assim sua alma deveria ser punida eternamente. Desse modo seria um consolo se sua alma 
não fosse uma realidade.  

Dr. Jung: E também se poderia dizer que isto seria um consolo para o homem 
Nietzsche, que é um tipo de Prometeu; e visto que ele é um Prometeu, é um equilibrista. 
Desse modo, é um tipo de consolo dizer a ele que suas preocupações logo terminarão. Para a 
alma atormentada, se não há alma, não há tormento. Esta consolação coincide com o 
ensinamento geral de Zarathustra sobre a "besta loira"134. Ser heróico, como um verdadeiro 
animal. E aí não temos alma. É bobagem ter alma. Representa tolas complicações 
psicológicas; portanto, sejamos heróicos. Identifiquemo-nos com aquela grande figura do 
inconsciente, e livremo-nos de toda esta psicologia, todas estas distinções que apenas 
significam preocupações. Embebedarmo-nos com as figuras do inconsciente é dionisíaco; se 
os senhores leram adiante, devem lembrar que a festa do asno é uma orgia dionisíaca. Isto é o 
que ele advoga contra as insinuações do homem mais feio, de forma a super-compensar o 
homem mais feio, que é um tipo de cristão miserável. No culto de Dioniso é mesmo um 
objetivo importante ficar bêbado e inconsciente, acabar com as preocupações psicológicas, 
esquecer, no abraço da natureza, todas as coisas que nos incomodam, como sendo muito 
pequenas.  

No “Hino á Alegria" de Schiller, pode-se encontrar esta idéia da compensação das 
pequenas misérias do homem através da grandeza do estado totalmente inconsciente de 
entusiasmo dionisíaco. Naquela intoxicação, o deus penetra no mystes. Ele mesmo se 

transforma num deus. Ele se torna o grande fluxo da natureza, a corrente em si mesma, e aí 
não existem mais preocupações individuais. Há um modo de lidar com as preocupações 
quando elas ficam muito grandes. É o modo histérico, para usar uma palavra bem fria a este 
respeito, e é o modo do alcoólatra, que busca a inconsciência através da intoxicação. Ele foge 
de seus problemas pessoais para o grande universo, como o indivíduo histérico tenta se salvar 
de seu complexo. O outro modo, o psicastênico ou introvertido, é trancar-se com seu 
complexo, evitar outras pessoas, evitar a intoxicação para encarar o complexo e fazer mais 
nada. Este seria o modo apolíneo. Certamente não se compreende isto pelo termo apolíneo 
mas, por definição seria aquele modo no sentido da discriminação, discriminar a si mesmo 
como marcado por um complexo em contraste a todos os outros seres. Absolutamente 
nenhum abraço no universo, nem um beijo para todos os outros seres, focando toda a sua 
atenção em encarar o complexo, sendo um monstro num monastério, aceitando o fato de que 
está excluído. Este é o outro modo, outro recurso de redenção, ou caminho da graça, se os 
senhores quiserem dizer assim135.  

Agora, aqui ele advoga o modo dionisíaco. Esqueça-se de você, esteja morto para 
você mesmo; sua alma morrerá alegremente antes do seu corpo, porque então você não verá 
o que acontece. Você não se preocupará mais. Talvez entrará num sonho, ou num estado de 

                                                
134. A muito citada "besta loira" era uma expressão que Nietzsche introduziu na Genealogia para representar o homem como, animal. 
135. "Hino à Alegria” de Schiller (1759-1805) certamente deveria obter seu fundo musical na Nona Sinfonia de Beethoven. Em seu primeiro 
trabalho importante, o Nascimento da Tragédia, Nietzsche distinguia as qualidades ordenadas, apolíneas ou serenas, das forças escuras, 
turbulentas, dionisíacas na tragédia. Mas gradualmente, no desenvolvimento da filosofia de Nietzsche, o apolíneo deu lugar ao dionisíaco, até 
que quando a loucura desceu sobre ele, ele começou a assinar suas cartas como "Dioniso". 
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morte, no sentido de completa extinção, mesmo enquanto o corpo ainda vive. Já no curso de 
Zarathustra pode-se ver isto começando a operar. Nietzsche tenta - ou talvez foi forçado a 
tentar - elevar-se mais e mais para a condição dionisíaca. Mais e mais o hino orgiástico 
aparece. Quanto mais fundo na preocupação, maior a tragédia fica, mais ele se perde no 
entusiasmo da mania divina. E isto é preparado aqui. Para um homem como Nietzsche, preso 
por extraordinário sofrimento, é um consolo real quando alguém diz: "Todo este terrível 
problema que agora lhe queima como as torturas do inferno, chegará a um fim; você irá dormir 
e não saberá o que está acontecendo em seu corpo." Se alguma vez os senhores 
experimentaram tal estado de esquecimento em sua vida, quando só o corpo vive, então 
conhecem toda a bem-aventurança da revelação dionisíaca. E Nietzsche teve esta revelação. 
Há belos poemas mais tarde,  onde isto se torna bem óbvio. Ele realmente saiu de si mesmo 
por um momento, nas asas de um extraordinário entusiasmo, totalmente desembaraçado das 
preocupações da consciência discriminante. Ele normalmente sofria de uma super-intensidade 
de consciência, o que é sempre o caso se alguém é anacrônico, se alguém vive num tempo 
em que não devia viver, porque não encontra contemporâneos que o entendam. Angelus 
Silesius era tal tipo de homem: ele viveu em um tempo onde simplesmente não podia achar 
um igual. Sim, se ele pudesse ter viajado para a Índia, teria achado seus iguais. Eles teriam 
dito que sua verdade era uma antiga verdade, que conheciam desde há muito tempo. Mas 
ninguém podia entender no ocidente. E o que aconteceu a ele? Bem, ele foi um camarada que 
não entrou no entusiasmo dionisíaco, porque, como seu destino mostra, ele se trancou com 
seu complexo. Ele literalmente se trancou num monastério, onde morreu. Perdeu 
completamente sua bela poesia e produziu 56 terríveis panfletos contra o protestantismo. 
Tinha sido um protestante e morreu miseravelmente no inferno de uma neurose em um 
monastério. Vejam, este foi o modo oposto: seu corpo morreu antes da sua alma, e sua alma 
se transformou num terrível e venenoso demônio, - a alma daquele homem que produziu "Der 
Cherubinische Wandersmann", aqueles doces versos místicos. E aí, 56 panfletos contra o 
protestantismo!136 Isto é algo horrível, realmente satânico. Mas é o que naturalmente acontece 

ao introvertido, ou pelo menos para quem prefere este mecanismo. Com certeza isto é apenas 
tenuemente uma questão de tipo. Estou convencido de que mesmo um introvertido pode usar 
um mecanismo extrovertido, se utilizar o caminho da função inferior.  
Nietzsche tinha a mente extrovertida, portanto podia usar o mecanismo extrovertido, o modo 
dionisíaco. Mas vemos as duas coisas no caso de Nietzsche. Primeiramente, foi professor na 
Universidade de Basiléia, mas não foi muito compreendido, então se trancou com seus 
complexos e viveu bastante isolado. Aí o inconsciente aflorou com toda a sua extroversão, e 
desta vez ele trancou o complexo longe de si mesmo e dissolveu-se numa tremenda 
extroversão dentro de seu isolamento137 , exatamente como Angelus Silesius - que poderia ter 

descoberto a adega do monastério e uma centena de garrafas de vinho antigo. Sua neurose 
poderia ser curada, mas ele morreria de cirrose hepática. 

 
      Segundo Caderno – Outubro de 1934  
     PRIMEIRA PALESTRA DE OUTONO 

          10 de outubro de 1934  
Dr. Jung: Senhoras e senhores: Terminamos, antes das férias com a morte do 

equilibrista, portanto começaremos agora com a parte 7.  
Entrementes, aproximava-se a noite e a praça sumia-se nas trevas. Então a multidão 

dispersou-se, porque até a curiosidade e o pavor cansam. Mas Zarathustra continuava 
sentado no chão ao lado do morto, absorto nas suas reflexões; e esquecia-se do tempo. Por 

                                                
136. Angelus Silesius (1624- 1677) , pseudônimo de Johann Scheffler. O “Querubim Viandante” começa assim: "Sei que sem mim / Deus não 
pode viver um momento / se eu morresse. então Ele / não sobreviveria mais. ”O poema de Rilke: “O que você fará, Deus, se eu morrer ?" é 
notavelmente similar na idéia. Vejam também CW XI §190 
137. Isto é, Nietzsche, um introvertido extremo, na teoria junguiana de compensação, era extrovertido em seu inconsciente. Foi isto então o 
que foi sinalizado em suas fantasias dionisíacas de celebração do corpo. 
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fim fez-se noite e um vento frio soprou sobre o solitário. Então Zarathustra levantou-se e disse 
consigo:  

“Na verdade, Zarathustra fez hoje uma boa pescaria! Não um homem, mas um 
cadáver!  A vida humana é sombria e sempre desprovida de sentido; um palhaço pode 
lhe ser fatal.  Quero ensinar aos homens o sentido da sua existência, que é o Super-
homem, o relâmpago que deve jorrar da sombria nuvem- homem. Mas estou ainda 
muito longe deles, e os meus sentidos têm uma linguagem que não fala aos seus 
sentidos. Para os homens, sou ainda um meio termo entre um louco e um cadáver. 
Obscura é a noite, obscuros são os caminhos de Zarathustra. Anda, companheiro 
rígido e gelado! Levar-te-ei ao lugar onde por minhas mãos te enterrarei.”  
O que acham que é digno de nota nessa passagem?  
Mrs. Crowley: Penso que esse capítulo é a repetição da cena do relâmpago e do 

Super-homem. Coloca aquele ponto novamente. Entretanto, sinto que ele é mais um prefácio 
ao próximo, que não pode ser separado, e que o capítulo 8 novamente volta ao capítulo 2. 
Podemos considerá-lo apenas por analogia ao segundo, onde ele está descendo da 
montanha.  

Mrs. Baynes: Para mim é a aceitação do cadáver como seu companheiro.  
Dr. Jung: Exatamente. Vejam, poderíamos quase esperar que Zaratustra, tendo 

assistido a catástrofe do equilibrista, estivesse antes desinteressado, porque ela pareceu ter 
realmente ocorrido fora dele. Ele poderia filosofar sobre ela, mas não existiria conexão próxima 
ou íntima entre ele e o equilibrista, a menos que seja a conexão muito próxima que 
estabelecemos no Seminário anterior - isto é, o equilibrista como a forma humana de 
Zarathustra, o próprio Nietzsche como o ser humano. É justamente isso que explica porque ele 
não pode deixar o cadáver, tem que permanecer com ele, tornar o cadáver seu companheiro. 
Agora, esse é um espetáculo muito horrível, eu diria que Nietzsche o homem, poderia ser em 
qualquer sentido o cadáver que acompanha Zarathustra, o cadáver que é carregado por ele. 
Esse é, de fato, o aspecto obscuro de Zarathustra, uma nuvem suspensa sobre o livro todo - 
Nietzsche sendo arrastado pela figura de Zarathustra - e isso vem à luz do dia aqui, pela 
primeira vez. "Na verdade, Zarathustra fez hoje uma boa pescaria! Não um homem, mas um 
cadáver". Devemos prestar atenção a essa sentença. É importante, porque posteriormente 
surge a consideração de que ele precisa de outra pessoa, justamente porque não pescou um 
homem. Ele percebe que deveria ter outra pessoa ao invés de um cadáver. Vejam, se o 
cadáver é ele mesmo, então ele está realmente morto, e tem que substituir a si mesmo pelas 
outras pessoas que pesca - ou poder-se-ia quase dizer, por outros cadáveres. Eles devem 
existir, então, ao invés dele; lega a outros sua vida humana, a qual deveria ter vivido. 
Conseqüentemente, ele diz que a existência humana é estranha e sem significado.  

O zombador, como sabem, é o aspecto negativo de Zarathustra, significando que uma 
figura inconsciente, como Zarathustra (discutimos os diferentes aspectos dessas figuras no 
último seminário) poderia prevalecer sobre o ser humano, em tal extensão que o último seria 
destruído. Isso explica porque ele chama o Super-homem um relâmpago que deve jorrar da 
sombria nuvem, homem (relâmpago é, claro, totalmente destrutivo), e também porque ele se 
coloca entre um louco e um cadáver. As pessoas geralmente, são bastante incapazes de ver 
quem era Zarathustra, e assim consideram-no ou como um zombador ou como um cadáver; 
ou o próprio Zarathustra, o cadáver, ou um tipo de louco malevolente- em outras palavras 
insanidade. As pessoas não veriam o arquétipo que Zarathustra representa, o arquétipo do 
velho sábio. Inasmuch, como esse arquétipo, era completamente óbvio para elas, aparecia 
apenas como um zombador ou como um cadáver, um ser que poderia tornar um homem 
insano ou matá-lo. Mas, Zarathustra não é apenas o arquétipo; contem o Self ao mesmo 
tempo e é conseqüentemente uma excelente figura superior. Agora, sobre essa identidade de 
um arquétipo com o Self, pode existir?  

Miss Hannah: Não, porque o arquétipo é uma idéia geral, e o Self a coisa particular no 
Aqui e Agora.  
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Dr. Jung: Sim, O arquétipo é uma coisa coletiva; é, por definição um conteúdo do 
inconsciente coletivo. É uma figura eterna onipresente, que se encontra em todo lugar, 
enquanto que o Self, por definição, a coisa mais individual, a essência da individualidade. É a 
singularidade. E que pode se encontrar onde?  

Pergunta: No ser humano individuado.  
Dr. Jung: Bem, apenas em você mesmo. Você não pode encontrá-lo em ninguém mais, 

apenas em você mesmo. O Self é a percepção imediata de sua singularidade, e é uma 
singularidade, num sentido mais pessoal, mais íntimo. É a sua singularidade. Agora, eu aceito 
que é excessivamente difícil compreender isto intelectualmente, porque é muito contraditório. 
Claro que nós sempre devemos manter na mente que o Self é, em primeiro lugar, o Atman 
pessoal - para usar a formulação indiana desse conceito. Mas definem que o Atman pessoal, o 
Self, está em todo mundo; é a menor coisa, o toque no coração de cada um, ainda é a maior 
coisa no mundo, o superpessoal Atman, o Atman geral coletivo138. E podemos aceitar essa 
definição. Pode ser assumida intelectualmente, mesmo pela mente ocidental. Todavia, não 
pode ser assumida inteiramente, porque o superpessoal Atman não é o toque em cada um. É 
o toque em mim mesmo. Existe apenas o Self, e é o meu Self, pois por definição, o Atman 
pessoal é singularidade.  

Agora, não posso garantir que o Leste compreenda dessa forma, mas para todos os 
eventos podemos nos satisfazer com o fato que existem mandalas e fórmulas no Leste, já 
feitas, de tal modo que podemos assumir que as pessoas entenderam esse segredo peculiar 
do self. Por exemplo, considerem o conceito de uma mandala, não como esses chakras na 
parede que representam evolução, mas uma mandala de completitude, um chakra Lamaísta, 
onde no centro existe o raio, o Vajra, o abstrato símbolo do poder divino concentrado, ou Shiva 
e Shakti abraçados139. Quando o iniciante Tântrico entra no centro da mandala, através dos 
quatro portões das funções140, compreende-se que ele se aproxima do alvo, o qual, na filosofia 
dos Upanishads, seria o superpessoal Atman Absoluto. Em outras palavras, o iniciante traz o 
Atman pessoal junto à sua fonte divina, o superpessoal Atman. No fim, quando ele atravessou 
os quatro portões e atingiu o centro, então o clímax da contemplação poderia ser a identidade 
completa do iniciante com o alvo - se ele for um homem, com Shiva, e se for uma mulher, com 
Skakti, o aspecto feminino do deus. Os dois aspectos convergem finalmente em um, no não-
existente e ainda existente Brahman, o ser humano potencial. Agora, nesse caso um self 
individual tornou-se o self universal, mesmo quando se aborda o self universal através do 
pessoal, carrega-se a consciência individual na consciência universal. Portanto a consciência 
universal é idêntica à consciência individual, nesse ponto o self em toda sua particularidade, 
em todo seu peculiar ser pessoal, é, ao mesmo tempo o ser universal. Isto é completamente 
paradoxal, tão paradoxal como o antigo poeta místico Angelus Silesius, por exemplo, quando 
ele suavemente maravilha-se ao perceber que ele e Deus são iguais, que não existe diferença 
entre ele e Deus141.  

Vejamos, nós devemos manter na mente que na nossa psicologia inconsciente, 
existem esses pensamentos, os quais se desabrocham como sistema Tântrico, na Índia, ou na 
filosofia Lamaísta, ou como pensamento místico no Ocidente, e então, temos que falar deles. 
Isto não é misticismo, é psicologia. É simplesmente as considerações científicas de tais fatos, 
que são constantemente reproduzidos por nosso inconsciente, nessa forma ou na outra. E 
aqui, encontramos uma tal forma em Zarathustra, porque Zarathustra é por um lado, muito 

                                                
138 No último Svetasvatara Upanishad: "O Self (Atman) que penetra todas as coisas,/ como a manteiga está contida no creme,/ o qual está 
enraizado no autoconhecimento e na austeridade-/...Esse é Brahman.../ Nada é menor, nada é maior do que ele..." A Source Book in Indian 
Philosophy,ed. Radakrishnan e C.G.Moore (Princeton, 1957), pp.90-91.  
139.  Jung escreve em outro lugar, "Shiva, de acordo com a doutrina Tântrica, é o Um existente, o infinito no perfeito estado. A criação 
iniciou-se quando esse ponto não estendível- conhecido como Shiva-bindu- apareceu no abraço eterno de seu lado feminino, Shakti" (CW 9/I, 
par.631, e fig.1). Vajra é o símbolo do poder divino.  
140. As funções (pensamento, sentimento, sensação e intuição) todas representam uma perspectiva única. Assim, apenas empregando as  
quatro, pode-se atingir a compreensão completa.  
141. Para Angelus Silesius, veja acima, 27 de junho de 1934, n.11  
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claramente o arquétipo do velho homem sábio, e, por outro lado, esse conceito de 
singularidade. Conseqüentemente, o entrelaçamento absolutamente indissolúvel do próprio 
Nietzsche e de Zarathustra, do qual já falamos. Essa peculiar identidade e não-identidade é 
exatamente a mesma relação entre o self pessoal e o superpessoal self, ou o Atman pessoal e 
o superpessoal Atman. Mesmo quando Nietzsche é Zarathustra, ele é sua própria 
singularidade, seu próprio self pessoal como era. Agora, essa coisa pode não ser um arquétipo 
ao mesmo tempo; o arquétipo poderia ser diferenciado ou discriminado do self.  

Mr. Baumann: Não se poderia dizer que o arquétipo coloca-se apenas para o 
inconsciente, e o self tanto para o consciente como para o inconsciente?  

Dr. Jung: Exatamente. O self é sempre o somatório total dos processos conscientes e 
inconscientes. Compreende consciência; consciência está incluída no self como um pequeno 
círculo num círculo maior. O self não pode ser contido em um arquétipo porque um arquétipo é 
meramente um conteúdo, uma figura, do inconsciente coletivo, e não pode ser possível que 
contenha algo no qual está contido. O arquétipo está contido no inconsciente, e o inconsciente 
e o consciente juntos constituem o self. "O self" é um conceito de totalidade que contem todos 
os arquétipos e a consciência individual, ao mesmo tempo. O símbolo da totalidade é sempre 
um círculo, e pode-se dizer que no centro está a consciência e ao redor está o inconsciente 
contendo os arquétipos, dentre eles o arquétipo do velho homem. E que não pode conter o 
self, porque o círculo todo é o self, a totalidade do consciente e do inconsciente. Portanto, 
pode ser apenas uma condição transitória, na qual a idéia do self ou a idéia da totalidade 
aparece como um conteúdo num arquétipo. Agora, como caracterizam uma tal condição 
transitória? Quando é possível para uma condição aparecer em um arquétipo, o arquétipo do 
velho homem? Existe uma situação definida na qual isso pode ocorrer.  

Mr. Baumann: Penso que isto pode ocorrer quando o arquétipo inclui algo eterno, não 
referente apenas ao passado, mas incluindo o todo do desenvolvimento. O homem sábio 
ordinariamente implica no velho homem, o qual teve apenas experiências passadas, mas ele 
poderia assumir uma forma sem limite de tempo, embora eu não tenha idéia do que poderia 
ser.  

Dr.. Jung: Bem, você pode dizer que o velho homem sábio é seguramente a figura do 
grande professor, o iniciador, o psicopompo. E então, ele pode conter a idéia do self por um 
tempo, como um tipo de visão ou intuição. Ele sabe sobre isso, ele ensina isso, porque ele é o 
psicopompo que conduz o iniciante no caminho de sua completitude. Verdadeiramente, existe 
a regra na análise que quando o paciente começa a realizar o arquétipo do velho homem 
sábio, o self também aparece na figura. Essa é a razão porque os homens têm a tendência a 
se identificar imediatamente com o velho homem sábio. Porque o self aparece, então, eles já 
estão no velho homem sábio, pode-se dizer, e então eles são sugados e se tornam mana, 
importantes. Eles têm uma inflação e prosseguem com cabeças pesadas, "les initiés 
imaginaries", como Zimmer disse uma vez, muito habilmente142. Quando um homem está 
intumescido com a idéia de possuir algo grande, sendo um inferno para os companheiros, 
tornando-se muito sábio, isto significa esta identificação. E, na inflação que se segue, o ser 
humano vai para o inferno. Pois ninguém possivelmente pode viver como o velho homem 
sábio dia e noite; poder-se-ia ser algo entre um cadáver e um louco. As pessoas gostam de 
pensar assim e elas poderiam estar certas. Como disse, as pessoas pensam que Nietzsche 
era um louco na realidade e estavam sempre com medo de que existisse insanidade atrás 
disso. E, ele sofreu de terríveis enxaquecas, ele apenas viveu para sua saúde, ele era um 
cadáver vivente, esta é a aparência externa de um indivíduo que foi invadido pelo velho 
homem sábio. Mas o velho homem sábio deve ter asas, pode ser um cisne, não um ser 
humano. Ele não caminharia. Ele faria uso do seu avião, o qual carrega dentro de si. Os 
senhores sabem, no Leste, supõe-se que os perfeitos homens sábios são capazes de 
voar.Esse é o critério: à medida que não se pode voar, não se pode atingir o topo da 

                                                
142 "Os iniciados imaginários" é um jogo no "Inválido imaginário" de Moliere.  
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sabedoria. Assim, deixemos o velho homem sábio ser um ser aéreo, um corpo sutil com asas, 
e não nos identifiquemos com ele.  

Esse é um dos eventos que freqüentemente acontece com o analista; é uma das 
formas de neurose do analista. Analistas têm neuroses muito peculiares. Eles são infectados 
por todas as transferências que recebem e suas cabeças são retorcidas. Eles são 
envenenados, e por regra se tornam sensitivos e susceptíveis, difíceis de se lidar. É sempre a 
infecção da profissão maldita: Eles são amaldiçoados pelo perfeito velho homem sábio neles. 
Eles poderiam saber mais, mas não sabem. Por essa razão, é importante que o analista 
confesse que não sabe mais, ou que saberá menos. Então ele dará uma chance ao paciente. 
Mas vejam, existe sempre o prestígio do doutor. O público quer ser convencido que o doutor é 
uma espécie de feiticeiro ou mágico. O primitivo homem da medicina (o pajé), é claro, vive 
sobre esse prestígio. Ele é idêntico ao velho homem sábio, assim, freqüentemente, ele está 
doente ou insano ao mesmo tempo. Conseqüentemente, os povos primitivos estão sempre 
com medo de serem transformados em homens da medicina. Não é uma condição viável.  

Mrs. Crowley: Pensei que o cadáver sugeria sua sombra, pois foi quando ele pela 
primeira vez encontrou sua sombra.  

Dr. Jung: Lembra-se de nosso grande soreites syllogismos?143 A conclusão é que tudo 
é tudo. Assim o cadáver é também o equilibrista, e o equilibrista é seguramente a sombra. Mas 
o próprio Nietzsche como um ser humano está na mesma conexão com Zarathustra, como o 
equilibrista está com o zombador. Vejam, o equilibrista é a atitude negativa do próprio 
Nietzsche e de Zarathustra; o equilibrista é quem salta sobre o hesitante Nietzsche. Então, no 
próximo capítulo, o zombador surge, e no nono capítulo o próprio Zarathustra diz que ele irá 
saltar sobre todos aqueles que hesitam ou estão relutantes. "Sobre os vadios e os vagarosos 
eu saltarei".  

Mrs. Crowley: Mas agora ele está desistindo de ensinar. Ele tem uma atitude 
totalmente nova após enterrar o cadáver.  

D. Jung: Ah sim, a nova atitude que surgirá é que ele precisa de seres humanos ao 
invés de si mesmo. Outra qualidade da inflação pelo velho homem sábio é que se pega a 
mania de ensinar, de ser um missionário, de dizer às pessoas sobre tudo e garantir que a 
abundância se ganha no reino dos céus. Sempre se cria uma espécie de atitude missionária, e 
claro, a convicção de que não existe outro caminho, mas esse caminho.  

Mrs. Allemann: Falando de consciência, é possível, quando o self se torna consciente, 
superar essa identificação, pelo menos temporariamente?  

Dr Jung: Bem, como regra você percorre um tempo quando você está identificado com 
o velho homem sábio. Ninguém pode realizar um arquétipo sem ter sido identificado com ele 
primeiro. Se você apenas tocar o ânimus ou anima, os mais comuns dos arquétipos, você é 
eles, e não pode realizá-los sem ter sido completamente possuído por eles. Nenhuma mulher 
realizará o que é o ânimus, sem ter sido idêntica a ele, e nenhum homem realizará o que a 
anima é, sem ter sido preenchido pela anima. Falando dessas coisas, eu digo: "como se": é 
como se esses arquétipos fossem, cada um deles, mais fortes que o ego. Eles facilmente 
abraçam você e você é possuído como se eles fossem leões ou ursos, digo - forças primitivas 
que são definitivamente mais fortes que você. Vejam, nossa dificuldade é que estamos 
sentados no topo da montanha com nossa consciência e vontade, e nada nos atinge; e então 
o inconsciente nos pega por baixo. As pessoas chamam o que está abaixo de "subconsciente" 
ao invés de "inconsciente"; soa muito melhor.O subconsciente é o porão, algo abaixo de 
nossos pés, e você é São Jorge de pé sobre o dragão. Essa é a ambição medieval, matar o 
dragão e ficar de pé sobre ele. Mas se você descer nesse mundo, encontrará uma figura, a 
qual é definitivamente mais forte que seu complexo do Ego. Assim, muito ingenuamente, Rider 
Haggard fala de: "Ela, a que deve ser obedecida".144 Não pode ser de outra maneira, você tem 

                                                
143. Para o silogismo de Jung veja acima, 27 de junho de 1934.  
144. Jung encantou-se com o caráter misterioso, de magia indomável da novela de H. Rider Haggard, Ela, A História da Aventura 
(London,1887). Veja CW 7, § 303; CW 9 i, § 145,356; CW 10, § 88.  
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que obedecer. É muito auto-evidente que ela é a parte mais forte. E o complexo do velho 
homem sábio é algo assustador. Algumas vezes o dragão é sobrepujado, portanto podemos 
assumir que ele não é sempre tão forte. Mas existe abundância de Baleias-dragão que atacam 
e sobrepujam o herói, provando que o dragão é muito mais forte - até que o herói faça o 
ataque de dentro. Agora, iremos ao capítulo oito. 

Quando Zarathustra assim falou para o seu coração, deitou o cadáver às costas e pôs-
se a caminho. Ainda não andara cem passos, quando um homem acercou-se dele, 
furtivamente e lhe segredou algumas palavras ao ouvido - e ora! o que falava era o palhaço da 
torre. "Sai dessa cidade o' Zarathustra”, ele disse, "há aqui demasiada gente que te odeia. Os 
bons e os justos odeiam-te e dizem que tu os desprezas e é inimigo", os fiéis da crença 
ortodoxa odeiam- te e dizem que és um perigo para a multidão. Ainda tiveste sorte que se 
rissem de ti: e na verdade falaste como um bufão. Tiveste sorte em te associar com o cão 
morto, rebaixando-se dessa forma, salvaste-te por hoje. Mas, sai dessa cidade - senão 
amanhã poderei saltar por cima de tuas costas, um homem vivo por cima de um morto. ”E 
tendo assim falado, o bufão desapareceu; entretanto, Zarathustra seguiu seu caminho ao 
longo das ruas escuras”.  

Na porta da cidade, os coveiros o encontraram, eles levantaram seus archotes à altura 
do seu rosto, reconheceram Zarathustra e troçaram muito dele. "Zarathustra está a carregar o 
cão morto: que bela coisa, Zarathustra tornou-se um coveiro! Nossas mãos estão muito limpas 
para semelhante peça! Com que então Zarathustra quer roubar o alimento ao Diabo? Enfim, 
boa sorte e bom apetite! Se o diabo não for melhor ladrão que Zarathustra! - ele levará os dois 
e devorará ambos!" E desataram a rir, enquanto iam cochichando uns com os outros.  

Zarathustra não respondeu palavra, mas seguiu seu caminho. Depois de ter caminhado 
durante duas horas, vencido florestas e pântanos, cansou-se de ouvir o uivo esfomeado dos 
lobos, e, também se sentiu atormentado pela fome. Por esse motivo, parou diante de um casa 
isolada onde brilhava uma luz.  

"A fome assalta-me", disse Zarathustra, "como um salteador. A minha fome assalta-me 
no meio das florestas e dos pântanos, em plena noite. A minha fome tem estranhos 
caprichos. Muitas vezes só me aparece depois de comer, e, hoje em todo o dia não 
apareceu. Onde estará escondida? E assim dizendo, Zarathustra bateu à porta da 
casa.  
Ele carregou o cadáver para a floresta. Lembram-se de algum paralelo histórico a esse 

carregar do cadáver? É simbolismo típico.  
Mrs. Crowley: O carregar da cruz.  
Dr. Jung: Sim, é o símbolo do assim chamado transitus, o termo antigo que designa o 

carregar da cruz no mistério cristão, por exemplo, ou o carregar da árvore no mistério de Átis, 
ou o carregar do touro morto, que era ele mesmo, por Mitras. Mitras era o touro branco do 
início do mundo, o touro do mundo, Abudabad, na mitologia persa; assim, ele sacrificou seu 
próprio touro, ele mesmo, e, então carregou seu próprio cadáver145. Esse carregar do touro é 
realmente o paralelo a Zarathustra que carrega o cadáver do equilibrista, o equivalente num 
nível diferente. E qual é a sutil diferença entre esses dois símbolos? O que, originalmente, 
significou o sacrifício do touro por Mitras?  

Mrs. Crowley: Ele sacrificou sua natureza animal.  
Dr. Jung: sim, seria a impetuosidade, a afetividade incontrolável do homem primitivo. 

Por essa razão, o Mitraismo é a religião dos soldados romanos. Restos dos templos Mitráicos 
foram encontrados principalmente perto das guarnições, ao longo das Linhas Germânicas, por 
exemplo; e muito recentemente foi descoberta uma "Mithraeum" bem preservada no deserto 
sírio, onde os franceses estão fazendo explorações em cooperação com a Universidade de 
Yale. Eles solicitaram ao conhecedor do Mitraismo, Cumont, ajuda nas escavações. Era a 
religião da casa imperial de Roma e dos soldados porque era uma religião de disciplina. e essa 

                                                
145. Para Mitraismo, Jung baseou-se em Franz Cumont, Textes et Monuments (Paris, 1896-99), 2 vols., e The Mysteries of Mithra, tr. 
Thomas J. Mc Cormack, 2 nd rev, edn. (New York,1956)  
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disciplina foi expressa na luta do touro pelo toureador, o qual, com um maravilhoso 
autocontrole, não mostrando sinal de nervosismo ou medo, mata o touro no momento crítico. 
Mitras era um toureador divino. Ele não enfrentou o touro com uma espada, mas saltou nas 
suas costas como um cow-boy e o matou com uma espada curta, que ele enfiou próximo da 
lâmina do ombro. Por essa razão, o touro tem uma espécie de cinto ao redor do peito para 
auxiliar o lutador de touros, no saltar nas costas e no se agarrar a elas, em caso de 
necessidade. Usualmente, o toureador é figurado com um muito peculiar aspecto de 
sentimentalismo histérico, como em Guido Reni146. Existe uma bonita cabeça de Mitras no 
Museu Britânico em Londres, onde se pode estudar essa estranha expressão histérica, como 
aquela de uma pessoa de deve fazer algo que não gosta, de tal modo que sua mente fica 
dividida. Ele não está uno com o que está fazendo. Portanto, o deus está sempre virando a 
cabeça quando enfia sua faca. É excessivamente psicológico, como se o sobrepujar das suas 
emoções não fosse completamente partilhado pelo todo do indivíduo, como se uma parte do 
indivíduo estivesse a favor e outra parte contra. Não gostamos de controlar nossas - emoções 
porque gostamos delas. É um tipo de suicídio parcial quando nós as controlamos. Nós nos 
lastimamos, temos pena de nós mesmos; e o deus expressa isso na sua peculiar face.  

Agora, após a morte do touro, ele é carregado para algum lugar, mas essa parte do 
mistério Mitráico é absolutamente obscura, infelizmente. Cumont diz, entretanto, que isso é a 
parte transitus do mistério, no qual coisas são carregadas de um lugar para o outro, e ele traça 
um paralelo com o carregar da cruz de Cristo147. Mas na religião Cristã não é mais uma 
questão de matar o touro. Cristo como carneiro é sacrificado, e se chama isso de simbólico, 
mas realmente é alegórico. Realmente significa que Cristo como homem é sacrificado, ou 
pode-se dizer também que o próprio Deus tornou-se homem, no sentido de sacrificar a si 
mesmo para a redenção da humanidade. Portanto a cruz carregada por Cristo seria o símbolo 
do homem, e verdadeiramente é, pois posicionar-se com os braços estendidos para os lados, 
a posição da figura na cruz, é o gesto da completa aceitação. significa que nada há para ser 
feito, faça o que quiser, se está sem defesa. É a completa rendição do homem. O símbolo 
cristão do Cristo carregando a cruz significa que ele carrega seu próprio corpo, seu próprio 
cadáver. Temos aqui um tipo de simbolismo Cristão, portanto. Zarathustra carrega sua própria 
humanidade, seu corpo humano, Nietzsche, como o equilibrista, o qual foi morto, uma espécie 
de paráfrase do sacrifício cristão. Como eu já disse, Nietzsche foi, de um modo secreto, mais 
cristão do que qualquer um pudesse esperar.  

Mr. Baumann: Tem sido dito que no cristianismo não existem mais heróis, apenas 
mártires: todos têm que morrer.  

Dr. Jung: Bem, os mártires são apenas as testemunhas. A palavra grega martyros 
significa testemunha. Eles sobrepujaram o medo, mas não tem nada a ver com transitus, que é 
uma transformação simbólica misteriosa.  

Mr. Baumann: O herói faz seu trabalho e depois está no céu, mas no Cristianismo o 
homem tem que sofrer para atingir a realização.  

Dr. Jung: Sim, mas o princípio da igreja era imitatio Christi148. Eles progrediram apenas 
por testemunharem, não por serem heróis. O herói é sempre uma figura original. Cristo não 
venceu nada; como uma figura simbólica, era original e criativo. Quando um mártir foi morto na 
arena, foi morto para Cristo ou para seu credo, mas não para si mesmo. Ele foi simplesmente 
uma testemunha para o Senhor. Isto não tem nada relacionado com o que ocorre com o herói.  

Mr. Baumann: Isso foi o que eu queria dizer: Não existem mais heróis no Cristianismo.  

                                                
146. Jung em algum lugar, descreve o sacrifício mitráico do touro e o figurar da agonia na face do carregador, como carregar da cruz por 
Cristo, em Gudi Reni (1575-1642) Crufixion. Veja CW XI, § 342-43.  
147. Ao realizar sacrifícios, o devoto carrega um monte de ramos na mão. Mithra nasceu de uma rocha na sombra de uma árvore sagrada. 
Seu maior feito foi a captura de um touro selvagem e o arrastá-lo de costas através de muitos obstáculos. Essa é sua "jornada" ou transitus.  
148. Os dados sobre a Imitation of Christ são incertos e apenas com dúvidas atribuídos por Thomas à Kempis (1380- 1471), um monge 
Agostiniano. É uma expressão medieval do que muitos - mas certamente não Jung ou Nietzsche - pensou ser a melhor vida para a 
humanidade.  
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Dr. Jung: Ah sim, isso é verdade. É claro, podem-se chamar heróis mártires da igreja, 
mas eles são heróis para a igreja e não para si mesmos. Mas Cristo é o herói para si mesmo; 
ele não se sacrificou para a glória de qualquer igreja. Foi a expressão natural de sua própria 
vida, de sua própria individualidade. Agora, aqui temos novamente o simbolismo do transitus. 
Qual é a diferença entre transitus e o transitus de Cristo, por exemplo, ou de Mitras?  

Miss Wolff: O touro que foi morto por Mitras era um deus, aparentemente um deus 
ctônico. Após o seu sacrifício por Mitras, o mundo foi criado de seus vários órgãos. O milho, a 
videira, e todos os animais surgiram dele, e sua alma tornou-se um pastor celestial. E Cristo é 
um deus. Ele é a encarnação de deus na forma humana e morreu como um deus. Mas com 
Nietzsche, Zarathustra é uma espécie de deus, mas ele não é sacrificado, e meramente 
carrega um cadáver, o cadáver de um homem muito inferior. Então aqui, o deus permanece 
vivo, não há sacrifício. Apenas o cadáver da sombra de Nietzsche, seu próprio lado humano 
coletivo, é sacrificado, necessariamente inferior, pois todos os valores estão concentrados no 
aspecto super-humano.  

Dr. Jung: Exatamente. A diferença é que Cristo carrega a cruz para sua própria 
execução. A cruz é o instrumento pelo qual ele será morto. Ele será morto pelo homem e o 
deus é sacrificado, enquanto que Zarathustra está carregando o corpo para enterrá-lo, 
simplesmente. O transitus no culto de Átis é muito análogo, onde o pinheiro é carregado para 
uma caverna, para a terra, a caverna sendo um lugar de enterro ou um lugar de mistério - são 
o mesmo indistinguíveis. Por isso, o primeiro culto Cristão ocorreu nas catacumbas. Não foi 
para escapar às perseguições, pois todos sabiam o acesso às catacumbas - elas eram lugares 
de enterro público. Os Cristãos simplesmente cultuavam nos terrenos de sepultamento. E as 
igrejas medievais Cristãs são ainda lugares de sepultamento. Caminha-se sobre sepulturas; 
todo o lugar está cheio de cadáveres, do mesmo modo como era no início. Assim, carregar a 
carga para a gruta, a assim chamada spelaeum, significa carregar para o lugar das sepulturas. 
As habitações humanas foram também lugares de enterro originalmente, particularmente no 
Oriente Próximo. Na Mesopotâmia, por exemplo, casas foram escavadas onde os cadáveres 
dos ancestrais estavam enterrados sob os pisos. Isso foi feito para manter os espíritos 
ancestrais em casa ou na família, do mesmo modo como os Esquimós freqüentemente 
preservam os cadáveres em seus iglus para manter os espíritos ancestrais com eles. É muito 
infortúnio, quando a hoste de espíritos ancestrais deixa o solo, porque então o vivente não 
mais terá o suporte do mundo espiritual, e isso é muito perigoso sob condições primitivas.  

Esse aspecto do transitus, o carregar algo ao lugar de sepultamento, tem função 
também no culto Mitráico, mas o relacionamento do culto de Átis com o Cristianismo é muito 
próximo, talvez ainda mais próximo que com o Mitraismo. Por exemplo, Hipólito, um antigo 
padre da igreja, diz que a gruta, na qual se julga que Cristo nasceu, era, de acordo com a 
tradição, o santuário de Átis149. E muito recentemente uma evidência muito interessante foi 
trazida à luz: escavações recentes na Igreja da Natividade em Belém, mostraram que abaixo 
da igreja Cristã, que data do início do século quarto, existe alvenaria Romana, restos do 
templo de Átis, construído pelo Imperador Adriano, ao redor de 136; e esse foi construído para 
privar do caráter sagrado o lugar do culto Cristão150. Isso prova que antes do culto de Átis, os 
Cristãos já tinham orado nesse lugar. Deve ter existido uma tradição local muito primitiva de 
que Cristo realmente nasceu nesse spelaeum, e que ele foi verdadeiramente um spelaeum de 
Átis é mostrado pelo fato que Adriano em reação erigiu o templo de Átis com o propósito de 
profanar o lugar do nascimento de Cristo. vejam, essas tradições certamente têm uma 
semelhança grande, e existem outros indícios que provam a relação. Justamente onde hoje 
está o Vaticano, por exemplo, existia um templo de Átis, e o mais alto sacerdote do culto era 
chamado papas em Grego, e o sacerdote que ainda governa lá no antigo lugar é o papa; papa 
é a forma Latina.  

                                                
149. Hipólito (c.230), contemporâneo do mais famoso Orígenes, escreveu A Refutation of alI Heresies e foi excomungado por suas dores.  
150. Adriano (76-138) construiu o Templo de Átis, o símbolo do Outono e da Primavera, ofertado ao morrer e retornar da morte, como dons 
do filho de Cybele, a deusa da vegetação.  
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Aqui, então temos um muito peculiar transitus. Zarathustra estaria no lugar do deus dos 
antigos mistérios, no lugar de Cristo o deus-homem, ou de Mitras o deus-herói, ou de Átis o 
filho do deus, o filho de Astarte. Ele está carregando o corpo humano, o cadáver - ou a 
humanidade, pode-se dizer - que realmente o carrega. Vejam, há um peculiar torcer dos fatos. 
O arquétipo tem sua vida nesse mundo da consciência através do fato que ele aparece num 
corpo vivente, assim o corpo vivente porta o arquétipo do velho homem sábio. Mas, aqui, ele 
está representado como se o arquétipo portasse o homem, o que é verdadeiro, visto que um 
arquétipo é maior em tamanho que o complexo ego e portanto, capaz de engolfá-lo. E, quando 
o complexo ego desaparece no arquétipo, o homem é a vítima. Ele é machucado, isto é; sua 
vida lhe é retirada pelo arquétipo do velho homem sábio. Agora, se considerarem isto como o 
símbolo de um culto misterioso, como os da antiguidade, expressaria o fato de que o homem 
foi sacrificado à uma idéia arquetípica, ou a um espírito arquetípico - o que é verdade - e seria, 
ao mesmo tempo, um tipo de alerta aos crentes desse culto, como o matar do touro, por 
exemplo, é um alerta aos crentes do Mitraismo. Significa: isto é você; você deve matar seu 
próprio touro como Mitras, o deus, subjugou a si mesmo em seu aspecto animal. Ou como 
Cristo é imitado no mistério do Cristianismo. Ele vai para seu próprio sacrifício carregando sua 
humanidade, arrastando sua humanidade para esse divino sacrifício. E, isto é, claro, muito 
interessante, e muito diferente da idéia de Mitras ou de Átis. Então, aqui, novamente, podemos 
dizer que é uma espécie de alerta: Deixe o super-homem carregar o homem comum, como se 
o homem fosse um cadáver. Vejam, não há nada da idéia Cristã que o deus está procedendo 
seu próprio auto- sacrifício. Zarathustra não está sacrificando-se absolutamente; ele está indo 
viver. Ele está apenas indo enterrar o homem, pensando que dessa maneira supera aquilo que 
tem sido tão relutante, pesado, indesejável, tão grosseiro, tão conservador. Dessa forma, a 
identificação de Zarathustra com o zombador, que salta sobre o hesitante equilibrista.  

Agora, isto resulta em um ensinamento de inflação, pode-se dizer. Significa que você 
pode estar identificado com o arquétipo mesmo se você sacrifica sua humilde humanidade; 
você deve sacrificar sua humanidade para a vida do arquétipo. Isto foi exatamente o que 
ocorreu na vida de Nietzsche, e a questão é se isso poderia permanecer como símbolo geral. 
Se isso puder funcionar como um símbolo coletivo, tal passagem tornar-se-ia dogmática. 
Tornar-se-ia o conteúdo do mistério; você veria a figura sagrada de Zarathustra carregando o 
homem para seu repouso, levando ao sepultamento, e isto nos preencheria com uma 
particular emoção. poderia algo no fogo em nós, como o mistério Cristão anteriormente fez. 
Estou certo de que os crentes do Mitraismo seguiram a peripeteia151 do mistério divino com 
muita emoção, provavelmente com lágrimas e lamentações, ou com gritos de alegria. Era um 
tipo de atividade passional, e poderia não ter funcionado. Não teria atraído pessoas se não 
tivesse atingido suas emoções, tocado sua condição psicológica real. Se as pessoas estiverem 
num estado que pudesse ser expresso por tal símbolo, elas seriam mais fascinadas por ele, 
certamente de modo mais profundo e emocional, e ele poderia funcionar como um símbolo 
transitus num culto de mistério. E percebem que existiu essa pretensão. Tem pessoas que 
consideram Zarathustra como uma revelação profética, um ensinamento de profunda 
sabedoria. Tem tido um tipo de valor religioso. Eu me lembro que quando era estudante, 
existia um considerável número de pessoas jovens em Basiléia, mesmo certos professores da 
geração mais nova, que estudavam Zarathustra e fizeram um culto dele. Agora, a parte desse 
símbolo transitus, o que prenderia mais sua atenção nesse capítulo? Percebem algo 
importante?  

Mrs. Hannah: Sua fome.  
Dr. Jung: Isto é decididamente um ponto; mais tarde, quase no fim de Zarathustra, esse 

assunto de fome e sede surgem novamente, mas nós o adiaremos para frente. Há algo antes 
disso.  

Mrs. Stutz: O diabo.  

                                                
151. Uma repentina mudança de boa sorte.  
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Dr. Jung: Que Zarathustra vai roubar o alimento do diabo? Bem, sim, mas isto já está 
contido no zombador. Deve-se contemplar a seqüência dos eventos aqui, como num sonho, 
como se fosse uma seqüência causal. Esse é o princípio da ciência: a ciência vê os eventos 
do mundo que seguem uma seqüência como uma seqüência causal. Deve-se tentar 
estabelecer uma causalidade. A ciência dessa foram tem sentido. Assim, para uma explicação 
aqui, deve-se assumir uma seqüência causal152. Aqui, portanto, pelo gesto de carregar o 
cadáver nas suas costas, ele determina o aparecimento do zombador, e isso é realmente 
causalidade. Não é meramente acidental ou sorte; o zombador é chamado pelo gesto de 
Zarathustra. Ele apenas caminhou por cem passos antes que o zombador aparecesse. Agora, 
o que significa o zombador em relação com Zarathustra?  

Mrs. Crowley: A sombra.  
Dr. Jung: Sim, podemos dizer o aspecto negativo muito ativo de Zarathustra. O 

zombador é um demônio maldoso. Como se supõe ser Zarathustra o homem sábio superior, 
assim o zombador é correspondentemente destrutivo e mau, e agora ele surge. Vejam, 
quando assumimos certa posição, quando escolhemos algo que é unilateral e, portanto 
lutamos contra um obstáculo, então o oposto emerge do inconsciente, e o oposto é aqui 
simbolizado por um louco - e um louco destrutivo. No caso de Nietzsche significa insanidade. 
Se alguém age como Zarathustra - se um homem se permite ser possuído pelo arquétipo - 
então ele será tomado pelo inconsciente. Em outras palavras, ele será insano. Será um caso 
de psicose, um caso de esquizofrenia talvez. Assim tão logo Zarathustra começa a carregar o 
cadáver, ele constela insanidade na forma do zombador que destrói a mente antes que seu 
corpo. É o zombador que salta sobre o equilibrista e o machuca, de tal modo que Zarathustra 
diz a ele: “Fique quieto, não se preocupe, sua mente morrerá ainda antes que seu corpo." 
Esse era o caso de Nietzsche na realidade, como sabem. Ele estava insano a cerca de onze 
anos; ele literalmente predisse seu próprio destino. E esse zombador é a personificação da 
insanidade. O arquétipo do velho homem sábio é entendido como a soma total da sabedoria 
humana, e a sombra é necessariamente a personificação de toda a loucura humana. Desta 
forma, sabedoria e loucura estão excessivamente próximas. Freqüentemente não se tem 
certeza se um homem é sábio ou um grande louco; e deve-se reconhecer que na loucura 
existe uma grande dose de sabedoria. O louco tem sido às vezes o típico homem sábio. Till 
Eulenspiegel, por exemplo é o louco e o grande homem sábio ao mesmo tempo. E o homem 
de medicina primitivo que é considerado tão sábio é na realidade freqüentemente insano. Ou 
um homem insano é freqüentemente considerado como sábio porque ele não é compreendido.  

Mr. Baumann: O bobo da corte seria um caso.  
Dr. Jung: Sim, e ele era o único que tinha inteligência. Por ser considerado um louco, 

tinha permissão de dizer coisas que ninguém mais se atreveria dizer ao rei. O homem de 
medicina é usualmente estranho e atemorizador, mas nos Pueblos eles têm uma tribo especial 
a qual é confiada a função do carnaval. Eles são um tipo de palhaços profissionais. É uma 
importante ocupação e eles são chamados fazedores de prazer153. O homem de medicina e o 
fazedor de prazer vêm juntos na figura do zombador medieval, o fazedor de felicidade que era 
freqüentemente o conselheiro secreto do rei e dava a ele o melhor conselho154. O 
aparecimento do zombador, então, é claramente o próximo fato na seqüência após Zarathustra 
levar embora ser humano como um cadáver.  

Prof. Reichstein: Não está o zombador aqui num papel útil.  

                                                
152. Jung contrasta a causalidade científica, freqüentemente considerada como a única espécie genuína de explicação, com sincronicidade, 
uma conexão não causal mas significante - não simplesmente coincidente.  
153. Índios Pueblos pertencem a um dos três grupos: Dry Food People, a população geral; os Towa-e, administradores da tribo; e os "Made 
People", um grupo pequeno, da elite que supervisiona cerimônias e rituais. Veja Alfonso Ortiz, The Tewa World: Space, Time, Being, and 
Becoming In a pueblo Society (Chicago, 1969)  
154. 0 informante de Jung sobre os Pueblos era Antonio Mirabal (= Ochwiay Biano = Lago da Montanha), chefe de cerimônias dos pueblo 
Taos. Veja Adolf F. Bandelier, The Delight Makers, 2nd. edn. (New York, 1918). Jung e Mirabal trocaram letras dois anos antes. Veja 
Letters,vol.I,pp. 101- 2. 
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Dr. Jung: Bem, ele tem essa peculiar ambigüidade do zombador medieval. Ele avisou 
Zarathustra. Ele aconselhou-o a deixar a cidade, e ainda disse que tinha sorte que as pessoas 
pensassem que ele falara como um zombador, pois se elas tivessem realmente compreendido, 
as coisas não teriam caminhado tão bem. E tinha sido boa sorte para ele que tivesse ido 
embora com o cão morto. Ele tinha feito bom uso da oportunidade de desaparecer; do 
contrário ele - o zombador - saltaria sobre Zarathustra exatamente como havia feito com o 
homem. Se Zarathustra permanecesse na cidade, quer dizer, fazer tal loucura com si mesmo, 
ele estaria insano.  

Agora, esse é realmente um bom aviso? Vejam, eu poderia dizer que se Zarathustra 
permanecesse na cidade, ele permaneceria na coletividade, na sociedade humana. Ele 
poderia ser encontrado e morto, mas também ele poderia ser capaz de convencer as pessoas 
de sua sabedoria, e se deixar a cidade ele não será capaz de fazer isso. Com todos os 
eventos, a permanência de Zarathustra na cidade forçaria a consciência de sua existência 
humana comum, porque aquelas outras pessoas poderiam atingi-lo por sua humanidade, pelo 
corpo, o cadáver. E, então, ele poderia logo estar desperto para o fato de que ele não era um 
homem, que ele era simplesmente uma fantasia ou uma imagem arquetípica e não uma 
realidade. Cedo aconteceria quando ele olhasse para sua mão, ele poderia dizer: “Por Júpiter, 
essa não é absolutamente minha mão, como espíritos quando eles tem consciência do fato 
que possuem um corpo estranho." Sabem, existem casos de pessoas que foram possuídas 
por espíritos; e para retirar a possessão de tal pessoa deve-se conjurar esse fantasma através 
da ajuda de um médium, e então, como o Mestre no Livro Tibetano dos Mortos, deve-se contar 
ao fantasma que ele está morto, desencarnado. Ele pode não acreditar, ele insistirá que tem 
ainda um corpo. Assim, pode-se dizer: "Agora, olhe aqui, você diz que é um homem e tem um 
corpo de homem, mas olhe para sua mão". (É uma mão da médium porque ele fala através da 
boca de uma médium mulher.) Então, ele diz: "Essa é uma mão de mulher, que embaraçoso! - 
como estou nesse corpo estranho?" E é posteriormente provado, dizendo a ele para ir através 
da parede, pois claro, nenhum homem jamais foi visto fazendo isso; então, quando ele vai 
direto através da parede, tem que admitir finalmente que você estava certo155. Há um médico 
na Califórnia que cura seus pacientes neuróticos e psicóticos dessa maneira. Sua mulher é 
uma médium, e ele simplesmente transfere para sua mulher, todos os espíritos que se supõe 
existirem nos pacientes. Então, quando um fantasma fala através do corpo de sua mulher, ele 
diz: "Olhe para seu corpo, você é um homem, mas esse é um corpo de mulher”.E o fantasma 
fica tão completamente chocado que salta fora dela e desaparece sem problemas. Nem 
sempre, entretanto!  

 
    SEGUNDA PALESTRA DE OUTONO - 17 de outubro de 1934  
  

Dr. Jung: Antes de começarmos hoje, tenho uma proposta a fazer. Gostaria que uma 
comissão de membros do seminário se ocupasse com a pesquisa sobre o arquétipo do velho 
sábio. Nós costumávamos fazer tais pesquisas em seminários anteriores: os senhores talvez 
se lembrem do excelente ensaio "Lua", que a dra. Harding e sua comissão elaboraram156. A 

Lua é naturalmente o arquétipo da mãe interior, a pálida luz da escura terra. Nós encontramos 
esta figura da mãe - terra também nas Visões157. Já que é um arquétipo preponderante e 

prevalecente do inconsciente da mulher, expressão dominante, é característico para o 
especifico desenvolvimento das fantasias; fizemos uma .investigação especial da 
fenomenologia do arquétipo mãe no seu aspecto Lua. Agora estamos ocupados com a 
psicologia do homem, então quero um relatório sobre a fenomenologia do arquétipo do velho 
sábio. Ele é o sol, mas o sol dentro, um fator luminoso, o sol da compreensão, a luz do 

                                                
155. No livro Tibetano doas mortos 
156. Dra Esther Harding, (1888-1971) que nasceu na Inglaterra, mas praticou análise junguiana nos Estados Unidos, apresentou seu ensaio 
"Lua, O Simbolismo do Quarto Crescente e seu significado psicológico" num seminário anterior. Ver "Seminário dos Sonhos" - pp 367-81 e 
também seu “Mistérios da Mulher, Antiga e Contemporânea" Nova Iorque 1955. 
157. Ver acima 2 de maio de 1934 n.1 - Seminário das Visões. 
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conhecimento, por exemplo; nos textos gnósticos os senhores sempre acham o simbolismo da 
luz associado ao velho sábio que é o iniciador, o portador da luz, o Lúcifer real com todas as 
implicações do nome158.  

Conforme o método, os senhores têm diversas fontes para suas pesquisas. 
Primeiramente, os senhores têm a história comparativa das religiões e as figuras dos 
fundadores das religiões; depois os senhores têm a mitologia das raças, folclore e contos de 
fadas, onde há a figura do feiticeiro, por exemplo, em numerosas formas, grandes e pequenas; 
em seguida literatura, “belles-lettres", e particularmente arte poética. E além das grandes 
religiões oficiais, há as menores, religiões primitivas, costumes tribais e tradições não 
canônicas - tradições heréticas - nas quais muito de psicologia pode ser encontrado. 
Psicologia tem sido exilada das religiões oficiais porque é complicada então se encontra nelas 
material de natureza extremamente filosófica. No nosso mundo cristão, por exemplo, temos as 
tradições históricas dos gnósticos, que é filosofia herética, gnosticismo primitivo e medieval, os 
neoplatônicos e a posterior filosofia medieval em forma de alquimia, os Rosacruzes, etc. Na 
literatura os senhores encontram figuras de anima e ânimus, naturalmente, mas terão muita 
dificuldade para achar exemplos compatíveis das figuras mais remotas que se encontram mais 
além. O ânimus e a anima estão na nossa experiência imediata, enquanto essas figuras não 
estão -- elas são sempre mais projetadas e portanto menos reconhecíveis - mas existem na 
literatura. A mãe -terra é um simbolismo extraordinariamente raro justamente porque é 
altamente simbólico, mas o velho sábio é muito mais freqüente – há exemplos definidos, 
porque o velho sábio tornou-se uma figura não institucional, enquanto a mãe-terra é uma figura 
não institucional, naturalmente. Ela tem sido sempre terrivelmente complicada; ela não se 
enquadra no mundo institucionalizado dos homens, porque está sempre perturbando as 
instituições. Considero esta investigação de alto valor, para fazer-nos perceber o aspecto geral 
do arquétipo, para que não trabalhemos demais sob a impressão de que Nietzsche é um caso 
particular, e que somente é possível para uma figura como Zarathustra viver na mente de 
Nietzsche. Esta pesquisa mostrará sem dúvida que é realmente uma "représentation 
collective".  

Agora retornaremos ao nosso texto. Os senhores lembram que tocamos no problema 
da, fome. Zarathustra subitamente percebe o sintoma e diz: “A fome assalta-me como um 
ladrão”. Este tema de ser dominado pela fome como se fosse um ladrão é antecipado na 
passagem onde os coveiros encontram-no e gracejam para ele: “Que bom que Zarathustra se 
tenha tornado coveiro! Porque nossas mãos são muito limpas para essa carne assada. 
Roubará Zarathustra o pedaço do diabo ? Bem, então, boa sorte na refeição! Contanto que o 
diabo não seja um ladrão melhor do que Zarathustra - ele roubará e comerá os dois!”. Lemos 
tal passagem e mal a notamos; soa um pouco esquisita e não paramos para admirá-la e 
perguntarmo-nos o que o diabo significa, se é mera forma de expressão, ou tem um sentido 
mais profundo. Enfatizo esta passagem porque é realmente característica do estilo de 
Zarathustra em geral. Vejam, é uma espécie de brincadeira - poder-se-ia quase dizer que o 
modo zombeteiro com que os coveiros falam a Zarathustra teria um efeito cósmico - todavia há 
a algo não exatamente estranho, mas doloroso, nisso. Há um certo aspecto doloroso, não 
obstante brilhante e peculiar. Agora, este aspecto doloroso é patológico, e uma brincadeira 
patológica é notavelmente diferente de uma brincadeira normal, uma vez que aquela não nos 
leva a rir do fundo do coração, pois ao mesmo tempo sentimos uma profunda dor em algum 
lugar. Isto se deve ao fato de que nesta brincadeira há uma linha de ruptura, uma espécie de 
divisão por causa da interferência patológica; algo que não é absolutamente um gracejo, algo 
repulsivo, horrível ali se mistura. E este é a caso através do Zarathustra inteiro: há muitas 
tentativas para ser engraçado, mas sempre com uma peculiar cisão nelas, sempre com essa 
dolorosa mescla de veneno, como se algo horrível estivesse por trás.  

                                                
158. Lúcifer - Latim - portador de luz- estrela da manhã. 
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Tentaremos compreender o que é isso. Obviamente, a alusão feita pelos coveiros 
primeiramente toca Zarathustra; depois!, na forma de fome, realmente chega até ele. Ele diz 
corretamente que ela o alcança; que tem estado atrás de sua consciência e então o pega e 
subitamente é levado a perceber que sente muita fome. Também isto é antecipado, quando 
ainda inconsciente, no uivar faminto dos lobos. Animais sempre denotam instintividade 
inconsciente, a qual é ainda projetada nos lobos das florestas como se eles fossem suas 
fomes. Como, por exemplo, quando se tem uma dor, dor de dentes, talvez, se sonha às vezes 
que alguém mais está na cama e que ele ou ela tem a dor. No sonho isto é projetado: somos 
divididos, e uma metade tem a dor de dente. É uma espécie de projeção da dor que ameaça 
perturbar o sono. A suposição, então, é que a fome de Zarathustra, que aparece no final, 
estivesse lá o tempo todo; ele estava faminto a dia todo, mesmo quando não o percebia. 
Agora, em que condições não se percebem que se está faminto?  

Mrs. Baumann: Quando não se percebe que se tem um corpo.  
Dr. Jung: Sim. Freqüentemente acontece com tipos intuitivos. Isto não acontece 

comigo. Eu sou muito intuitivo, mas sei quando estou faminto - nunca me faltou tal percepção. 
Mas há pessoas que não percebem, que pensam que fome é um problema psicológico, e 
Zarathustra representa tais pessoas aqui. Onde está a evidência disso?  

Miss Hannah: Porque ele o está enterrando.  
Dr. Jung: Exatamente, o corpo é um cadáver; é o próprio sr. Nietzsche, e ele está indo 

enterrar Nietzsche. Mesmo um fantasma, se quiser ter qualquer efeito nesta terra, sempre 
precisa de um corpo, um médium; de outro modo não pode tocar sinos ou levantar mesas, ou 
qualquer coisa que se supõe fantasmas façam. Também Zarathustra precisa do homem 
Nietzsche. Se ele for enterrar o cadáver Nietzsche, então ele não tem corpo, ou está 
inconsciente dele; então ele está ultrapassando Nietzsche do mesmo modo como o palhaço 
ameaça ultrapassá-lo: nós lemos a passagem onde o palhaço ameaça pular sobre Zarathustra 
como havia pulado sobre o equilibrista. Vejam, o palhaço é um perigo terrível. Se ele pudesse 
pular sobre Zarathustra, qual seria o resultado?  

Mrs. Baumann: O senhor disse na semana passada que seria loucura.  
Dr. Jung: Sim. Vejam, Zarathustra é um fantasma. Ele não pode morrer no corpo, pode 

somente cair da corda, cair da sua mente sintética - e ainda seria uma psicose, não a morte do 
corpo, mas a morte da mente. Agora, sob que condições Zarathustra é particularmente 
ameaçado pelo palhaço?  

Miss Hannah: Por ficar na cidade, permanecendo com a humanidade.  
Dr. Jung: Sim. Se Zarathustra permanecer com o sr. Friedrich Nietzsche, então F. 

Nietzsche pode dizer-lhe algo, pode perceber quando ele tem fome, pode alimentar seu corpo, 
e então o perigo não é grande. Enquanto sr. Nietzsche, ele está. somente ocupado com o 
problema do velho sábio, que presumivelmente não se ajusta à sua psicologia. Seguramente, 
ele não seguiria esta sugestão. Ele não se submeteria facilmente a esse velho sábio do século 
IX AC. Este foi um aspecto bastante inesperado em sua vida. Portanto, se Zarathustra puder 
ficar na cidade, ficaria com Nietzsche - e Nietzsche permaneceria. Mas já que Nietzsche é 
ameaçado com a morte, significa que é dominado por Zarathustra, que é tão bom quanto um 
cadáver. Ele está morto como o equilibrista, não pode mais disputar esse jogo. E então 
Zarathustra simplesmente carrega o cadáver e não tem relação com a vida; está sem pé físico, 
"pied à terre", e portanto, perde a realidade. Como homem, perde contato com a terra, está 
sempre ameaçado pela loucura. Não há razão pela qual não se dissolva no infinito, porque tal 
homem, como regra, se dissolve no infinito. Vejam, o corpo, desde que esteja vivo, tem fome. 
Nietzsche tem fome de substância física: necessita disso para poder sustentar a vida. Então o 
corpo anuncia sua necessidade de ser alimentado, de modo que ele possa formar uma 
espécie de oposição a Zarathustra, uma medida equilibrada ao louco e entusiástico impulso 
que Zarathustra dá.. Mas Zarathustra não percebe. Ou há somente uma tênue percepção do 

fato de que o corpo tem seus apelos vindo de um modo indireto, na alusão dos coveiros.  
Agora ele tentará compreender melhor o que os coveiros sugerem, o que a brincadeira 

deles realmente significa. Dizem primeiramente que o cadáver que ele está carregando estaria 
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muito sujo para as mãos deles. Esta é uma imensa depreciação do corpo. Este cadáver é bom 
somente para o inferno: é o que o diabo iria comer; e como o diabo é o principio da destruição 
completa, este pedaço é bom somente para a destruição total. E Zarathustra roubará talvez 
este pedaço do diabo -- desempenhará o papel do diabo ao comer este cadáver. Esta idéia 
continua logicamente. Eles dizem : "Bem, então boa sorte na refeição", o que significa que o 
diabo roubando o bocado do cadáver irá devorá-lo - implicando evidentemente na posterior 
destruição do corpo. Se Zarathustra rouba o cadáver ao diabo, rouba-o com a finalidade de 
uma refeição antropófaga ou sarcófaga, e portanto, eles o congratulam por tal refeição. Os 
senhores percebem aqui emergindo uma idéia antropofágica antiga e muito peculiar, e, 
naturalmente, há razões históricas pelas quais ela aparece justamente aqui. Espero que esteja 
claro! Repetirei: A idéia é que o diabo carregará este cadáver, é o seu bocado. Mas 
Zarathustra aparentemente vai roubá-lo do diabo, como se ele fosse outro diabo também, 
pretendendo devorar, e portanto destruir o cadáver. E porque eles presumem isto, dizem: 
"Bendita refeição". Eles congratulam-no por ter roubado, mas pensam ser muito perigoso 
enganar o diabo e tirar o bocado de seus dentes; o perigo então pode estar em que o diabo 
assalte Zarathustra e roube a ambos, coma ambos. Pois é perfeitamente óbvio que se 
Zarathustra for bem sucedido, ele comerá o corpo. Vejam, isto é o que dissemos antes: ele 
dominou o corpo. Mas é uma espécie de ato antropofágico: ele se torna um comedor de 
cadáveres, como um sarcófago. (O nome caixão significa comedor de carne.) Ele se torna o 
sarcófago do sr. Nietzsche. Ora, esta é a terrível brincadeira; soa como uma espécie de 
batalha com palavras; brilhantes e vazias, embora haja no fundo uma terrível alusão à 
tendência antropofágica de Zarathustra, a tendência do velho sábio a ser um abutre.  
      Miss Hannah: Havia uma chance de Zarathustra recuperar o corpo, comendo-o? Digo, 
tendo-o matado?  

Dr. Jung: Não, ele desempenharia o papel do diabo e destruiria completamente o 
corpo. É a qualidade totalmente destrutiva do espírito, se o corpo não resiste adequadamente 
a ela. Onde temos um excelente exemplo desta verdade?  

Mrs. Baynes: Os santos que se recolhem no deserto.  
Dr. Jung: Sim, na história dos santos vemos o que o espírito pode fazer. Cidades com 

milhares de habitantes no Oriente foram completamente despovoadas, todos os habitantes 
foram ao deserto, porque foram comidos pelo espírito. E pensem nos mártires que 
voluntariamente foram para a arena. Mesmo a sagrada igreja cristã que é a encarnação do 
amor divino, queimou vivos mais de 100.000 dos seus filhos. Pensem nos heréticos que foram 
queimados na Espanha, nas bruxas que foram queimadas e nas terríveis coisas que as 
guerras religiosas trouxeram à humanidade. E todos os “ismos” nos dias atuais são 
devoradores de homens, não somente lobos, mas leões e tubarões. Na nossa política atual, a 
vida humana conta relativamente muito pouco; alguns meios de persuasão são balas e 
enforcamento. Aproximamo-nos de condições sociais que são similares às da Idade Média. 
Temos tiranos e policia secreta, execução sem julgamento, e tudo o que é feito por um certo 

espírito, um certo “ismo", ou uma certa convicção em nome da verdade. É um bonito retrato. 
Vejam, isto é o espírito quando escapa. Zarathustra tem um espírito muito sábio e bonito por 
um lado, e pelo outro ele é o próprio diabo, portanto digo Lúcifer com todas as implicações 
desta palavra.  

Sabem, o filósofo alemão Klages é um grande inimigo do espírito: ele acusa o espírito 
de estrangular a vida, de assassinar exaurir o sangue vital, e num certo sentido, isto é 
perfeitamente verdadeiro159. Se o espírito prevalece sobre o corpo, há destruição; ele tem um 

poder quase infernal. Nietzsche freqüentemente brinca com a idéia por exemplo, no 
Unzeitgemasse Betrachtungen, um dos seus primeiros trabalhos, ele diz que uma centelha 
caída do fogo eterno na alma humana, buscando a verdade. é suficiente para devorar sua vida 
inteira160. Vejam, nesta sentença ele expressa muito claramente a descida do Espírito Santo: 

                                                
159. Para Klages ver acima 23 de maio de 1934, n. 5 
160.”Meditações Intimas" - 1873- 1876. Coleção dos quatro primeiros ensaios. Esta passagem ocorre no terceiro ensaio, “Schopenhauer 
como Educador” cap.3  
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há uma centelha ardente dos fogos Eternos, e o mais sagrado espírito está apto a devorar 
uma vida humana inteira. Pensamos ser bonito, mas não podemos negar o fato de que toda 
esta beleza e grandiosidade possam também produzir a mais horrível destruição. 
Naturalmente, podemos nos colocar sob a ponto de vista de que isto tinha que acontecer; 
obviamente, não teria acontecido se não tivesse sido necessário. Mas isto é completamente 
sem sentido; não suprime o sofrimento. Se acontecer para nós, logo descobrimos o outro lado. 
Ser devorado pelo espírito é tão ruim quanto ser devorado por um animal selvagem: é um ato 
de destruição. Este aspecto do espírito é completamente estranho do ponto de vista cristão, 
onde quando falamos sobre espírito, somos aceitos na sociedade dos íntegros. Ninguém 
duvida que o espírito seja uma coisa maravilhosa. Ora, não é de modo algum verdade; o 
espírito tem um aspecto repulsivo e isto aparece aqui indiretamente nesta brincadeira. 

Agora, quando Zarathustra diz: “A fome ataca-me como um ladrão." A escolha desta 

palavra mostra como ele sente o apetite do corpo; aparentemente tira algo dele. Qualquer 
coisa que não caminhe para o espírito, qualquer vida do corpo, parece ser menor para o 
espírito. Se o espírito tem qualquer clamor real, invariavelmente reclamará todos os direitos do 
corpo - quase sem consideração pelo fato de que não há base sem corpo. Ele diz: "A minha 
fome atacou-me tarde da noite, em meio a florestas e brejos." E justamente lá, nas florestas e 
brejos, quando ele está sozinho e deveria ter companhia noite, que percebe o fato de que seu 
corpo padece ou não existe mais. Por isso lá ele necessitaria uma relação corporal. Caso 
contrário, ele é como um fogo fátuo. "Singulares caprichos tem minha fome. Vem-me amiúde 
somente depois da refeição e não a senti o dia todo: por onde terá andado?”. Esta 
necessidade do corpo não percebida regularmente mostra qual é a situação. Aparentemente, 

só aparece como um sintoma - quando não o esperamos; ou depois de ter comido, ela é 
percebida - mostrando naturalmente que é também uma necessidade psíquica. Esta espécie 
de fome é como um sintoma histérico.  

Mrs. Crowley: Gostaria de entender porque teria sido melhor se ele tivesse 
permanecido na cidade.  

Dr. Jung: Bem melhor! Eu digo que se ele tivesse ficado na cidade, poderia ter 
permanecido com o corpo, teria tido uma chance de ressuscitar o corpo. Mas estes fatos 
simbólicos não são definitivos; podem ser mudados em qualquer tempo. O corpo não está 
definitivamente morto, só relativamente; somente o equilibrista está morto.  

Mrs. Crowley: Mas na cidade ele está desempenhando o papel de Super-homem ao 
falar às pessoas, portanto não vejo como isto poderia ajudá-lo.  

Dr. Jung: Não o ajudaria de maneira alguma. Ele se teria feito de completo tolo; 
ninguém teria entendido. Teria dito, Oh! É só o sr. Nietzsche! Teria malogrado seu próprio 
propósito; quanto mais se permanece com seres humanos, mais se frustra o propósito do 
espírito. Vejam, é lógico que ele desistiu e partiu porque não quer se fazer de tolo. Ele tem que 
se tornar um habitante da solidão. Não poderia ter permanecido na cidade, sem assumir a 
posição de um cidadão comum. Todos teriam tirado um retrato dele, saberiam onde morou, 
como se barbeou, onde comprou suas roupas, quais eram seus conhecidos - e isto teria tirado 
todo o encanto do espírito. Pois ninguém entre os mortais acredita que o homem que vê todos 
os dias é um gênio ou um espírito. Você acreditaria que o homem morando ao lado é Jesus? 
Viva um pouco com ele e ficará convencido de que ele é muito humano. Então é destrutivo 
permanecer, mas uma certa dose de destruição é muito saudável para o ser humano; o 
homem se torna então apto a viver normalmente e perseverar, e o espírito pode ser segurado 
pelas rédeas. Mas isto é naturalmente ignóbil do ponto de vista cristão, muito bárbaro. Agora 
continuaremos com o texto: 

"E logo após, Zarathustra bateu à porta da casa. Surgiu um velho, trazendo um lume e 
perguntou:” Quem procura por mim e pelo meu sono? "Um vivo e um morto", 
respondeu Zarathustra. "Dai-me de comer e beber, esqueci-me de fazê-lo durante o 
dia. Quem dá de comer ao faminto regala a sua própria alma. Assim fala a sabedoria."  
O velho retirou-se, mas logo depois voltou, oferecendo a Zarathustra pão e vinho.  
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"Más paragens são Estas para os famintos", disse; “por isso eu moro aqui. Bichos e 
homens procuram por mim, o eremita. Mas manda também o teu companheiro comer, 
ele está mais cansado que tu.”, e respondeu: "O meu companheiro é um morto, vai ser- 
me difícil convencê-lo a comer." “Não tenho nada com isso", disse o velho, enfezado; 
“quem bate à minha porta deve também aceitar o que ofereço. Comei e passai bem." 
Depois disso, andou Zarathustra mais duas horas, confiando-se ao caminho e à luz das 
estrelas; pois tinha por hábito caminhar à noite e gostava de olhar no rosto de tudo o 
que dorme. Mas, ao alvorecer. encontrou-se numa floresta espessa. onde não se via 
mais nenhum caminho. Então pousou o morto numa árvore oca, em um ponto mais alto 
do que a sua própria cabeça - pois queria protegê-lo contra os lobos - e deitou-se no 
musgo do solo. E logo adormeceu, com o corpo cansado, mas a alma tranqüila.”  
 

Dr. Jung: O que é notável nesta nova passagem? 
Mrs Crowley: O eremita? Encontrar novamente o mesmo velho? 
Dr. Jung : Há algum indicio de que seja o mesmo velho?  
Mrs. Crowley: Ele está mudado, mas parece ser a mesma figura. Por um detalhe, 

quando ele aparece na parte dois, pergunta por que Zarathustra deve arrastar seu corpo e 
agora ele o faz, como se fosse uma profecia. Então Zarathustra diz que está indo pregar sua 
mensagem do Super-homem ao povo e o velho ri dele e diz que eles não vão querer 
absolutamente a sua sabedoria; seria melhor para ele carregar parte da sua carga. E nesta 
última parte dá-lhe novamente algo para comer e beber.  

Dr. Jung: Sim. E a sra lembra do que dissemos sobre esse velho anterior?  
Mrs. Crowley: Zarathustra disse que o velho não sabia que Deus estava morto e a 

interpretação foi de que representava a velha idéia do Cristianismo. Ele estava murmurando na 
floresta, fazendo hinos e etc., mas ao mesmo tempo parecia conter algo que a Zarathustra 
faltava, e era a parte da alma. Zarathustra está do lado do espírito. E agora parece voltar à 
natureza, não do lado do espírito, mas da alma.  

Dr. Jung: Exatamente. É realmente o mesmo velho com quem ele encontra neste 
momento. Ora, este momento é também caracterizado pela fome, está precisando de algo. 
Percebe que algo não está bem e se aproxima de convicções antigas, como que subitamente; 
isto é meio duvidoso aqui, quase como uma espécie de regressão, e esta é a razão pela qual 

ele encontra o velho anterior. Lembrem-se de que Zarathustra . experimentou o triste fato, 
quando pregou na praça do mercado, de que as pessoas não o compreenderam. Ele não teve 
sucesso, partiu, e então houve uma grande fatalidade. Agora, ele tem fome e não tem nada 
para comer. Ele tinha tido a experiência deste mundo, com a qual não consegui se ajustar, e 
naturalmente se aproxima de um ponto de vista anterior, como se algo lhe dissesse: “Bem, 
você não acha que aquilo era talvez mais razoável do que o que você está tentando agora?" 
Então tem que pedir ao velho para lhe dar comida e ele está lhe dando pão e vinho. A que 
conduz esse ponto ?  

Mrs. Crowley: Comunhão.  
Dr. Jung: Sim. Ao voltar ao velho, ele naturalmente volta ao mistério central da antiga 

cristandade, a única coisa que reteve um certo simbolismo vivo. Isto torna claro que o velho é 
o antigo espírito cristão. Ele é o velho sábio uma vez que tomou forma ou encarnou no espírito 
da igreja cristã. Então o que ele realmente procura para alimento é a comunhão. E por que 
justo a comunhão '?  

Mrs. Crowley: Não poderia ser que ele agora estivesse se aproximando de si mesmo, 
então seria mais a realidade interna, a experiência interna? Antes tudo era projetado e 
poderíamos dizer que era mais como se ele estivesse dando a comunhão, como se fosse o 
padre.  

Dr. Jung : Bem, há uma razão mais definida.  
Mrs. Brunner : Ele não se sentia sozinho?  
Dr. Jung: Sim, ele tinha perdido o corpo. Vejam, do ponto de vista do primitivo, os 

espíritos que estão por ai, sem corpo, estão sempre procurando por um, e assim que tocam 
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um corpo, entram nele e imaginam que é deles. Mas eles somente causam possessões. 
Espíritos desejam alimento para ficarem ativos neste mundo. Deste modo, em Homero, 
Ulisses mata a ovelha e espalha o sangue para os fantasmas, e somente àqueles com os 
quais quer falar, permite bebê-lo - aos outros repele com sua espada. E assim que os 
fantasmas tenham bebido o sangue podem falar com uma voz audível. Tornam-se ativos. 
Fazem-se compreender. São tangíveis, visíveis, quando ajuntam substância material à sua 
existência espiritual161. Agora todos as espíritos querem corpos, ficam loucos sem corpos. E é 

o que Zarathustra quer: quer substância material de modo a se comunicar com o povo. Sem 
corpo não pode levar seu significado a eles; está praticamente invisível. E esta substância é ao 
mesmo tempo comunhão. O significado real da comunhão é a carne ou o corpo, o sangue. 
Vejam, não foi em vão que Lutero defendeu o "estin" ("é") contra nosso reformista suíço 
Zwingli, que de um modo de certa maneira falho disse que a comunhão era uma espécie de 
símbolo.162 Mas Lutero defende o primitivo ponto de vista de que eram o corpo e o sangue 

reais, porque é absolutamente importante que o instinto primitivo no homem, o instinto 
antropofágico, seja satisfeito. Porque a comunhão real com as qualidades dos seres humanos, 
particularmente as qualidades físicas, somente se dá. quando se pode comê-las.  

Então quando o índio pele-vermelha quer adquirir coragem, come o coração do inimigo, 
ou para adquirir astúcia, come seu cérebro. é o modo pelo qual entendem a assimilação, pela 
projeção. Ele naturalmente presume que a magia do inimigo seja melhor do que a sua - como 
quando alguém é convencido, por exemplo, de que os médicos no exterior são melhores do 
que os de casa. E como os jornais ingleses dizem, as universidades fora são notáveis, 
enquanto as nossas próprias são somente instituições para preservar velhos preconceitos. 
Ora, como os primitivos dizem, a tribo do outro lado da montanha tem bons feiticeiros, grande 
medicina e armas muito melhores, porque eles tem mana. Tudo isso é projeção e estão 

tentando recuperá-la ao comer seus inimigos. Comem também seus tios e tias e avós de modo 
a reter o mana familiar. Num nível mais elevado, estão bastante satisfeitos se a tribo contém 
mana, e então delegam o comer os mortos para a aldeia. vizinha. Por exemplo, em Bugishu, 

no declive ocidental do monte Elgon, onde só muito recentemente entraram em contato com o 
homem branco, eles são só relativamente antropófagos não comem os inimigos apanhados na 
guerra. São bastante bons, povo gentil, mas têm o peculiar costume de comer os mortos. 
Então quando há uma triste perda na família, um tio talvez, mandam uma mensagem para a 
aldeia vizinha: “Fomos privados de nosso querido tio.” ou “Agradou a Deus tirar o nosso tio, e 
esta noite nós vamos colocá-lo no bosque, então vocês virão?” Então o povo da aldeia vizinha 
prepara todos os tipos de presentes - comida~ bebida, cerveja -- e trazem-nos para o bosque 
e trocam as mercadorias, os pranteadores tomam posse dos presentes e o povo da outra 
aldeia pega o corpo, corta-o e cozinha por duas ou três horas. E de manhã ele está comido e 
os ossos arrumados para as hienas. É o modo como se livram dos cadáveres. De fato, dizem 
que não há nada mais a ser feito. Meu chefe, que era da parte sul, disse que eles nunca 
sonhariam em fazer tal coisa; mas nós nunca achamos o morto, e eu não tive meios de me 
assegurar de que tios e tias não eram comidos.  

Miss Hannah: Por que não os comiam eles próprios ?  
Dr. Jung : Talvez porque não seja muito bonito, eles tentam livrar-se deles, e deixam 

para os outros fazê-lo. Porém quando alguém morre na outra aldeia, eles próprios têm a 
mesma tarefa. Eu não acho que eles gostem tanto. Tenho a impressão de que se trata de uma 
espécie de delicadeza - porque eu não sou seu primo, comerei seu tio. Pessoas dizem que 
eles são muito ávidos ao comer carne humana, mas eu duvido. Naturalmente coisas terríveis 
acontecem. Há, um caso na África Ocidental onde numa noite limparam todo o cemitério de 
um hospital e comeram todos - algo simplesmente incrível. Ninguém jamais explicou porque 
fizeram isso, pois usualmente preferem carne fresca - um gordo prisioneiro de guerra 
alimentado para este propósito, por exemplo, como fazem nas Ilhas dos Mares do Sul. Dizem 

                                                
161 Odisséia 9, 35-50  
162.em oposição a doutrina de Lutero da transubstanciação- Ulrich Zwingli – 1440-1531- disse que o vinho e o pão eram para serem 
entendidos simbolicamente. Foi morto numa batalha na Suíça entre os exércitos católico e protestante. 
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que pedaços humanos são um tanto melhores do que porco. Mas já que eles puderam comer 
tais terríveis porcarias, isto significa que deve haver algo por trás disso; a coisa toda é 
excessivamente profunda e misteriosa. Eles sabem que é porcaria. Gostam de carne fresca, 
particularmente nos trópicos e dizem que as hienas são terríveis porque comem cadáveres. 
Então isto teve certamente um propósito mágico. É um caso verdadeiro. Está relatado, penso, 
naquele livro de Talbot – “Na Sombra do Bosque”. Em todo o caso está citado por Wallis 
Budge em “Osíris e as Religiões Egípcias".163  

O símbolo da comunhão aqui, então, significa a tentativa de Zarathustra de se 
reconciliar com o corpo; ou podemos dizer que é com a necessidade do corpo que Zarathustra 
deve se reconciliar. Assim, a volta aos velhos hábitos, que silenciosamente levam em 

consideração a insistência das necessidades do corpo. Uma antiga religião, que podemos 
chamar de um tanto degenerada, é mais humana nesse aspecto do que uma posterior; uma 
nova religião está sempre pronta a descuidar do corpo. Protestantismo é muito mais perigoso 
do que catolicismo, que é mais velho e leva o corpo em consideração. É um assunto de 
reprovação do lado protestante, mas é também um titulo de honra; um catolicismo terreno é 
muito melhor, porque sem o procurar realmente, reconcilia o espírito e a carne. Não exagera o 
espírito, o corpo é cuidado. Há uma extraordinária tolerância no catolicismo em relação ao 
corpo, e que se estudarmos a origem dos rituais da Igreja, veremos que a Igreja assumiu 
muitas cerimônias dos cultos pagãos, a missa, por exemplo, e as vestimentas dos padres. E o 
E o engraçado chapéu preto quadrado que eles usam, dobrado em quatro pontas, com um 
pompom preto no topo, é o chapéu original dos Flâmines, os sacerdotes de Júpiter em Roma. 
Assim, os sinos na missa e a hóstia com a cruz assinalada no alto são mitráicos, e o nosso 
Natal é o aniversário de Mitras. Eventualmente, muito do antigo ponto de vista foi também 
assumido; o ponto de vista da Igreja em certos assuntos legais, ou em relação à moralidade 
sexual, é muito semelhante ao antigo ponto de vista, um pouco mais restrito, mas não mais 
moral, do modo como sentiríamos a moralidade. Ora, a relação entre a vida do espírito e a 

vida dó corpo é bastante critica. Muito do corpo, e o espírito morre, muito do espírito, e o corpo 
morre. Há um tipo de equilíbrio cambiante entre os dois fatores, e um pouco a mais de um, 
significa morte do outro. Vejam, se Zarathustra volta aos velhos hábitos e atinge uma espécie 
de modus vivendi que garanta ao menos um mínimo de existência ao corpo, ele não está mais 
sozinho, pois através da comunhão ele se relaciona com a humanidade, seu corpo é 
alimentado, pode adicionar substância a ele. Mas é às custas de seu próprio ponto de vista 
espiritual.  

Agora o eremita olha o cadáver, não como um cadáver, mas antes como um 
companheiro: e diz para Zarathustra que deveria levá-lo para comer e beber. Zarathustra 
então explica que o amigo está morto e não pode persuadi-lo a comer, com o que o velho se 
satisfaz, resmungando. Ele não insiste nisso, não lhe concerne. Naturalmente não deveria, 
porque ele personifica uma espécie de atitude tradicional que não tem atividade própria, toda a 
atividade estando em Zarathustra. E depende inteiramente dele se quererá aceitar o corpo no 
seu sistema, ou não. Depois disso continua seu caminho, e algo é dito sobre Zarathustra ser 
um bom andarilho à noite e alguém que ama olhar a face das coisas dormindo. O que isto 
significa?  

Mrs Crowley: Andar à noite é uma referencia ao inconsciente.  
Dr. Jung: Sim. Zarathustra é primeiramente o lado inconsciente: uma vez que o espírito 

ainda não tenha nascido, é o arquétipo vivendo no inconsciente. Então nasce na consciência, 
e toma uma forma moderna. Assim o velho Zarathustra renasce em Nietzsche e toma uma 
forma de "Assim Falava Zarathustra”. Este Zarathustra não tem nada a ver com o velho 
Zarathustra - a única coisa que tem em comum é o nome - mas de um modo que Zarathustra 
carregue a mensagem de hoje. Quando o arquétipo aparece, carrega primeiro uma mensagem 
da mais remota antiguidade, aparentemente muito estranha; e então, desde que o consciente 

                                                
163.Não está em P. Amaury Talbot - “A Sombra do Bosque”, mas ver em E.A. Wallis-Budge - "Osíris e as Religiões Egípcias” - Londres 1911, 
vol 1 pp 167ff, 181, 184 . 
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escute a mensagem e a assimile, dá-lhe uma forma moderna. Renascerá, em outras palavras. 
E a mensagem, como se sabe, sempre aparece no momento em que é absolutamente 
necessária. Toda vez que um velho sistema de representações coletivas se torna obsoleto, 
quando sua vida está se esgotando, de modo que não carregue mais vitalidade - então o 
arquétipo é constelado, e traz sua mensagem do escuro. Mas até então ele havia sido um 
andarilho na noite, ou um “pregador no deserto", como diz o profeta. Ninguém o escuta, fala 
para um espaço vazio. Assim, enquanto o arquétipo é inconsciente, sua única preocupação 
será perambular pela noite, e estudar coisas que dormem; portanto, estar na escuridão é algo 
a que ele está acostumado. Finalmente, encontra-se na floresta profunda e nenhum caminho é 
visível. O que será isto? O que significa a floresta?  

Mrs. Sigg : Pode ser o reino da mãe - terra, porque ele enterra o morto na árvore, e a 
Arvore é a mãe. Poderia ser para dar-lhe renascimento.  

Dr. Jung: Sim, são as profundezas do inconsciente. A floresta, a esse respeito, é 
simplesmente um outro símbolo, como o mar; é a escuridão. Somos projetados, podemos 
ocultar a nós mesmos na floresta como se enterrados na água. Também a floresta tem a 
mesma misteriosa impenetrabilidade da água, e está cheia de seres vivos que subitamente 
aparecem e desaparecem, especialmente as florestas primordiais que são extremamente 
perigosas: sem caminhos, tudo é possível nelas particularmente se nos desorientamos. É a 
pior coisa; Ela. instantaneamente chama o inconsciente coletivo, e nos leva a retroceder ao 
animal. Agora Zarathustra está se movimentando para o inconsciente, de modo a enterrar o 
cadáver lá. Qual seria a conseqüência ou o propósito de Zarathustra ao enterrá-lo no 
inconsciente?  
 Observação: Esquecê-lo.  

Dr. Jung : Sim, o escondemos lá. Então podemos nos mover facilmente, porque não 
temos que nos lembrar daquele cadáver todo o tempo. Não estamos mais sobrecarregados 
com tal preocupação. O ultimo traço de peso foi embora e nos tornamos leves, dançarinos. 
Zarathustra freqüentemente chama a si mesmo assim, insiste sobre seu passo leve, o passo 
de um dançarino, como se não tivesse qualquer peso; tenta livrar-se do peso do corpo porque 
não pode viver a vida do espírito com o corpo.  

Mrs. Baumann: Isto não é contestado pela próxima sentença? Ele quer protegê-lo dos 
lobos.  

Dr. Jung: Mas os lobos são a fome. Aqueles são os ladrões e o ladrão está nele próprio 
de modo que Zarathustra não pode mais comer o corpo. Vejam, Zarathustra está quase com 
medo de seu próprio desejo por um corpo. Para a mentalidade primitiva, fantasmas são coisas 
famintas que andam a noite toda gritando: "Onde está o meu corpo? Procuro meu corpo!" 
Supõe-se que os espíritos ambulantes estão sequiosos de corpos porque perderam os seus 
próprios, e quando alguém está doente na aldeia, talvez inconsciente ou incapaz de se 
defender, o espírito o vê e entra no seu corpo. É o modo como o descrevem. Contei-lhes sobre 
as pequenas casas de fantasmas que eles constroem para manter os espíritos afastados da 
aldeia? Bem, os senhores sabem, todas as trilhas dos nativos conduzindo da selva para a 
aldeia são muito sinuosas, muito curvas, num raio pequeno. Vou desenhar-lhes uma:  

Casa de fantasma aldeia  floresta de bambus 
 
Vejam, ela serpenteia da floresta de bambus acima, onde se supõe morem os 

fantasmas, para a aldeia abaixo, onde os seres humanos estão. Então, num ângulo 
particularmente agudo, ou num lugar onde haja provavelmente um grupo de árvores, as 
pessoas da aldeia, que se supõe estarem assombradas, fazem um outro atalho com uma 
curva favorecida, uma espécie de atalho-armadilha. Ele é pavimentado e contornado com 
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pedras de cada lado, como o caminho para o cemitério - ou, em um caso que ouvi, para a casa 
do chefe, onde as pedras indicavam o número de pessoas que ele tinha matado. (Ainda se 
vêem tais avenidas de pedra em Cornwall, conduzindo a buracos no chão, que eram moradias 
na era neolítica.) Este pequeno caminho enganador, ramificação do caminho principal, leva a 
um espaço aberto como uma aldeia verdadeira, e nessa clareira constroem a casa do 
fantasma, uma cabana da altura de nossa cintura. Dentro há uma cama de cordas e, às vezes, 
uma figura de barro na cama. E colocam dentro comida, milho ou batata-doce, e fora há uma 
jarra no chão, cheia de água. A figura de barro é uma espécie de isca , naturalmente. Então, à 
noite o espírito chega balançando e desviando do caminho para o atalho-armadilha e diz: "Boa 
cabana aqui, muito bom, ficarei aqui na cabana. Entrarei neste corpo; agora estou em casa, 
tenho muita farinha, muito grão e água.” Então, subitamente o sol nasce e ele pula para fora 
do corpo e corre de volta para a floresta. 

Eles contam esta história de um modo tão vivo, que se nota imediatamente que é 
absolutamente verdadeira para eles. Protegem o corpo com essas armadilhas, e pode-se estar 
quase certo de que ao se andar por uma trilha primitiva, cruzar-se-á com alguma. Eles não a 
chamam de armadilha. Eles a chamam de casa do espírito, e é claro que os negros não usam 
este caminho; dizem que é muito ruim. Nós tivemos um caso destes próximo ao nosso 
acampamento: uma jovem mulher adoeceu e o Gandu, um feiticeiro que tinha autoridade 
especial, farejou um fantasma. Ele rodeou a aldeia em círculos cada vez mais amplos, 
farejando exatamente como um cachorro, até que alcançou determinado lugar e então disse: 
“Aqui eles vêem, é a trilha onde fantasmas vêm à noite." E então construíram uma armadilha 
lá. Esta moça tinha sido deixada num orfanato muito cedo; os pais morreram quando eram 
muito jovens, de modo que ficaram terrivelmente tristes e bravos por terem perdido seus 
corpos tão cedo e dedicaram-se a fazer toda espécie de maldade para essa aldeia porque sua 
menininha estava abrigada lá e eles a queriam junto deles.  

Mesmo em Homero, encontramos esta mesma psicologia: o povo da sombra, no 
Hades, está muito triste. Está sempre vagando a esmo como sombras desencarnadas; é um 
mundo escuro e sombrio e tão logo haja sangue em qualquer lugar, vão como abutres e 
bebem-no de modo a ganhar substancia, a ter um corpo novamente164. Praticamente todos os 

povos primitivos estão convencidos de que isto é uma verdade - como se tivessem 
desenvolvido de algum modo um sistema espiritualista. Assim podemos entender essa fome 
voraz de Zarathustra - que é representada pelos lobos. Sabemos, lobos uivam muito 
peculiarmente, e as hienas são especialmente como fantasmas porque comem os ossos dos 
mortos e supostamente tem suas barrigas cheias de almas ancestrais. Devemos tratá-las com 
o máximo cuidado; se alguém mata uma hiena, isto significa complicação. Elas são realmente 
fantasmagóricas. Nunca tinha ouvido nada mais demoníaco que um bando de hienas: elas nos 
levam a esta superstição. Empregam todos os seus esforços para expressar espíritos 
desencarnados. Quando estão famintas, seu lamento e risada são terríveis. Naturalmente 
foram confundidas com fantasmas pelos primitivos. Se são ouvidas num lugar onde não são 
esperadas, ou se há algo no mínimo incomum sobre elas, então há provavelmente um 
fantasma. Hienas não são temidas entre eles, mas se for um fantasma, é algo diferente. 
Supõe-se que fantasmas imitem não somente hienas, mas também qualquer outro animal: e 
ele é reconhecido pelo seu comportamento extraordinário. Os índios pele-vermelha chamam 
certos animais de "doutores animais", quando se comportam de um modo que não esteja de 
acordo com o esperado.  

Assim, a idéia de Zarathustra, ao enterrar o morto na floresta, é esquecê-lo totalmente, 

dar-lhe um enterro decente, o que significa trancá-lo em algum lugar de modo que não possa 
sair. Nós piedosamente colocamos uma pedra sobre os túmulos dos nossos ancestrais, mas 
isto anteriormente era feito pa\ra manter os mortos no buraco. Tem havido costumes tais como 
pregar o corpo no chão colocando uma estaca ou um prego na barriga, de modo que o corpo 
não levante novamente; ou um monte de pedras eram empilhadas sobre o túmulo de modo a 
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impedir a fuga do morto. Na Suíça, penso que isso foi no Cantão Aargau, no século 19, e o 
costume ainda prevalece, que quando alguém morre se abrem as janelas e se diz para a alma 
do morto “Fahre hin und fladere" , “Adeus e voe para longe", assim solicitando-a a não voltar. 
Numa certa Ilha do Sul eles tem cerimônias muito elaboradas para seduzir a alma do morto a 
deixar o corpo, de modo que possam estar seguros de que ela nunca voltará: um barco atraca 
e então o médico pega o cadáver pela mão e conduz a alma muito gentilmente para o barco, 
coloca-a a bordo e zarpa. Então o significado da árvore oca era seguramente um lugar de 
enterro. Naturalmente, na realidade, corpos eram colocados em arvores ocas para proteção 
contra lobos e raposas, parcialmente por causa de uma certa crença na ressurreição do corpo, 
e parcialmente por causa do medo de que o morto se ofendesse por não ter tido um enterro 
decente- e esta é a razão mais freqüente.  

Haviam sociedades cristãs em Roma, no século I, uma espécie de companhia de 
seguros, que garantiam um enterro decente; eram chamadas thiasotai, e algumas delas 
garantiam também a seus membros, uma refeição diária.165 Havia um tremendo 
congestionamento de tráfego na antiga Roma. As ruas eram excessivamente estreitas e não 
havia ônibus ou carros, exceto lentas carroças que eram usadas para transporte de comida. 
Roma tinha uma população de cerca de 2 milhões de pessoas, naquele tempo. A grande 
maioria das pessoas ia à cidade todos os dias para negócios e não havia tempo para voltar 
para casa ao meio dia para uma refeição , Não havia trens para os subúrbios: eram sempre 
caminhadas, e eles tinham que comer sua refeição na cidade, como nós fazemos. Então 
formavam sociedades. Pegavam uma sala ou um porão e tinham um homem para cozinhar, e 
era costume nomear a sociedade com o nome de um santo- patrono. A Sociedade de Teseu, 
ou de Heracles, por exemplo. O cozinheiro que preparava a refeição já tinha comido quando 
os associados chegavam, e enquanto eles comiam, lia os evangelhos para eles - que não 
eram então, consideradas verdades inspiradas, somente livros muito bons. Ou contava-lhes 
histórias ou lia as epistolas que vinham de fora para esta sociedade específica. Vejam, é a 
origem da idéia de missa, o altar é o âmbito da cozinha, o forno onde o alimento mágico ou 
espiritual é preparado, e o padre é o cozinheiro que o distribui às pessoas. Há o mesmo 
costume nos monastérios; um dos monges lê os textos sagrados ou outros bons livros 
enquanto os outros comem. Tinham tais companhia de seguros para os funerais decentes, 
pois de outro modo a alma começaria a trabalhar destrutivamente e causaria problemas sem 
fim. Mesmo hoje, os italianos são excessivamente cuidadosos para enterrar bem seu povo. 
Vão a grandes distancias para conseguirem monumentos; o cemitério de Gênova, por 
exemplo, está cheio de monumentos de terrível mau gosto, mas tocantes na sua ingenuidade. 
Para o povo primitivo, assim como para o inconsciente, os mortos tem um enorme significado. 
Então, como estamos nos movimentando aqui nas bordas do inconsciente coletivo com a 
figura de Zarathustra, não é estranho que ele observe um hábito primitivo e enterre o cadáver 
de tal modo que ele não tenha motivo para voltar. Pois não seria bom para Zarathustra se este 
espírito de opressão voltasse e o sobrecarregasse com a banalidade de uma vida humana 
comum.  

 
 

            
         TERCEIRA PALESTRA DE OUTONO - 24 de Outubro de 1934  
 

Dr. Jung: Nós falamos na última vez sobre o velho homem que vivia nos bosques e que 

deu pão e vinho a Zarathustra, e nós o interpretamos como sendo o mesmo velho que 
havíamos encontrado no segundo capitulo. Mas deixamos de mencionar um outro ponto que 
de certa forma corrobora esta interpretação. Os senhores lembram que o texto diz: “E assim 
falando, bateu Zarathustra à porta da casa. Surgiu um velho, trazendo um lume, e perguntou:” 
Quem procura por mim e pelo meu mau sono ?”Ocorre que o texto inglês diz que ele 
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carregava uma luz, mas o texto alemão reza: Er trug das Licht, ou seja,” Ele carregava a luz “, 
e, logicamente, isso faz uma grande diferença; não é simplesmente qualquer luz, mas é a luz, 

que seguramente significa uma luz definida e especifica. Não é algo indiferente, onde se possa 
usar o artigo indefinido uma, pois ele é realmente aquele que carrega a luz. Zarathustra tem 
agora uma luz também, mas não a luz, a qual certamente se refere a algo definido, à luz 

revelada. Obviamente, então, esse velho homem representa o espírito do passado que era a 
luz. E, vejam, isso se encaixa lindamente com os atributos do velho desse trecho; ele está 
dando pão e vinho, quer dizer o alimento supra-substancial e espiritual.  

Mencionamos o simbolismo da comunhão, mas, creio, não falamos de um interessante 
fato, qual seja, os textos novos, revisados, do Novo Testamento, nas suas versões grega e 
latina. Os senhores sabem que há uma velha versão latina do Novo Testamento com a 
Vulgata, que é o texto oficial da Igreja Católica. E existe agora um novo texto, Novum 
Testamentum Graeci et Latine, no qual ambas as versões foram revistas de acordo com as 

melhores fontes disponíveis. A forma consagrada da oração do Senhor, em Mateus, contém a 
famosa passagem: " O pão nosso de cada dia nos dai hoje." Mas neste texto cuidadosamente 
revisto encontramos o seguinte: Panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie, o que 

significa "Nos dai hoje o pão supra-substancial" - O texto grego diz :  
( ton arton ton epiousion), significando "o supra-substancial" - Em alemão seria, no puro estilo 
de Master Eckhart: das überwesenliche Brot. Ousia no grego é o ser, o ser do mundo que é, 

das Sein der Welt; e  epioúsion - significa aquilo que está (ou é) além do mundo. O 
conceito de um mundo metafísico é o correspondente exato, mas uma tradução mais plástica 
e adequada no alemão seria: das überwesentliche Brot. Seria muito bonito se tivéssemos na 
Oração do Senhor (Pai Nosso): gebe uns Heute das überwesentliche Brot. Como vêem, este é 
o verdadeiro significado166,167. Mas naturalmente para mentalidades mais rudes, o significado 
de ter a comida diariamente é mais convincente. Infelizmente não era muito bem isso o que 
Cristo quis dizer. Muitas coisas aconteceram com o texto do Novo Testamento, e nós veremos. 
agora um outro jogo de palavras com significado trocado.  

Então, no final do capitulo Zarathustra enterra o cadáver numa árvore oca, e nós 
falamos a respeito como uma proteção contra os lobos. Os senhores se lembram do que eu 
disse sobre isso?  

Miss Hannah: Ele colocou-o lá a fim de esquecê-lo totalmente.  
Dr. Jung : Sim, pois os lobos são personificação da fome - estar faminto como um lobo. 

Logo, quando ele protege o cadáver dos lobos, ele está se precavendo de ser devorado por 
um apetite dentro dele mesmo, que tenta esquecer. Os senhores lembram do que ele fala a 
respeito da sua própria fome, um pouco antes? - Diz o texto:  

"Singulares caprichos tem a minha fome. Vem-me, amiúde, somente depois da refeição 
e hoje, não a senti o dia todo: por onde terá andado?”   
Isto significa que ele não percebe sua fome pelo seu corpo; ele esquece seu corpo. 

Conseqüentemente, o corpo morreu, ele o superou. Mas a fome deve convencê-lo que ele 
deverá comer seu corpo; então ele retornará à humanidade e tornar-se-á um ser humano 
comum. Se quisermos nos tornar seres humanos extraordinários não devemos comer: as 
pessoas que comem se tornam vulgares. E então, muitas pessoas costumam não comer na 
frente dos outros.  

Esta era uma idéia particular dos discípulos de João Batista, os Mandeanos ou 
Sippahs. Eu creio que ainda existem 3 ou 4 mil seguidores desta seita, perto de Kut-el amara e 
Basra na Mesopotâmia. Eles são considerados o "Povo do Livro" pelos árabes, e portanto 

inspirados. Eles são assim chamados por terem recebido a revelação de um livro sagrado. Os 
judeus, os cristãos e os maometanos são todos eles o "Povo do Livro", e o Alcorão diz que 
eles devem ser dispersos: não são considerados pagãos e por isso não são massacrados. São 

                                                
166. Nota do Tradutor: Em português, teríamos " o pão espiritual de cada dia nos dai hoje. 
167. "Supra-substancial" é a forma metafísica  que na versão do Rei James é traduzida como "de cada dia" -" o pão 
nosso de cada dia " - our daily bread - Tanto em inglês como em alemão, a forma "O nosso pão supra-espiritual nos dai hoje e " é "bem 
bonita". 
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vistos como uma espécie de cristãos inferiores, mas de fato são os remanescentes de uma 
seita gnóstica pré-cristã, seguidores de João Batista de quem Cristo recebeu sua iniciação, de 
acordo com o Novo Testamento. Os Sippahs ainda possuem os escritos sagrados, mas não 
mais entendem que está escrito, porque todo o conhecimento da sua língua foi perdido. Era 
um aramaico do sul da Babilônia, e recentemente Lidzbarski, um erudito alemão, conseguiu 
traduzir certos textos, remanescentes daqueles livros Mandeanos (Manda significa 
"Gnoses")168 que são textos bastante independentes dos livros sagrados dos judeus e cristãos, 

porém assemelham-se a esses em diversos pontos; são compilações dos ensinamentos e 
sermões de João, são de certa forma revelações; e ele é considerado uma figura semidivina., 
um verdadeiro pastor de homens. Ele tem quase o mesmo papel que Cristo no Novo 
Testamento. As tradições desses livros são pós-cristãs, pois existem dois capítulos nos quais 
Jesus é mencionado, mas sempre chamado “Jesus ben Miriam", o filho de Miriam, e é 
chamado de "o enganador", porque traiu os mistérios, o que é também a tradição do Talmud, o 
livro judaico dos mistérios. Era um ensinamento de mistérios bem óbvios, e diz-se que Cristo 
pensou que faria bem à humanidade se desse às massas não educadas a luz que recebera 
através da iniciação com João. Mas João era contra isso, achava que as pessoas não seriam 
capazes de entender e usariam tais conhecimentos para propósitos malignos. Então, Cristo 
apontou para os milagres que fizera, e tudo de bom que adveio deles. Foi. uma longa 
discussão sem qualquer conclusão. Eles nunca chegaram a um acordo, e ficou em aberto se 
era João ou Cristo quem estava com a razão. Parece que ambos estavam certos, pois no fim 
Deus disse a cada um deles: "Bem, eu vejo que você falou a verdade." Creio que o mais 
dramático é ver que este conflito entre a religião do Mistério e a religião popularizada nunca 
chega a um fim, e então não se pode dizer, em última análise. quem está com a razão. 
Sempre haverá a dúvida se o Cristianismo foi bom para o mundo, ou se foi ruim o fato dos 

mistérios terem sido traídos.  
Bem, esses Sippahs acreditavam que era indecente alimentar- se diante de outra 

pessoa, então se viravam de costas quando comiam, ou iam para um canto onde ninguém os 
via. Para eles isto era tão indecente quanto as funções opostas do corpo. Comer diante dos 
outros é entendido por muitas pessoas como uma espécie de tabu; há um mana (poder 
imanente) neste ato, que "facilmente pode se transformar no seu próprio oposto. E aqui 
Zarathustra protege seu corpo contra os lobos porque tenta se assegurar que sua santidade 
ou sua superioridade não seja injuriada através da vulgaridade do comer, o que o rebaixaria ao 
nível comum da humanidade. Preencher-se com a matéria física iria torná-lo pesado, e ele não 
mais poderia dançar. Não poderia voar, ficaria agrilhoado à terra. Conseqüentemente, nas 
formas ascéticas de religião as pessoas jejuam a fim de atingir a espiritualidade; numa certa 
estação do ano, ou num certo dia da semana, eles se tornam leves por não preencherem seus 
estômagos. Acreditam que, ao comer, consomem toda a sujeira da terra e ficam a ela presos 
pelo peso dos seus estômagos. Então o comer é transformado num tipo de simbolismo, como 
por exemplo a ingestão da hóstia. Dizem que a pequena Santa Teresa de Konersreuth viveu 
de alimentar-se somente de hóstia169. Pessoas que estavam em posição de saber relataram 

isso como um fato verídico; estavam absolutamente convencidos da realidade do mesmo. Eu 
não posso compreender, mas não o negaria; é possível que tais coisas possam acontecer. 
Outras coisas acontecem, que são igualmente maravilhosas. Não podemos dizer que algo é 
impossível, exceto quando é uma contradição lógica; mas não há qualquer contradição lógica 
em tal fato. Os senhores sabem, é importante que um santo perfeito seja capaz de elevar-se, 
de levitar; muitos dos grandes santos foram vistos elevando-se no ar diante do altar, como 
Elias foi levado num carro de fogo, ou como Cristo ascendeu aos céus em sua transfiguração.  

Mr. Baumann: Era sinal de divindade, no Egito, os reis usarem penas em suas 
vestimentas.  

                                                
168. Mark Lidzbarski compilou e traduziu Das Johannesbuch dês Mandar Giessen, 1915 – Sippah era uma antiga cidade da Babilônia - ver 
nos "Seminários dos Sonhos" p. 240  
169 . Presumivelmente Santa Teresa de Lisieux - 1873- 1897 - que era freqüentemente chamada de "pequena” - menor - comparada com 
Santa Teresa d’Ávila - 1515- 1582 
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Dr. Jung: Sim, a transformação em pássaro, exatamente como supuseram que nossas 
almas se transformam em pássaros após a morte, em anjos com asas douradas. Existem 
muitas pessoas ainda que sentem pequenas asas começando a crescer em suas costas, e 
fazem questão que todos saibam! E no épico de Gilgamesh encontramos referência àqueles 
lugares tristes, um tipo de Hades, onde habitam as almas dos mortos; lá vestem-se com a 
plumagem dos pássaros e comem da sua própria sujeira ; são comedores de carniça ou de 
fezes, pássaros do mal170. Tudo isso se refere à leveza do corpo sutil, aquele corpo de alento 

que se tornaria pesado se preenchido com um alimento substancial. Conseqüentemente, a 
comida precisa ser de natureza supersubstancial, de tal forma que o corpo possa elevar-se por 
si. mesmo. Na Índia espera-se que o perfeito homem sábio seja sempre capaz de voar - este é 
o critério do homem, sábio. Nós veremos mais adiante que quando Zarathustra desce para o 
submundo, ele também é capaz de voar - novamente uma enantiodromia. Ele atinge, então o 
estado hamsa, o cisne, que é o termo usado para o estado de ser alado na Índia. 
Conseqüentemente, todo homem sábio tem esse título de honra171. O cisne também figura na 
lenda do Santo Graal, e o próprio Graal é mantido num estado de suspensão. Ele é sustentado 
por anjos e suspenso entre o céu e a terra. Suspensão é também um aspecto da crucifixão, o 
aspecto inconsciente de transfiguração. E o estado de transformação, mas é o destino do 
corpo, enquanto a transfiguração pertence ao corpo sutil. Então, aqui, o corpo sutil aparece 
numa espécie de crucifixão, o martírio do corpo; e aqui se trata do estado de suspensão que 
precede o nascimento ou criação. Encontramos esse símbolo lindamente descrito em Edda, 

no primeiro verso do capítulo chamado Runenkude, que conta como Odin inventou as letras 
sagradas, ou runas, enquanto estava 8uspenso numa árvore.  

 
Eu sei que pendo da árvore batida pelo vento 
Durante nove noites  
Ferido por uma lança, dedicada a Odin  
Eu mesmo por mim mesmo172.  

 
Este estado atormentado de suspensão é a incubação do corpo sutil. Diz-se que Cristo 

foi visto assim depois de sua crucificação, pelos seus discípulos e por muitas outras pessoas; 
seu corpo sutil apareceu depois do estado suspenso. Ou se morre dessa suspensão, 
produzindo o corpo sutil através da morte, ou se produz um conhecimento superior, como as 
runas.  

0s senhores sabem, as letras, a arte da escrita, foi uma descoberta assombrosa para a 
mente primitiva. Como os primitivos nunca viram a escrita, eles ficam maravilhados diante 
dela. Sempre que um negro me trazia uma carta ou uma mensagem escrita, todos eles se 
juntavam à minha volta enquanto eu a abria, e olhavam o papel de cima abaixo, e escutavam, 
porque diziam que o papel estava falando com o senhor branco; eles achavam que ou eu via 
algo naquilo, ou algo me falava a partir daquilo. Eles não conseguiam abandonar a idéia da 
mensagem ser recebida somente através da boca (oralmente); a descoberta das letras, 
daqueles ganchos e círculos, sinais negros que falam, é pura mágica para o homem negro. 
Eles entendem quando alguém faz pintura de algo - sim, pode-se vê-la - mas que aqueles 
garranchos pudessem conter qualquer som ou pensamento está além de seu horizonte. 
Somente um deus poderia inventar tais coisas num estado de divina tormenta173.  

                                                
170. O Épico de Gilgamesh, ed. R. Campbell Thompson, (Londres, 1928) - Tabeliã Seven. Esta edição, diferente das demais, contém 
material proveniente de diversos manuscritos.] 
171.Certos mendigos brâmanes são semelhantes ao cisne – hansa - não tendo uma casa fixa, mas, ao mesmo tempo, estando "em casa" 
seja na água, no ar ou na terra.] 
172. No poema islandês Edda , lemos que o deus Odin (Othin), enquanto fica pendurado na árvore do mundo, rabisca as runas, uma forma 
secreta e mágica de destilação benigna de sabedoria inscrita numa escrita nítida. (Henry Adams Bellows, A Poética Edda - Nova Iorque,1923 
- Vejam CW 5, par. 399) 
173. Novamente aqui Jung se refere ao tempo que passou no Kenya, em 1925  
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Mrs. Crowley : Não é este o verdadeiro significado existente por trás da idéia de não 
comer, no Oriente? Pois sejam os santos ou os faquires, ambos procuram aquele estado a fim 
de receberem uma mensagem, não é? Não era a idéia de que fosse vulgar (comer), mas sim 
que só após o jejum é que estariam aptos a receber.  

Dr. Jung : Sim, essa é uma compreensão positiva do assunto. Mas tantas pessoas não 
comem porque é vulgar, ou jejuam, ou comem comidas especiais porque têm resistências em 
relação à comida comum; então, por trás disso existe a idéia de que pelo jejum eles receberão 
alguma coisa. Isso é como o uso mágico dos símbolos sagrados. Logicamente, existe o uso 
correto e o uso incorreto de tais símbolos. Vejam, as mandalas foram primeiramente 
descobertas por algum velho que resolveu viver em alguma caverna, ou em algum bosque, 
porque ele estava cansado da multidão de tolos de que consiste a humanidade. E assim ele 
descobriu coisas muito mais interessantes do que o tagarelar do povo das vilas. Sentou-se e 
estudou os milagres da sua mente, e teve mesmo sonhos engraçados, e chegou à conclusão 
de que as coisas, de alguma maneira, estão num círculo, como o horizonte em torno de si 
mesmo. Então ele fez um círculo; depois, um ponto dentro dele, e então chegou próximo da 
verdade, e continuou preenchendo o círculo com figuras do mundo. E, então, ele desenhou 
quatro pontos: o norte, o sul, o leste e o oeste, e pensou consigo mesmo: "Agora tudo muito 
bem arranjado."  Mas, acontece que ele foi perturbado pelas pessoas comuns e curiosas que 
tinham fome espiritual, e jovens que vinham perguntando: “Diga-nos algo sobre isso.”  “E sobre 
aquilo ? Ele pensa em círculos". E ele diz: “Não se empolguem muito com isso, deixem as 
coisas irem no seu caminho natural." Eles, então, acham isso extremamente sábio, e chamam-
no de sábio. E algumas dessas pessoas pensam: "Bem, como é que se pode conseguir tal 
sabedoria? Nós queremos ser tão sábios quanto ele."  E vão ao homem perguntar-lhe sobre 
sua sabedoria. Ele lhes diz: “Bem, vejam, o mundo é assim." e começa a explicar os círculos e 
os quadrados e todos os triângulos, e elas pensam: "Puxa, isso é grande! Nós precisamos 
somente fazer tais quadrados e triângulos, e isso é o grande truque que se encarregará da 
coisa toda." Dai em diante fizeram mandalas, ficaram olhando para elas, contemplaram- nas e 
colocaram-se dentro delas: sim, é verdade, o velho homem preencheu-as com a verdade. E, 
logicamente, é bastante convincente, pois a pessoa acredita que entrando naquelas mandalas, 
entra em contato com a verdade. Bem, elas não sabiam que haviam pulado para fora da 
verdade. E isto é terrível : quando estamos convencidos de que algo é obviamente a verdade, 
a mais convincente, e entramos na coisa, imediatamente pomos o pé fora dela. Vejam, elas 
omitem uma coisa, o grande rinoceronte do processo alquímico: a saber, que elas são a 
verdade, e não o circulo. O velho sábio fez o circulo a partir de si mesmo: ele é a verdade. E 

os outros pensam que é o circulo. Mas eles pisaram fora da verdade. O velho homem nunca 
pisou dentro do circulo: ele fez o círculo, ele é o círculo. E um pouco como o segredo na 
lamentação de Nietzsche acerca do deus perdido, no seu poema: "A Lamentação de Ariadne". 
Vejam, Ariadne desmancha-se em dor e tristeza quando descobre que Teseu, seu amante e 
salvador, desapareceu na noite, deixando-a só na ilha de Naxos. Então, o deus Dioniso 
aparece, puxa-lhe a orelha, e diz: 

 
“Sê prudente, Ariadne !...”.  
Tu tens orelhas pequenas, tens as minhas orelhas:  
Mete nelas uma palavra prudente! –  
Não temos que odiar-nos primeiro, para depois amarmo-nos?  
Eu sou o teu labirinto... “174 
Isso é Zarathustra175.  

Bem, a proteção do cadáver num buraco de árvore é, como dissemos, um funeral 
primitivo; os cadáveres eram freqüentemente enterrados, seja dentro, seja sobre árvores, para 

                                                
174. Nota do Tradutor: Tradução do alemão para o português de Paulo Quintela - em “Poemas” de Nietzsche - Centelha, Coimbra 1986. 
175. Ariadne foi o nome que Nietzsche deu a Cosima Wagner, seu amor secreto. "Lamentação de Ariadne" é um poema tardio de mais ou 
menos 100 linhas; termina com Dioniso aparecendo num facho de luz, em sua beleza esmeráldica, dizendo os versos acima mencionados. 
Freqüentemente, como aqui, os pontinhos não significam elisão para Nietzsche. 
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não serem devorados por animais selvagens. Obviamente isto acontecia nas tribos onde havia 
uma certa crença no corpo, crença de que o corpo deveria ser protegido e sua aparência 
preservada; um tipo de crença embriônica egípcia na importância da substância física do 
corpo. Os egípcios eram tão ansiosos a esse respeito, que colocavam inúmeras estátuas do 
rei em sua sepultura, em seus templos, em todo lugar, a fim de se lembrarem do semblante do 
morto. Creio mesmo que existe uma prece referente a isso, cuja súplica é de que não seja 
permitido que suas aparências sejam esquecidas. Faziam os sarcófagos com todos os traços 
do morto, assegurando-se assim de que a memória de seu semblante não fosse perdida. 
Então, esse funeral no oco da árvore tem um outro significado. O sarcófago feito segundo os 
traços e a forma da múmia, com a face do morto, significa que se crê no renascimento; isso 
não teria nenhum sentido se não fosse uma preparação para o renascimento do corpo. E, 
conseqüentemente, nós podemos concluir que outras formas de preservação do corpo 
também contém o simbolismo do renascimento. Nós encontramos formas paralelas na 
mitologia germânica. Como Nietzsche escreveu a partir de seu inconsciente, nele naturalmente 
emergiria o material arquetípico germânico, e na mitologia germânica a árvore tem um papel 
importante. Os senhores citariam um exemplo?  

Mrs. Jaeger : Yggdrasil.  
Dr. Jung: Sim, esta é a árvore do mundo. Supõe-se que os primeiros seres humanos 

nasceram da cinza e do musgo, e os últimos humanos existentes voltariam a entrar na árvore, 
antes que o inferno do mundo se arrebentasse, e eles se tornariam árvore, enquanto que o 
mundo viraria cinza. Primeiramente, a árvore é de onde o homem nasce, e posteriormente é 
seu sarcófago, assim como a terra é a mãe da humanidade que dá a luz na aurora, e à noite é 
seu sarcófago, pois come os mortos176.  

Mr. Baumann: Creio que há um mito semelhante na religião persa.  
Dr. Jung: Sim, no livro sagrado persa, o Bundahish, o primeiro casal (os primeiros pais) 

- Meschia e Meschiane eram também representados por árvores. Isto é indo-ariano. Essa é 
uma idéia que, em geral, paira no ar, mas que é mais sugestiva na mitologia germânica, no 
que se refere a reentrar na árvore, que é o símbolo da mãe. E a mater sarcophaga é um 
simbolismo etrusco muito bonito, o qual mencionei na Psicologia do Inconsciente177  Déesse 
de Murta está em Florença, onde é chamada Dea Matuta, um nome etrusco. É feita de 

terracota e é furada - pode-se levantar por partes - e as cinzas do morto são colocadas dentro 
da sua barriga: então, o morto é enterrado e volta novamente para a mãe. E uma figura 
humana, ao invés de uma árvore. O enterro na árvore tem também o significado positivo de 
preservação do corpo para um renascimento posterior. Então, podemos concluir a partir deste 
simbolismo, que deverá chegar o dia em que o corpo ressuscitará da árvore. Esta árvore está 
nos bosques, e de um bosque o corpo se levantará. Poder-se-ia dizer que este corpo está no 
lugar do velho homem, o portador da luz, que dorme nas florestas esperando o dia da sua 
ressurreição. E aqui nós podemos antecipar a última parte do Zarathustra.  

Mrs. Baumann: Eu estou lendo um livro bem interessante sobre uma tribo na África 
Central que se autodenomina: "os homens da árvore". Eles adquirem todo seu conhecimento e 
ritos mágicos a partir das árvores - sobre as quais acreditavam serem tão velhas, antigas, que 
sabem tudo sobre a existência. Eles sabem que a vida é um circulo que se repete.  

Dr. Jung : Isso é muito interessante. Pode-se ler algo semelhante no livro de Talbot - 
Shadow of the Bush.  

Miss Wolff : Na semana passada nós falamos sobre o transitus que é completamente 
diferente no Zarathustra, comparando-se com mitos mitráicos e cristãos. Aqui o cadáver é 
elevado por Zarathustra para dentro da árvore, e Zarathustra permanece no solo, mas há uma 
ligeira analogia com Cristo na cruz.  

                                                
176. "Os deuses julgam todos os dias aos pés da cinza: Yggdrasil: a maior e a melhor de todas as árvores; seus membros se espalham por 
todo o mundo." Joseph Campbell - As Máscaras de Deus: Mitologia Ocidental - Nova Iorque - 1964 - p. 458. 
177. A história conta do primeiro homem que foi morto pelo deus escuro Ahriman , mas de seu sêmen formou-se uma planta dupla com uma 
única raiz. As duas hastes eram o primeiro homem e a primeira mulher. "Bundahish - em Pahlavi Texts, Livros Sagrados do Oriente, vol I - tr. 
E.W.West - Oxford - 1880-1897; 
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Dr. Jung : Pode ser um estado de suspensão.  
Miss Wolff: Sim, e a cruz é uma árvore, um símbolo de morte e renascimento.  
Dr. Jung : E há a velha tradição de que a cruz foi feita da madeira da árvore do paraíso, 

a árvore da vida e do conhecimento, então Cristo é representado suspenso na árvore da vida, 
o que é naturalmente a mesma coisa. A cruz é a mãe dos mortos, a Dea Matuta.  

Mr. Baumann: Quero fazer uma pergunta sobre Nietzsche. Há mais ou menos 20 anos 
atrás, esta idéia de renascimento tinha um papel importante. Tornou seu livro famoso; todo 
mundo falava sobre a idéia de die ewige Wiederkunft. Por que tal idéia causou tanto impacto 
naquela época? .  

Dr. Jung: Oh ! Aquela ewige Wiederkunft foi aos anos 90 (1890). Foi publicada por 

Horneffer a partir dos arquivos de Nietzsche, quando ele já estava insano. Horneffer 
colecionava seus manuscritos e colocou-os numa brochura, contendo a idéia de Nietzsche 
acerca do retorno das coisas. Vocês sabem, Nietzsche teve uma espécie de revelação sobre o 
eterno retorno das coisas; ele foi pego pela idéia de que o mundo deve ser finito e 
conseqüentemente o número de possibilidades era necessariamente finito, e então deve se 
repetir. Depois de um certo lapso de tempo, logicamente um longo tempo não mensurável, a 
mesma combinação deve retornar, e então alguém diria novamente: "Sim, eu quero as coisas 
eternas, uma vez mais, noch einmal." Esta é a idéia central contida na idéia do eterno retorno, 
que é uma forma peculiar de falar de renascimento178. Logicamente, ela pertence à grande 

Jasagen, ao "amém" à vida, aceitando a vida, sendo positivo em relação à vida, que tem um 
papel importante na segunda parte de Zarathustra. Pertence ao estágio dionisíaco da sua 
iniciação; é o sentimento de renascimento que sempre acompanha a revelação de Dioniso.  

Mr. Baumann : Porque teve um efeito tão tremendo ?  
Dr. Jung: Porque era o problema da época. Os senhores sabem, houve um tempo em 

que tudo ficou paralisado com o vitorianismo, e todos esperavam por uma grande explosão de 
fogo, de entusiasmo, de movimento, etc. Então felizmente veio a guerra, o grande festival da 
morte, e as pessoas podiam enfeitar-se com flores. Assim também acontece com os cupins, 
quando chega a sua grande "joie de vivre", quando todos os jovens cupins saem da casca, 
atiram-se pelas portas do ninho de cupins e saem e, em pouco tempo são devorados pelos 
pássaros e outros animais: tudo é perdido, é uma vasta hecatombe, uma oferenda sacrificial 
aos deuses. Este é um símbolo poderoso. E aqueles roedores na Noruega, os lemos, fazem a 
mesma coisa. Quando estão demasiadamente corajosos, por estarem em grande número, eles 
comem cidades inteiras, e então eles saem em direção ao oeste em grande entusiasmo, 
entram todos no mar e morrem. Bem, - triste! (Dr. Jung então lê o capítulo 9, Dos Pregadores 
da Morte - pág 61).  

 
       Dos Pregadores da Morte  

"Há pregadores da morte; e aterra está repleta de gente à qual deve pregar-se que 
abandone a vida. Repleta está a terra de gente supérflua, estragada está a vida, pelos 
muitos-demais. Possa a ”vida eterna" atraí-los para fora desta vida! "Amarelos": assim 
são chamados os pregadores da morte; ou, então, "negros". Mas eu quero mostrá-los 
noutras cores. Ai estão os seres terríveis, que trazem a fera dentro de si e para os 
quais não há escolha senão entre os prazeres e a maceração. E também os seus 
prazeres ainda são maceração. A inda nem sequer se tornaram homens, esses seres 
terríveis; Oxalá preguem o abandono da vida e eles mesmos sumam!  Ai estão os 
tísicos da alma: mal nasceram, já começam a morrer e suspiram por doutrinas do 
cansaço e da renúncia. Gostariam de estar mortos; e nós deveríamos, realmente, 
aprovar-lhes a vontade! Guardemo-nos de despertar esses mortos e " bater nesses 
ataúdes!  Se deparam com um enfermo ou um velho ou um cadáver, dizem logo: A vida 
foi refutada!” Mas só eles foram refutados, e os seus olhos, que vêem apenas essa 

                                                
178. Nietzsche referiu-se à "Recorrência Eterna do Mesmo" como a "idéia fundamental do meu trabalho", e que ela lhe veio em agosto de 
1881, enquanto vagava nos bosques ao longo do lago de Silvaplana. Ver Ecce Homo. Assim Falava Zarathustra, sec.1 
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face da existência. Envoltos em espessa melancolia e sequiosos dos pequenos acasos 
que ocasionam a morte: é assim que a esperam, cerrando os dentes. Ou, então, 
recorrem a confeitos que os consolem, motejando, ao mesmo tempo, da sua própria 
criancice; agarram-se à tênue palha de suas vidas, motejando de que ainda se agarram 
a uma palha. Assim reza a sua sabedoria: " Insensato é quem continua vivo, mas nós 
somos tão insensatos! E é esta, justamente, a maior insensatez da vida!" "A vida é 
somente sofrimento", dizem outros, e não mentem; tratai, portanto de que cesse essa 
vida que é somente sofrimento! E que a doutrina da vossa virtude assim reze: "Deves 
matar- te a ti mesmo! Deves tu mesmo subtrair-te à existência !" "A volúpia é pecado", 
dizem alguns dos que pregam a morte; "vamos conservar-nos apartados e não procriar 
filhos!" "O parto é uma coisa penosa", dizem outros; "para que mais partos? Só nascem 
infelizes!" E estes também são pregadores da morte. "E preciso ter compaixão", dizem 
ainda outros. "Tomai o que tenho! Tomai o que sou! Tanto menos. assim, estarei preso 
à vida !" Se fossem deveras compassivos, tornariam intolerável a vida de seu próximo. 
Serem maus - esta seria a sua verdadeira bondade. Mas querem é soltar-se da vida; 
que lhes importa se, com suas correntes e dádivas, acabam prendendo mais 
solidamente os outros! E vós também, para quem a vida é árduo trabalho e 
inquietação: não estais cansados da vida? Não estais maduros para a pregação da 
morte? Vós todos, que gostais do trabalho árduo e do que é rápido, novo, estranho - 
vós suportais mal vossas próprias pessoas: o vosso zelo é uma fuga e uma vontade de 
esquecer-vos de vós mesmos. Se acreditásseis mais na vida, não vos abandonaríeis 
tanto ao momento presente. Mas não tendes em vós conteúdo suficiente para esperar - 
e nem sequer para a indolência. Por toda a parte, ecoa a voz dos que pregam a morte; 
e a terra está repleta de gente à qual deve pregar-se a morte. Ou "a vida eterna": para 
mim, tanto faz - contanto que se suma depressa! Assim falou Zarathustra . "  
 
Acabamos de ver diferentes aspectos do funeral, mas um ponto concernente ao motivo 

da suspensão não foi claramente indicado neste capitulo, a saber, o aspecto criativo da 
suspensão, e também o aspecto criativo da fome e do jejum. Não é somente para evitar algo 
ou por um propósito mágico que alguém se sacrifica, enterra, jejua, etc; é também um sintoma 
ou um acompanhamento necessário para uma condição criativa. O criador necessariamente 
se identificará com aquilo que trouxer à tona. Ele se identificará com a condição dos conteúdos 
do inconsciente, que estão in status nascendi, em estado nascente. Eles estão suspensos, 

estão em trabalho de parto, e a consciência criativa é identificada com esta condição. 
Conseqüentemente, o criador se colocará em estado de suspensão, de tormenta, a fim de 
incorporar, ou encarnar os conteúdos inconscientes. Esta é uma idéia importante e precisamos 
esclarecê-la a fim de compreender o que virá a seguir. A condição pela qual Zarathustra 
passou, o funeral, é o. condição suspensa sacrificial, que é, ao mesmo tempo, a incubação do 
nascimento que virá. A árvore ficava atrás de sua cabeça enquanto ele dormia, e esta é uma 
posição simbólica, indicando que assim como o cadáver estava contido na árvore, assim 
também a árvore com seus conteúdos e estava contida na - ou acima da - cabeça de 
Zarathustra. Pode-se imaginar que ele está suspenso como um homem numa posição 
perpendicular e a árvore com seus conteúdos invisíveis, o cadáver, está no seu topo, 
representando os conteúdos que irão renascer. Um cadáver é enterrado com a idéia de 
ressurreição. Isto é evidente na mentalidade primitiva. Fertiliza-se a mãe colocando o cadáver 
nela, e ela o transformará, e na época certa, fa-lo-á renascer. É como se alguém colocasse 
uma semente na terra, - o velho simbolismo de todos os hinos da igreja; ela se dissolve no 
solo e cresce como uma nova planta: trigo verde aparecerá ao invés do grão enterrado. Então 
o funeral é ao mesmo tempo um rito sacrificial preparatório que induz a mãe, ou o 
inconsciente, a dar a luz. E como se alguém alimentasse a mãe-terra carnívora com carne 
humana de modo que ela possa criar, dar corpo às potencialidades suspensas dos conteúdos 
inconscientes.  
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Nossos conteúdos inconscientes são potencial idades que podem vir a ser, mas que 
não são, porque não tem definição. Somente quando se tornam definidas elas podem 
aparecer. Nada é definido no inconsciente, enquanto algo estiver no inconsciente, nada pode 
ser dito sobre ele. Definição parece quando a matéria aparece. De acordo com a filosofia 
tântrica, a matéria é a definição do pensamento divino, o pensamento do criador. Porém isto é 
meramente uma projeção psicológica, pois enquanto o pensamento de alguém não atingir um 
corpo, ele não é definido. Dar corpo aos pensamentos significa que se pode falar a respeito 
dos mesmos, pintá-los, mostrá-los, fazê-los aparecer claramente ante os olhos de todo mundo. 
Quando se fala, se traduz os pensamentos em vibrações ou ondas de som, o que significa 
movimento do ar, movem-se partículas de ar na trilha das ondas sonoras. Então, a idéia é 
transportada e aparece na palavra falada. Para se fazer uma pintura, tem-se que tomar 
diferentes minerais chamados cores, água. e óleo e fazer uma forma que expressa a idéia; ou 
pode-se dizer que a idéia assimila ou atrai a matéria e, então, aparece. Assim, quando a coisa 
torna-se clara em minha cabeça, eu assumo que o processo é o mesmo; a idéia, que 
anteriormente havia estado vaga e indefinida, começa a atrair partículas perceptíveis, coisas 
compreensíveis, com associações visuais, auditivas, táteis ou olfativas. Em geral a idéia torna-
se visível como uma imagem visual, talvez como um quadro, ou, para algumas pessoas como 
uma associação sonora, então ela é auditiva. Com outros a idéia é uma moção: eles podem 
expressá-la através de certos movimentos, dançando, por exemplo. Outros têm diversas 
associações ao mesmo tempo. Conseqüentemente, as idéias primitivas, em sua origem, são 
coisas quase tangíveis.  

Existem muitos exemplos. Em química, é conhecida a visão de Kékulé, dos pares 
dançantes, que o levou à descoberta do famoso anel de benzol179. Pode-se perceber que 

quando alguém descobre alguma idéia, ela é somente uma espécie de visualização, uma outra 
reflexão, digamos do corpo. Até mesmo certas doenças do corpo podem trazer o caráter da 
idéia; talvez representam a idéia de alguma coisa que simplesmente não pode ser engolida. 
Uma coisa que não pode ser aceita é representada por um espasmo da garganta, por 
exemplo, e pode ir tão longe que a pessoa pode não conseguir comer. Certa vez, eu tratei de 
um caso assim; o homem ficou reduzido a um esqueleto. Podia somente engolir duas xícara 
de leite por dia, e para cada xícara necessitava duas horas, e toda vez que tomava um gole 
um pouco maior ele simplesmente recusava - precisava tomar aos golinhos. ficava tão 
cansado que temia morrer. Ninguém sabia o que fazer, e então esse pobre homem acabou 
indo a uma feiticeira. Vejam, eu fui chamado somente como último recurso, quando o homem 
estava praticamente morto. Eu sou tão extremamente não cientifico, que posso curar um tal 
caso. Quando tal homem caiu eventualmente em minhas mãos eu perguntei sobre seus 
sonhos. Logicamente, eu sabia que ele não podia engolir alguma coisa, e naturalmente tinha 
as maiores resistências para chegar até lá, mas seus sonhos me conduziram. Sua noiva era 
representada como uma espécie de prostituta em seus sonhos, então eu lhe disse para ir para, 
casa e perguntar a um amigo o que pensava da moça. E o primeiro homem para quem 
perguntou disse-lhe:  

"E claro, todo mundo sabe, ela é simplesmente uma moça fácil." Ela havia tido relações 
sexuais com dois outros homens enquanto era sua noiva. Isto era o que ele não queria saber; 
estava convencido de que ela era a mais pura das virgens, vinda das melhores famílias. Bem, 
depois de uma semana que ele se fora, recebi uma carta sua, bastante amarga, dizendo : " Eu 
posso comer agora! O senhor tinha razão. Tive que desistir do relacionamento. Penso que 
estou curado. Atenciosamente." Podia-se ver sua emoção: ele não gostou da idéia, mas é o 
preço para nos curarmos. Então, tais idéias suspensas podem se expressar facilmente no 
corpo: em certos problemas de pele, por exemplo, ou perturbações no sistema nervoso 
periférico, talvez com anestesia; aparecem freqüentemente problemas de estômago e 
intestino, ou seja, diarréia ou constipação. As pessoas que não querem deixar algo ir embora 

                                                
179. Friedrich August Kékulé Von Stradonitz (1829-1896), químico orgânico alemão, teve um sonho com a estrutura anelar da molécula de 
benzina. Vejam CW 13, §143 e CW 16, § 353. 
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podem produzir uma extraordinária constipação. Existem muitas coisas engraçadas a esse 
respeito, quase cômicas, tão óbvias, que quase não se acredita, pois somos pouco inclinados 
a acreditar nas coisas óbvias; sempre achamos que a verdade precisa ser muito complicada, 
muito sutil. Se alguém fala algo muito simples, todo mundo pensa que não é verdade. A 
grande arte de Bismarck foi dizer a verdade plenamente, o que ninguém acreditava, então ele 
os tinha todos em seu bolso.  

Bem, a condição suspensa tem certo efeito sobre os conteúdos inconscientes, pois 
esses podem assimilar a matéria como ela se apresenta: eles comem o corpo sacrificado, e 
então podem encarnar ou personalizar-se. Pode-se ver, então, que a pessoa criativa 
facilmente negligenciará ou se esquecerá de seu corpo, devotando todo o seu corpo ao 
serviço dos conteúdos suspensos. Ele reprimirá praticamente tudo Freud diria. Todas as suas 
preocupações e problemas somem, como se não existissem: somente aquela idéia 
permanece. Foi assim com o artista francês Palissy que inventou o esmalte na superfície da 
cerâmica180. Por anos ele tentou e falhou e havia gastado todo seu dinheiro nisso. Finalmente 
ele pensou num meio de produzir aquele esmalte: precisava somente de um certo grau de 
calor, mas toda sua madeira já havia sido queimada. Então, ele queimou sua mobília, todo 
pedaço de pau que tinha em casa, e quando colocou no forno a última perna de cadeira, o 
esmalte foi produzido. Este é um exemplo de como funciona um cérebro criativo - a última 
perna da última cadeira tem que ser lançada ao fogo para que o resultado desejado seja 
alcançado mas, logicamente, sacrificou-se muito; nesses casos, a pessoa pode acabar por 
sacrificar a felicidade de sua própria vida. Se alguém for estudar as vidas das pessoas bem 
sucedidas - quero dizer suas vidas autênticas, não suas biografias, que geralmente são 
falseadas - pode-se perceber que elas pagaram muito caro ao perderem a felicidade 
humana181. Ou o reverso: pessoas que não são particularmente bem sucedidas 

freqüentemente tem vidas muito boas. Podem ser muito felizes. Tudo o que está além do 
comum tem seu preço. Não erramos se nunca invejarmos qualquer forma de sucesso; pois 
todo sucesso tem um preço alto. Se achamos que não, simplesmente não sabemos: alguém 
pagou por isso. 

Então, as idéia suspensas que devem emergir, que devem alcançar a luz do dia, só 
podem aparecer quando nos retirarmos do outro lado - o lado do corpo - de tal forma que a 
idéia possa produzir um corpo para surgir por si mesma. A idéia é como um ser autônomo que 
quer tanto um corpo que até mesmo encarna em um; começamos a brincar com, a representar 
a idéia, e os outros dizem que estamos completamente loucos. A idéia nos possui de tal forma 
que é como se estivéssemos fora de nós mesmos. Tal estado é necessariamente seguido por 

um certo produto. Se as pessoas pudessem ser forçadas a negligenciar o corpo - enterrá-lo, 
em outras palavras - elas provavelmente produziriam um corpo na sua mente, pensamentos 
que têm o valor de verdadeiros objetos concretos; podemos concretizar os pensamentos. 
Existe um significado mágico em todas as iniciações das velhas religiões. O jejum é uma parte 
necessária de qualquer procedimento iniciatório, e a flagelação, e todas as espécies de 
tormentos, sobre os quais a fantasia primitiva é muito fértil. Infligem sofrimentos terríveis sobre 
os rapazes quando se submetem à iniciação, a fim de levar o corpo a uma espécie de 
desespero, para dobrá-lo, para que as idéias ensinadas nesse tempo tomem forma, existência, 
e, por serem associadas aos tormentos, nunca sejam esquecidas.  

Se tivéssemos levado uma boa sova do nosso professor, enquanto estivéssemos 
aprendendo algo, nunca mais esqueceríamos. Isto era parte de um velho sistema. Eu cresci no 
campo e o professor tinha um método maravilhoso de ensinar o alfabeto. Éramos oito meninos 
sentados num banco, e o professor tinha um chicote que consistia de uma trança de três varas 
de salgueiro. Ele costumava marcar um A num quadro - negro e dizia: “Agora este é o A." e lá 
vinha uma chicotada nas oito costas. Durante toda a Idade Média o ensino da escola primária 
consistia em aprender apanhando. Com os primitivos é ainda pior, eles infligem um corte ao 

                                                
180, Palissy, artista e ceramista francês, 1515- 1589. 
181. "Freqüentemente tem-se a impressão que a personalidade criativa cresce às expensas do ser humano ... Os poderes criativos podem 
facilmente se tornarem destrutivos. CW 17 - § 244 



    Jung, C. G. Seminars Nietzsche's Zarathustra.  

 

 

124 

mesmo tempo. A educação primitiva tem que ser muito cruel, a fim de preveni-los do 
esquecimento, pois eles esquecem facilmente. Através desse procedimento a idéia torna-se 
associada ao corpo. Ela encarna, desce à realidade, como as runas grafadas por Odin quando 
estava pendurado na árvore. Ele fez com que elas (as runas) caíssem como maçãs maduras. 
Elas eram a maçã que cresceu na árvore, e ele era a maçã. Ele era a palavra, o pensamento, 
como Cristo é chamado de Logos; ele era idêntico à palavra. Então todo este capitulo mostra 
novamente a transformação do ser humano em um pensamento, a transformação de 
Nietzsche em Zarathustra e o enterro de Nietzsche, o homem. Seria o velho Adão e a 
ressurreição com Cristo de acordo com a formulação cristã, mas aqui ele se torna um ser-
fantasma. Os primitivos ensinam aos jovens, quando são introduzidos na casa dos homens na 
selva, que eles serão mortos; atravessam o processo de serem mortos, e lhes é dito que 
morreram naquela noite. Então são renascidos e aprendem que não são mais seres humanos 
comuns, mas uma espécie de fantasmas, e obtêm novos nomes -fantasmas, nomes do ritual 
secreto. E quando voltam para casa têm uma relação alterada com a família: à mãe não é 
permitido olhar seu filho, nem ao filho a mãe. E semelhante à atitude de Cristo em relação à 
sua própria mãe e à mãe de seus discípulos : "Deixe os mortos enterrarem seus mortos"  etc. 
Não se é mais filho de homem, mas filho de Deus. Em todos os mistérios, a idéia é que a 
pessoa renasce como uma espécie de fantasma.  

Então aqui Zarathustra ganhou um corpo-fantasma pelo enterro do ser humano; acorda 
num novo mundo e se maravilha. E como o marinheiro que descobriu uma nova terra. E a 
grande luz que aparece é que podemos substituir nosso próprio corpo por companheiros, 
amigos, ajudantes, que não estamos mais isolados, mas que podemos ter os outros como 
companheiros. Vejam, se as pessoas nada mais são do que corpo, então só existe a conexão 
através do corpo; mas se elas renascem como fantasmas, percebem que existe um tipo de 
conexão aérea. Nas sociedades primitivas secretas, o homem-fantasma era representado. 
Mais tarde, aparece uma igreja, uma espécie de comunidade, que se baseia na presença de 

um certo fantasma. Aquilo que chamamos de movimento religioso vem da psicologia das 
primeiras sociedades secretas primitivas. Zarathustra percebe aqui não somente a 
necessidade, mas também a possibilidade de substituir a perda do corpo pela comunidade 
espiritual. Isto é, logicamente, uma idéia extremamente característica do Cristianismo ; 
queimam o velho Adão,o cadáver, e então eles têm uma nova família, um novo relacionamento 
fantasma, um relacionamento no espírito. E ai, Zarathustra diz que precisa não de 
companheiros mortos, de cadáveres pendurados nele, mas de vivos que sigam a si mesmos, 
que é o que quer que eles façam. E qual é a importância desta formulação?  

Mrs. Fierz : Os cristãos precisam seguir Cristo, e aqui eles precisam seguir a si 
mesmos.  

Dr. Jung : Sim, e Mrs. Kirsch diz que cada um deve carregar , sua própria cruz, e não a 
cruz do outro. O fato é que precisamos sempre diferenciar entre ainda existentes frágeis traços 
do inicio do cristianismo, com idéias muito diferentes, e o Cristianismo histórico que é o 
verdadeiro fato psicológico com o qual estamos nos confrontando. As pessoas freqüentemente 
me perguntam porque eu faço um quadro tão, desfavorável do Cristianismo; dizem que não é 
um quadro verdadeiro. Mas, vejam só ! E quando eu pinto um quadro verdadeiro da nossa 
condição econômica real, eles me perguntam porque eu o faço tão horrível. A idéia que têm de 
uma condição econômica verdadeira é, logicamente, a de prosperidade. Isso é bastante 
acertado, é também o que eu entendo por isso, uma condição bastante favorável, uma carteira 
cheia, e um bom saldo bancário, mas isso não é a porcaria que estamos produzindo hoje em 
dia. Essa formulação é extremamente importante, porque elucida de uma só tacada todo o 
significado de Zarathustra: ele diz que cada um deve seguir a si mesmo, e, fazendo isso, eles 
o seguem. Compare esses dizeres com a velha formulação da Igreja Católica, Imitatio Christi - 
vocês conhecem o famoso livrinho de Thomas à Kempis - seguir a Cristo, e não a si mesmo182. 
E na Igreja Protestante é exatamente a mesma coisa. A pessoa se entrega por atacado. Isto é 

                                                
182. Vejam nota anterior da palestra de outubro/34 número 11. 
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chamado o auto - sacrifício, desistir do ponto de vista do seu ego, desistir de sua vida e seguir 
a vida de Cristo. Ou seja, subimos nas costas dEle e desistimos da nossa própria tarefa, de 
nossos próprios interesses ou problemas, e simplesmente viajamos com Ele, o que é 
relativamente fácil. De qualquer forma, (em todos os acontecimentos), é muito mais 
respeitável, e sempre tem seu mérito: é ótimo, todo mundo está fazendo assim - ao menos é o 
que as pessoas dizem.  

Mas se realmente imitássemos a vida de Cristo, nos defrontaríamos com uma 
impossibilidade. Tentem e verão. Existem pessoas que realmente tentam, até o ponto mesmo 
de obterem a stigmata Christi. E nas vidas dos santos, podemos observar que eles realmente 
tentaram fazer o melhor para imitar Cristo. Mas se nós fizéssemos isso, onde estaríamos ? 
Teríamos que trabalhar o dia todo para imitar Cristo, não teríamos tempo para fazer qualquer 
outra coisa; não propagaríamos, a humanidade chegaria a um final feliz depois de uma 
geração, todos salvos. Tal coisa é completamente impensável, e ainda assim ensinam tudo 
isso: Não viva sua própria vida, não carregue a sua própria cruz, carregue a cruz de Cristo, 
faça o que Ele fez, não o que você faria. Agora, em oposição a isso, Zarathustra diz: “Eu não 
quero companheiros humanos que façam o que eu faço. Eu estou seguindo a mim mesmo, e 
espero que meus amigos e companheiros façam o mesmo. Então, eles estarão fazendo o que 
eu quero que eles façam." Diríamos que isto seria uma idéia inteiramente nova, mas não é : 
isto foi o verdadeiro ensinamento de Cristo, só que não foi compreendido. Houveram poucas 
pessoas que compreenderam, mas foram consideradas heréticas, e se naquela época 
pudessem tê-las queimado vivas, tê-lo-iam feito. Mais tarde, quando subiram ao poder, as 
queimaram e esfolaram vivas. O velho Hipócrates disse que não podemos ser redimidos de 
um pecado que não cometemos183.  

O Novo Testamento deveria ser lido subjetivamente. Quando Cristo falou sobre o que 
deveríamos fazer pelo nosso irmão no Sermão da Montanha, realmente queria dizer o que 
deveríamos fazer por nós mesmos. E quando disse que o reino dos céus estava dentro de 
nós, era o que realmente queria dizer. Ele não disse que o reino dos céus estava entre nós, 
como 08 teólogos de hoje querem que acreditemos184. Eu conversei com um teólogo bem 
conhecido que insistia que o reino dos céus era algo entre as pessoas, uma espécie de meio 
no qual nadávamos. Eu lhe mostrei que o texto grego diz entheos, que significa dentro de si 
mesmo, e toda a literatura grega corrobora esta versão. Mas nesse caso particular, ele dizia, 
deveria ser traduzido como "entre". Este é o modo como as coisas são falseadas; isto é o que 
eles fizeram com o Novo Testamento em geral: eliminaram algumas coisas, ou torceram-nas 
um pouco demais, e então tudo tomou um aspecto diferente. Mas entheos significa "dentro" e 
isso foi o que Cristo disse: o reino dos céus está dentro (de nós mesmos), e não há nenhuma 
razão para procurá-lo fora.  

Desse modo, cada um deve carregar sua própria cruz, seu próprio problema individual, 
suas dificuldades e sofrimentos individuais. Se eu pudesse carregar o sofrimento de alguém, 
seria relativamente fácil. As pessoas, algumas vezes, sofrem por algo completamente sem 
sentido - por exemplo, como manter uma certa posição, ou se relacionar com certas pessoas, 
ou escrever um certo livro - e se eu carregasse isso, não faria a menor diferença para mim. E 
só isso e tudo está resolvido. Bastante fácil, não tem problema. E ainda assim, essas coisas 
preenchem suas vidas, e nunca as alcançam. E bem verdade que há coisas que eu não posso 
alcançar ; eu também sou um pobre tolo como elas. Mas se eu carrego o problema delas, não 
resta nenhum problema. Só existe um problema real quando o problema vem até nós - que 
carreguemos nossa própria vida. Na verdade Cristo quis dizer que cada um deveria levar sua 
própria cruz, viver a própria vida até o final amargo. Isto é iniciação. Este é o caminho, não à 
perfeição - não podemos ser tão ambiciosos - mas ao menos à completude. E isso é o que 
Zarathustra queria dizer: é o cerne de seu ensinamento. Não importa quais sejam todas as 
espécies de complicações patológicas, esta é a mensagem importante de nossa época. E 

                                                
183. Os Antinomistas asseguraram desde então que não há redenção sem pecado, e que não é necessário se abster. Os Enkratites, por 
outro lado, são ascéticos ao extremo. Vejam CW 6 - par 25.  
184. Os intérpretes do "Evangelho Social" lêem "dentro de nós" como dentro ou entre o grupo, e não em relação a um único individuo. 
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saibam, a mensagem importante nunca é nova: ela tem sido sempre a verdade, onde quer que 
a toquemos, e portanto podemos dizer que é a verdade mais antiga. De fato é muito mais 
velha que o homem, pois cada lesma, cada inseto, cada planta está vivendo esta verdade; 
cada um está vivendo sua própria vida. E se assim não o fizerem, bem, já não serão boas 
plantas, ou insetos, ou tigres, ou peixes: eles irão para o inferno por terem estragado a própria 
criação de Deus.  

 
 
 
 
    QUARTA PALESTRA DE OUTONO - 31 de Outubro de 1934  
 
Dr. Jung : Há aqui uma questão de Mrs. Baumann : “No quarto capitulo, Zarathustra 

prega o valor do corpo. Agora, que ele enterra seu corpo para ser um espírito livre, isto 
significa que ele não realiza o que disse antes, ou é simplesmente um voltar atrás? Isso me 
mostra que esse é um daqueles trechos complicados. Nietzsche não realiza o que ele mesmo 
escreveu, e então Zarathustra fica incapaz de enfatizar mais o corpo."  

Isto na realidade não é tão complicado. Com certeza, é parte da. mensagem de 
Zarathustra pregar a importância do corpo, de outra forma sua mensagem não teria base; a 
idéia de individuação, como prega naquele capítulo, contém o corpo. Nós não podemos 
individuar se somos espíritos; além disso, nem sabemos como se sente um espírito, porque 
estamos no corpo. Assim, se falamos de individuação, isso necessariamente significa a 
individuação de seres que estão encarnados, no corpo vivo. A meta é, evidentemente, tornar 
realidade, caso contrário permaneceria somente como uma boa idéia na mente - estaríamos 
individuados porque tivemos tal idéia na cabeça. As pessoas geralmente pensam que um 
pensamento correto deve ser completo, não percebendo que foi somente um barulhinho no 
sótão, e o resto da casa está como sempre foi, nada tendo acontecido afinal. A cabeça, o 
cérebro, é somente uma pequena parte do corpo. E uma ilusão acharmos que um pensamento 
certo na cabeça significa uma realidade; é uma realidade enquanto realidade do pensamento; 
o próprio pensamento é real, mas não se torna uma realidade no espaço. Não foi manifestado 
pelo todo em nós. Assim. sem dúvida, Zarathustra tem a idéia certa: ele inclui o corpo no 
processo de individuação, e enfatiza isso, uma vez que sem o corpo seríamos espíritos 
desencarnados. Mas uma vez que o próprio Zarathustra é um ser-pensamento - ele realmente 
é só um espírito arquetípico que tem a idéia certa - ele não é o homem Nietzsche. Nietzsche 
não é o Super-homem, mas se identifica ingenuamente com Zarathustra porque é tragado pelo 
arquétipo do inconsciente coletivo. Ele o intuiu, e porque tratava-se de uma imagem de tal 
poder de atração, toda sua vida foi sugada por ela e o corpo poderia ser completamente 
abandonado. Aquele corpo particular, o homem Nietzsche, simplesmente desaparece atrás 
dela. Conseqüentemente, não ficou ninguém para receber a mensagem de Zarathustra. 
Zarathustra comunica sua própria mensagem, usando os recursos do corpo de Nietzsche, e o 
ser humano comum Nietzsche não existe. Ele não poderia afirmar-se contra Zarathustra; foi 
completamente dissolvido.  

Ele deveria ter tomado posição contra Zarathustra, e então algo mais sem dúvida 
aconteceria; ele estaria apto a realizar sua mensagem. Não falaria como se Zarathustra ou o 
Super-homem estivessem falando. Diria: “Um espírito falou para mim." O profeta real não se 
identifica com Jahveh. Somente se responsabiliza por sua palavra. Recebe a palavra, e diz: 
Jahveh fala, não ele mesmo. Nietzsche não pensa nem por um momento que Zarathustra seja 
um espírito com sua própria dignidade e direito. Ele sempre interpenetra. Ele é este espírito de 
alguma forma. A mensagem perfeitamente boa proferida por Zarathustra não alcança o 
homem Nietzsche, porque ele não está em relação com aquele ensinamento : não é uma parte 
da audiência. Em parte alguma do Zarathustra encontramos um lugar onde Nietzsche 
realmente apareça; em nenhuma parte ele está entre os ouvintes. Ele é um pregador, mas não 
ouve ao mesmo tempo. O homem Nietzsche deveria aparecer entre os amigos ou discípulos 
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de Zarathustra. Encontraríamos uma passagem onde ele diria, "Eu encontrei Zarathustra, eu o 
vi", ou "Ele falou para mim". Então estaríamos certos de que Nietzsche teria feito uma 
diferença entre si mesmo e Zarathustra, só assim poderia realizar o ensinamento de 
Zarathustra. Olharia para seu próprio corpo e se perguntaria como poderia traduzir o 
ensinamento de Zarathustra para sua própria vida. Tudo teria tido um curso inteiramente 
diferente; nós teríamos um espetáculo inteiramente diferente, e não o destino trágico induzido 
por tal identificação. Qualquer que seja o ensinamento do espírito - um espírito pode ensinar 
todo tipo de coisas - a questão é sempre se ele alcança o próprio pregador ou não, se há 
alguém que pode torná-lo real. Este é, sem dúvida, o problema. Vejam, Zarathustra não foi 
tornado realidade; somos obrigados a procurar longe por alguém que tenha tornado o 
ensinamento de Zarathustra real. E tremendamente difícil torná-lo real porque ele penetra na 
nossa vida mais pessoal, e certamente não podemos mais alçar altos vôos quando estamos 
envolvidos com este problema.  

Mr. Baumann: Há certos exemplos. Dante, por. exemplo, experimentou todas as coisas 
com Virgilio. Havia dois neste caso185.  

Dr. Jung : Este é um bom exemplo. Ele cria uma diferença entre si mesmo e a dynamis; 
não se faz idêntico ao psicopompo. Virgilio é, para ele, naturalmente, este mesmo arquétipo, 
mas é um tipo diferente de ensinamento. É uma mensagem da Idade Média. Mas a idéia futura 
já começa a aparecer quando Dante alcança o Paraíso, em cujo ponto mais alto está a rosa 
mística, a qual alude à individuação. Esta é a finalidade da mandala cristã, a mais alta 
realização do tempo, sendo a rosa mística o futuro. E é Nietzsche, ou Zarathustra, quem 
continua, quem dá continuidade ao eterno fio e o leva adiante, levando a idéia da rosa mística 
para dentro da existência do homem. Naturalmente, houve outras expressões disso neste 
ínterim: a filosofia alquimista medieval, e Mestre Eckhart, o Fausto, e muitos outros marcos 
conduziram para esta transformação da mente ou da psicologia humana.  

Agora, aqui está uma questão de Miss Hannah:" Quando Zarathustra, no último 
parágrafo do capítulo 9, diz: "Eu pularei por cima dos hesitantes e dos retardatários", ele não 

está identificado com o palhaço e abrindo mão novamente de todo o significado positivo do 
capítulo?"  

Ele está com muita certeza identificado com o palhaço ali; como Zarathustra, ele é 
também o palhaço. Os senhores lembram, nós desvendamos isso na nossa famosa equação. 
Ele é o palhaço, e é destrutivo, visto que está saltando sobre o homem Nietzsche, pois aquele 
retardatário é o corpo que enterrou. O homem comum que está no corpo é inerte: atrasa, 
hesita, não pode seguir estas altas intuições. Conseqüentemente, Zarathustra saltará sobre o 
homem Nietzsche, como o palhaço saltou sobre o equilibrista. Miss Hannah continua: "Isso me 
mostra que o capitulo contém, tanto uma percepção extremamente positiva - ”seguir você 
mesmo"- quanto uma muito boa descrição de porque não existiu nenhum ser humano que 
pudesse ser um amigo para Nietzsche, incluindo ele mesmo. ,.  

Visto que Nietzsche é idêntico com Zarathustra, naturalmente a ninguém seria possível 
ser um amigo pessoal dele; ninguém pode lidar com tal identificação pois isso significa uma 
inflação. Não podemos ter uma relação pessoal com alguém que tem uma inflação; alguém 
inflado é neurótico, e é absolutamente impossível constituir uma relação com um neurótico, 
porque nunca se sabe com quem se está tratando. Um neurótico é sempre uma afirmação e 
uma negação. Pensamos que estamos perfeitamente seguros acreditando nisto, e então 
descobrimos algo mais, assim naturalmente todas as relações são perturbadas por longo 
prazo. Sem dúvida podemos enganar alguém por um certo tempo; podemos viver sob uma 
ilusão, nos relacionando somente com o lado positivo de um neurótico, mas depois de um 
tempo seremos confrontados com o lado negativo e então veremos o engano. E assim 
Nietzsche, inflado pelo arquétipo Zarathustra, foi inumano; uma pessoa que é assimilada por 
um tal arquétipo é necessariamente não humana. E um Super- homem, e como se pode ter 

                                                
185. Na Divina Comédia (1318), Virgilius (ou Virgilio) é o guia de Dante - até a aproximação do Paraíso, no qual não poderiam entrar pagãos: 
a partir dali, Beatriz. 
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amizade com um Super-homem? Absolutamente impossível. Podemos somente venerá-lo 
como um ser superior. Mas eu não desejaria tomar um copo de cerveja com um Super-
homem. Não podemos comer na mesma mesa; podemos somente celebrar a comunhão onde 
ele é o senhor. Sua questão está respondida, Miss Hannah ?  

Miss Hannah : Sim, totalmente. Mas o que eu realmente disse foi: não foi sua 
impaciência o que realmente destruiu suas relações e sua própria vida? - a impaciência da 

intuição?  
Dr. Jung: Bem, esta impaciência se expressa muito fortemente na figura de 

Zarathustra. Ele está apressado, pressionado pelo tempo; quer proferir sua mensagem, não 
pode esperar. Eu mencionei que num capitulo posterior onde é visto descendo ao inferno 
através do vulcão, uma voz diz: " Es ist Zeit, höchste Zeit.” Isto mostra quão impaciente ele 
está para contar sua mensagem, como se sentisse sua condenação pendente, a degeneração 
de seu cérebro que começou logo depois. Em “Ecce Homo” já se vê traços disso, o primeiro 
sintoma ocorreu apenas quatro ou cinco anos depois186. Então foi de fato imediatamente antes 
do portão ser fechado que Zarathustra estava apto a proferir sua mensagem.  

Dr. Howells : O senhor não imputa isso à sua própria natureza ? Imputaria isso antes à 
ruína que o esperava?  

Dr. Jung: Eu diria que isso também foi uma intuição da ruína. Nós somos quase 
forçados a admitir isto, em função da clara indicação da catástrofe presente na morte do 
equilibrista ; lá Nietzsche predisse seu próprio destino.  

Miss Hannah: Não teria sido possível, se ele tivesse refreado tal impaciência, ter 
escapado da ruína? - se ele tivesse tido mais consideração pelo animal humano?  

Dr. Jung: Então o caso teria sido bem diferente; nós não podemos dizer o que teria 
acontecido se os antigos romanos tivessem tido rifles e pólvora.  

Mrs. Baynes: Eu acho que o senhor disse, no começo do Seminário na última 
primavera, que era uma questão de se os eventos transpirariam no puro inconsciente coletivo, 
ou no consciente coletivo. Se ele tivesse se separado de seu corpo enquanto um ser humano, 
poderíamos dizer que o resto do livro aconteceria no puro inconsciente coletivo?  

Dr. Jung: Pode-se formular desta maneira. Mas isto está acontecendo realmente na 
consciência coletiva. E visto que "Zarathustra" é escrito e falado, isto já é parte da consciência. 
Vejam, na medida em que se trata do inconsciente coletivo, é como se estivesse contido na 
pessoa ou no individuo; mas desde que vem a ser falado, manifesto, está na consciência 
coletiva. Então, tudo o que acontece agora está acontecendo na consciência coletiva, porque é 
a vida de uma idéia personificada. Não está mais no inconsciente coletivo; se estivesse lá, 
nada saberíamos sobre isso. 

Mrs. Baynes: Eu pensei que ele estava falando como se através de um megafone a 
partir do inconsciente coletivo.  

Dr. Jung: Sim, isto é verdade, mas ao falar, isto se torna consciência coletiva. Esta 
transformação do inconsciente coletivo em consciência coletiva é o que se chama revelação e 
qualquer revelação que de fato venha do inconsciente coletivo é como um megafone, pois é 
uma mensagem dita para muitos; alcança uma multidão porque expressa um pensamento 
coletivo. Então, visto que Zarathustra expressou o pensamento coletivo, ele se tornou parte da 
consciência coletiva.  

Mr. Baumann: Isto significa que não entraria necessariamente em sua consciência 
individual?  

Dr. Jung: Pode estar bem afastado da individualidade. Freqüentemente é como se 
Nietzsche não tivesse existido, ou como se não soubesse o que estava dizendo. Desta forma, 
muitas revelações ocorrem através de indivíduos completamente inconscientes; eles falam em 
transe. Há mesmo a pressuposição primitiva que uma revelação sempre acontece através de 
um corpo inconsciente, em algum tipo de transe. Repentinamente um espírito se apropria de 

                                                
186. Jung parece não ter aqui as datas corretas dos trabalhos. A última parte de Zarathustra foi terminada em 1885. Então após uma torrente 
de livros, o último, “Ecce Homo", foi completado logo antes do colapso em 1889. 
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uma pessoa, que se torna inconsciente ou cai num estado de ekstasis e profere a revelação. 
Fala a palavra divina, e posteriormente não a recorda. E até mesmo um critério para uma 
revelação do inconsciente coletivo, que o individuo esteja completamente fora de si enquanto 
está acontecendo; o curandeiro típico freqüentemente se comporta assim.  

Agora, nós falávamos na última vez sobre a natureza da mensagem, a continuação da 
idéia cristã. E uma lei absoluta do desenvolvimento do pensamento religioso que ele evolui 
como se estivesse fora dele mesmo. Num certo nível de consciência o pensamento religioso 
se expressa por muitos deuses, ou por demônios, ou por imagens; e eles têm suas biografias 
individuais. São gerados de tal ou tal modo, nascem de tais e tais pais; fazem tais e tais 
coisas; têm tais e tais propósitos. E tudo isso é suposto como um tipo de evento concreto que 
aconteceu ou está acontecendo - que os deuses vivem no Olimpo, por exemplo, ou em certas 
árvores, ou qualquer dessas idéias. Agora, esta manifestação concreta de deuses contém o 
próximo passo - a próxima forma religiosa que é - uma forma simbólica. Naquilo que os deuses 
fazem, ou no que acontece a eles, se determina, ao mesmo tempo, o símbolo do estágio 
subseqüente ; então podemos dizer que o estágio subseqüente do pensamento religioso é 
sempre a interpretação no plano subjetivo. E como num sonho onde há um tipo de ação 
concreta, uma atuação concreta de pessoas concretas, mas todas as coisas representam 
conceitos. Se o analisamos, integrando as figuras do sonho, e compreendendo que o Sr e a 
Sra Fulanos de Tal que aparecem no sonho são somente aspectos da nossa própria 
psicologia, então se torna claro que temos sido representados como numa peça teatral no 
sonho, de modo que um pensamento possa ser atuado, que não é o nosso pensamento, mas 
um que veio até nós e deve ser conscientizado. Deste modo, a finalidade da interpretação do 
sonho é que todas as "performances" sejam entendidas como concretizações de um 
pensamento, que existia antes e que causou o sonho; através desta atuação no palco da 

consciência onírica, este pensamento particular é comunicado à nossa consciência desperta. 
Vê-se a mesma coisa na continua revelação do pensamento religioso, que é um tipo de sonho 
do inconsciente coletivo como um todo, cenas diferentes aparecendo no palco em tempos 
diferentes. Por exemplo, no período entre 2000 AC e 100 AC, o sonho - que podemos chamar 
o pensamento divino - coloca-se desta forma. Na mitologia e religião daquela época, 
encontramos sonhos manifestos, que são tomados pela coisa real. Então outra época chega 
quando todos os velhos deuses entram em declínio, quando não são mais verdadeiros, e nós 
temos um novo cenário, a cena agora se configura, e uma nova peça começa. E esta peça 
contém a interpretação da anterior; aparentemente uma peça inteiramente diferente é 
encenada, contudo é uma interpretação da anterior.  

O Egito, por exemplo, foi o principal poder cultural do Oriente Próximo. Durou mais que 
a Babilônia, que foi destruída pelos persas enquanto o Egito ainda guardava as velhas 
tradições. O Egito é principalmente responsável pelo drama do inconsciente coletivo entre 
4000 e 100 AC. O principal pensamento religioso que foi transmitido através dos anos foi a 
divindade do Faraó, o rei; e o homem-deus, o salvador, o Osíris, a imagem da alma. Osíris foi 
um deus original do Egito, tão antigo quanto Ra, contudo sempre foi diferente de Ra, o deus 
sol. Foi um tipo de homem-deus, o deus-herói morto e ressuscitado. Foi primeiro entendido 

como sendo um deus, e depois se tornou a alma, o Osíris, do Faraó. Como o rei era de certo 
modo Ra, foi também Osíris, o herói morto e ressuscitado. Assim Osíris se tornou o media- dor 

entre deuses e homens. Por esta razão, a superfície das paredes dos templos são cobertas no 
exterior por representações das façanhas terrenas do rei, e no interior por representações do 
deus--rei, comunicando-se com os deuses. Por fora, ele é a grande figura da terra, o herói 
político, com poucas figuras de guerreiros em torno dele, poucos soldados para matar seus 
inimigos; e por dentro do templo, é o deus- homem que conversa com os deuses. Ele recebe a 
benção ou o sinal de ankl das mãos dos deuses, ou oferece o ankl para os deuses. Eles 
recebem vida dele através da oferenda real.  

Agora, esta representação de Osíris é muito claramente uma antecipação de Jesus ou 
da idéia de Cristo, tão claramente que mesmo a Igreja católica - que é um pouco hesitante em 
tais assuntos - autoriza a teoria de que 1sis e Hórus criança são uma antecipação de Maria e 
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Cristo criança, como Osíris é uma antecipação do Senhor Jesus. A idéia cristã foi 
principalmente influenciada pelas idéias místicas do Egito; existem idéias similares na cultura 
babilônica, mas eu penso que a origem principal do cristianismo tem seus fundamentos no 
Egito. Assim, a figura de Cristo, para nós uma figura inteiramente simbólica, é a interpretação 
do velho mito de Osíris do Egito. Mas ele não foi uma figura simbólica no inicio da Idade Média 
ou na antiguidade. Foi um fato real, como a mãe Maria foi de fato uma virgem. Todas essas 
coisas aconteceram na realidade, e na Igreja Católica ainda somos forçados a acreditar no fato 
absoluto do nascimento virginal. Evidentemente, não podemos evitar perceber que isto deve 
ser simbólico. Mesmo que o homem Jesus tenha realmente existido, a estória de sua vida não 
é histórica. É claramente mitologia, como a mitologia de Átis, ou Adonis ou Mitra; foi tudo 
sincreticamente colocado na figura de Cristo. Nós não estamos muito convictos de que a 
crucifixão, o nascimento da virgem, a estória da tentação sejam simbolismos, e 
conseqüentemente sabemos algo que em tempos antigos não sabiam. .  

Nosso problema agora é: o que isto significa? Qual é nossa interpretação? Zarathustra 
é, em certa extensão, uma interpretação da nossa idéia cristã. E individuação é agora nossa 
nova mitologia. Então o que é individuação ? E um grande mistério, um conceito limite: não 
conhecemos o que ela é.187 Nós a chamamos a unicidade de uma certa composição ou 

combinação, além disso não podemos dizer nada. Para nós é uma realidade, ainda que uma 
realidade na linha divisória do entendimento humano, e em dois mil anos provavelmente será 
dito que toda a idéia de individuação não é nada além de simbolismo. E então haverá alguma 
nova idéia sobre a qual falar: haverá outro Zarathustra talvez, ou alguma outra experiência. 
Um tipo de revelação acontecerá que repentinamente porá uma luz inteiramente diferente 
sobre a fé então preponderante. Vejam, se Zarathustra tivesse aparecido há dois mil anos 
atrás, se ele tivesse sido um Buda no primeiro século, por exemplo. quando o budismo 
começou a se difundir no Tibet e no sul da China, ele teria sido um dos grandes mestres do 
Mahayana, com um chapéu vermelho ou amarelo. Nós estamos ainda muito perto para ter 
alguma relação com ele, alguma perspectiva histórica, mas num tempo futuro - presumindo 
que as pessoas continuem como têm sido até aqui - elas poderão dizer que Zarathustra é o 
grande mestre, o professor do chapéu vermelho, ou algo do gênero. Talvez inventarão um 
nome..  

Miss Wolff: Eu acabei de ver um livro de Herder no qual ele apresenta os mitos de 
todos os povos188. E falando de Zoroastro, diz que sua grande idéia foi que o homem era a 
perfeição da criação. E notável, que esta idéia tenha sido vista por Herder, que conhecia, sem 
dúvida, muito pouco da religião persa. Eu acho que Nietzsche deve ter lido isso e talvez tenha 
sido afetado de alguma forma.  

Dr. Jung: Sim, Nietzsche considerava a escolha do nome de grande importância 
histórica, pois sustentava que Zoroastro, o Persa, havia sido realmente o inventor do conflito 
entre o bem e o mal, um fato difícil de ser negado. Como ele viveu por volta do século VIII AC, 
provavelmente tem a prioridade sobre tal idéia. Assim, Nietzsche diz que Zoroastro deve voltar 
para fazer a reparação. Dai sua aspiração de estar além do bem e do mal. Esta é sem dúvida 
a idéia da libertação dos pares de opostos, que é indispensável para a integração do individuo. 
Individuação é impossível enquanto se está dividido em pares de opostos. Eles precisam ser 
superados; como, obviamente, é a grande questão, mas tem que ser feito a partir de uma 
posição que está além do bem e do mal. O próprio Nietzsche o sentiu simbolicamente, quando 
escreveu uma parte importante do Zarathustra em Sils Maria, , "seis mil pés além do bem e do 
mal". Sentiu-se elevado ao assento dos Deuses, acima de todos os conflitos dos planos 
inferiores, onde reside a multidão. Daquela altura ele estava apto a reunir os pares de opostos, 
estar livre da dúvida, criar um ponto de vista que é o reverso do velho conflito moral do velho 
Zarathustra Então, é bem certo que Nietzsche sabia sobre Zoroastro, e ficou fortemente 
impressionado pelo fato de que ele foi realmente o primeiro a tornar o homem consciente de si 

                                                
187. Um conceito limite ou fronteiriço é aquele que não admite uma definição precisa, não porque seja sem sentido, mas antes porque tem 
demasiado sentido. Nietzsche disse, "Somente aquilo que não tem história pode ser definido." Genealogia n.13. 
188 Johann Gottfried Von Herder publicou seu" Os Mitos de Todos os Povos" em 1774-1776. 
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mesmo. Ninguém se torna consciente de si mesmo sem conflito: nós precisamos do conflito. 
Se não estamos vivendo de acordo com nossa própria escolha, não podemos nos conhecer. 
Precisamos ser capazes de escolher por nós mesmos.  

Miss Wolff: Em outras mitologias, os deuses desempenharam um papel importante, 
mas com Zoroastro, o homem é o mais importante. Ele torna a criação perfeita.  

Dr. Jung: E bem assim. Isto corresponde à idéia da integração do conflito moral, pois 
no conflito moral o homem desempenha um tipo de papel divino. Não é deixada somente para 
Deus a tarefa de lutar contra o demônio, ou como a religião persa o expressa, não é deixado 
somente para a luz o papel de lutar contra a escuridão. O homem entra no campo de batalha: 
podemos dizer enquanto Deus vivente, como uma manifestação de Deus na carne. Todas 
estas idéias são extremamente antigas, mas anteriormente eram expressas em formas 
peculiarmente concretas. Cada novo nível de civilização deu uma nova interpretação, e existe 
um tipo de progresso; as coisas se aproximam mais e mais do estágio subjetivo de 
interpretação. É como se estivéssemos ocupados com um sonho que apresenta uma 
superfície extremamente, impressionante, uma figura muito convincente, com emoções fortes, 
de modo que temos dificuldade em nos livrar da impressão da inteira situação. Mas depois de 
um tempo somos capazes de descobrir o pensamento subjacente a tudo, e então podemos 
integrar as figuras do sonho. Por exemplo, sonhamos com alguém que parece estar muito 
abaixo de nosso nível, uma pessoa, digamos, desprezível, simplesmente impossível, uma 
pessoa de gostos inteiramente diferente dos nossos, e não podemos perceber de que modo 
somos esta pessoa. Mas se meditamos tempo suficiente sobre o sonho, descobrimos as 
portas secretas que levam a nós mesmos, onde podemos perceber o ponto onde somos 
idênticos àquela pessoa. Ai, podemos integrar a figura; ai chegamos ao estágio subjetivo da 
nossa interpretação. Anteriormente o diabo estava do lado de fora. Se alguém fazia algo de 
mau, foi porque um diabo o tentou. ou um espírito o possuiu e o forçou. Ninguém era 
responsável: não havia responsabilidade moral. Mas agora ninguém pode usar esta desculpa. 
Agora temos que dizer: Eu sou o diabo, Eu sou o pecador.  

Mr. Baumann: Eu acho que este processo pelo qual a figura de deus se torna simbólica 
é como a idéia do deus que volta para o céu, ou para as estrelas, ou para dentro de qualquer 
coisa remota; acontece em todas as religiões em uma certa extensão. Por exemplo, os , 
deuses gregos viviam na terra, no Olimpo, e então no Império Romano apareceu a idéia do 
panteão doa deuses. Eles foram removidos para o céu.  

Dr. Jung: Isto é verdade. Os senhores sabem, existiram tentativas na antiguidade de 
transformar os deuses absolutamente concretos do Olimpo em seres mais mentais. Eles se 
tornaram idéias. Júpiter, por exemplo, foi transformado num conceito filosófico. E ao mesmo 
tempo, em suas formas concretas, estes deuses primitivos degeneraram completamente. Eles 
se tornaram ridículos e foram. negligenciados. Simplesmente decaíram e desapareceram, 
sendo então substituídos pelas religiões orientais importadas da Palestina, Ásia Menor, Egito, 
etc. Este processo aconteceu em todos os lugares, naquele tempo. O clero egípcio havia se 
tornado altamente filosófico, de modo que um deus do quinto ou do quarto século AC, 
digamos, não era mais concreto; já era uma idéia filosófica. Naturalmente, para as pessoas 
vulgares ainda era um deus concreto, como é o caso na Índia hoje em dia. Por exemplo, o 
Professor Von Glasenapp, um alemão estudioso do sânscrito, contou-me do encontro com um 
brâmane num templo, onde as pessoas estavam cultuando uma magnífica e completamente 
bárbara imagem esculpida de Vishnu189. Os dois homens andavam para baixo e para cima, no 
pátio, falando sobre os Upanishads, e Glasenapp perguntou ao sacerdote por que ele permitia 
que aquelas pessoas cultuassem tal imagem, uma vez que ele acreditava nesta filosofia. Ao 
que ele replicou: "Mas podem eles captar os Upanishads? Deixe-os cultuar a imagem, pois 
nisso se expressa toda a filosofia dos Upanishads." Este é um ponto de vista muito superior, e 
estou certo de que os sacerdotes egípcios tinham tal filosofia também, mas tão bem guardada, 
que não foi nunca traída. Certamente, o mundo subseqüente de idéias, a aparentemente 

                                                
189. Professor Helmut Von Glasenapp, autor do "Budismo - Uma Religião Não-Teista", que apareceu em inglês em 1966. 
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repentina explosão daquela enorme, fantástica filosofia chamada “A Gnose”,. deve-se às 
idéias do clero egípcio. Elas não continuaram mais suficientemente contidas dentro das 
paredes dos templos: algo filtrou através dos muros. mas o corpo principal de suas idéias 
morreu simplesmente elas porque nunca foram traídas. Sabemos pouquíssimo sobre isso.  

Então estou convencido de que o Cristianismo antigo se originou dos ensinamentos 

secretos que de certa maneira vazaram quando os templos se tornaram obsoletos e as formas 
religiosas egípcias começaram a degenerar. O fato de que houve, na época imediatamente 
anterior e posterior ao aparecimento de Jesus, um enorme desenvolvimento do pensamento 
numa forma nova e diferente, é incompreensível de outra maneira. Plutarco, que era um 
iniciado egípcio, dá em seu livro sobre Isis e Osíris, a interpretação filosófica de seus mistérios. 
E Heródoto, muitos séculos antes, havia sido um iniciado, mas a ele não foi permitido falar 
sobre isso190. As iniciações provavelmente consistiam de um tipo de ensinamento filosófico no 

qual o significado secreto das imagens, os sinais sagrados, e os nomes, eram explicados. 
Existem muitas alusões obviamente simbólicas nos monumentos mitráicos, por exemplo, que 
devem ter sido explicadas aos iniciados. Os ritos eram sempre secretos porque os significados 
secretos eram verbalizados" ou a eles se aludia. E o Cristianismo antigo também tinha seus 
mistérios. O batismo e a comunhão pertencem aos mistérios: batismo era iniciação.  

Mr. Baumann: Não se poderia dizer que Cristo se tornou uma idéia filosófica?  
Dr. Jung: Logo que dizemos que uma coisa é simbólica, já é uma idéia filosófica, sendo 

ou não formulada enquanto tal. A idéia de Cristo somente agora está  
se tornando uma idéia filosófica, uma vez que ainda existem pessoas que pensam que ele é 
um homem real, pessoal, uma presença real, e ficam com muito medo quando alguém fala de 
outro modo. O Senhor Buda foi um homem como Jesus; era real, mas se tornou um símbolo. 
Não é nem ao menos chamado por seu nome real; usa-se um nome ritual. Ou é chamado 
Tathagata, que quer dizer "o perfeito, o completo". Ele é um símbolo; é a idéia de perfeição. E 
assim Cristo é para nós a idéia de um individuo humano que atingiu o estado de perfeição.  

Prof. Fiertz : O nome dele era Jesus e nós o chamamos Cristo.  
Dr. Jung: Sim, dando-lhe um nome ritual, nós já o declaramos um símbolo. Chrisma 

significa ungüento, e Cristo é o ungido, o batizado; é o símbolo do iniciado. Seu nome real é 
muito comum. Jesus é um nome como Muller ou Smith.  

Mrs. Crowley: O senhor não diria, em linhas gerais, que quanto mais filosóficos tais 
deuses se tornaram - quanto mais se tornaram idéias filosóficas - menos vitalizados ficam 
enquanto deuses? Eles parecem tão exangues e desvitalizados. A imagem de Sofia não é 
nada em comparação com Isis.  

Dr. Jung: Sim, eles evaporam em tênue fumaça, mas a idéia, ela mesma, toma uma 
nova forma que é extremamente vital. Por exemplo, a idéia antiga de Osíris como um deus 
completo evaporou e se tornou o Osíris do rei. Depois, era o Osíris do grão-vizir, do sumo 
sacerdote, do tesoureiro, e assim por diante; até que, finalmente, era todo mundo. O Smith, o 
Jones, qualquer um tinha seu Osíris. O Osíris do Sr. Smith era um Osíris perfeitamente bom, 
mas com isso toda a idéia se banalizou. Osíris se tornou um tipo de gênio imortal em todos, e 
não tinha mais um valor particular. Então este símbolo desapareceu e foi substituído por uma 
nova idéia, ou seja, um novo homem. E a nova idéia repentinamente se tornou extremamente 
vital, pois era um homem e um rei ao mesmo tempo; o grande ponto era que, embora sendo 
um rei, ele procedia dos mais inferiores. Tinha mesmo um nascimento indecoroso; o mistério 
humano foi berço para o homem divino. Esta, é claro, foi a grande mensagem. Mas agora a 
idéia de individuação, assim como se vê no símbolo de Cristo, o homem divino, é tênue 

fumaça pois é abstrata; entretanto, para Mr. Smith, descobrir que é um individuo são ao menos 
dois milhões de volts. Os senhores sabem o que significa para as prostitutas, para os coletores 

de impostos, para as crianças ilegítimas e para as mães solteiras, saber que foi de dentre eles 

                                                
190. Tanto Heródoto quanto Plutarco viajaram e escreveram sobre o Egito, o primeiro no Livro II de sua "História", e Plutarco, 500 anos mais 
tarde, em "Isis e Osíris". Plutarco, que é conhecido como tendo sido um sacerdote em Delfos, escreveu aprovadoramente sobre a discrição 
de seu predecessor no que diz respeito a segredos religiosos, citando-o repetidamente da maneira seguinte: "A respeito dos ritos dos 
mistérios, permitam que meus lábios permaneçam selados, assim como Heródoto piedosamente diz,.." 
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que veio o homem- bom; então podem imaginar o que significa para Mr. Smith descobrir que é 
um individuo.  

Agora, Zarathustra corretamente deseja encontrar seus companheiros; isto somente se 

torna um erro se ele busca seus companheiros em vez dele mesmo, em vez de sua própria 
humanidade, ou do seu corpo. Se Zarathustra fosse um homem real, e tivesse realizado o 

Super-homem em si mesmo, seria bem natural que companheiros viessem a ele. Ele não os 
procuraria. Já ouviram falar de ouro correndo atrás de pessoas? O ouro está escondido no 
âmago da terra e somente espera; é sempre o próprio ouro, e sempre será buscado. Se existe 
algo realmente bom, então é procurado: esta é a característica da coisa boa. A montanha vem 
ao profeta, o profeta nunca vai à montanha. Se qualquer profeta é visto indo à montanha, 
podemos saber que ele cometeu um erro. Seria muito melhor que ficasse em casa, e deixasse 
a montanha consigo mesma. Portanto, toda esta "conversa de missionário" aqui deriva 
evidentemente da fome. Se alguém deseja "missionarizar" o mundo e dizer às pessoas o que 
é bom para elas, significa que está com fome; quer encher sua barriga com os cadáveres dos 
outros. Suas próprias idéias estão com fome, sua própria alma: e os outros alimentam seus 
pensamentos e apetites porque é incapaz de alimentá-los por si mesmo.  

Se descobrirmos o que se chama uma verdade, devemos testá-la, tentar comê-la. Se 
nos alimentar é boa, mas se não pudermos viver dela, e somente presumirmos que deve 
alimentar os outros, então é má. O teste real é que nossa verdade deva ser boa para nós 
mesmos. Nenhum cachorro chegará para farejá-la, se não nos alimentar. Se não estivermos 
satisfeitos com ela, se não pudermos mantê-la por vinte, cinqüenta anos, ou por toda a vida, 
não é boa. Se estivermos com fome, se acharmos que nossos companheiros devem ser 
redimidos, e que eles devem, mais do que tudo, serem gratos a não, então erramos: devemos 
saber que a idéia não presta. Então não nos façamos de missionários. Não tentemos comer os 
acepipes dos outros. Deixemos as pessoas pertencerem a elas mesmas e buscarem sua 
própria evolução: deixemo-los comerem-se a si mesmos. Se ficarem realmente satisfeitos, 
então ninguém deve perturbá-los. Se não estão satisfeitos com aquilo que possuem, 
provavelmente procurarão por algo melhor; e se nós somos aqueles que tem a coisa melhor, 
eles certamente virão tentar obtê-la conosco. É um exagero, portanto, que Zarathustra queira 
retirar algumas ovelhas do rebanho. Ele seria bem corretamente chamado de ladrão pelo 
pastor. A ovelha deseja estar com o pastor, de outro modo os lobos a devorariam. Ele diz que 
não deseja ser o cão pastor de um rebanho, então deveria deixá-lo com o pastor; elas estão 
muito melhor com um pastor de verdade, do que estariam como companheiras daquele lobo 
faminto Zarathustra. Se ele quer ter companheiros, que vá para junto dos lobos; ali poderá 
caçar em bando. Com as ovelhas é demasiadamente fácil.  

Vejam, esta é a atitude que devemos ter no que se refere ao problema da individuação: 
nenhum trabalho de missionários, nenhuma pregação, nenhum aliciamento de criancinhas de 
suas babás, ou ovelhas do pastor. Deixemo-las com o pastor, é muito melhor. Pessoas me 
acusam de uma atitude particularmente sem caráter quanto às convicções religiosas, pois eu 
digo que se alguém deseja estar no aprisco da Igreja Católica, devemos deixar que permaneça 
lá. Ou deixar que permaneça Protestante, se lá encontra seu caminho e sua vida. Para elas, 
isto é uma contradição, mas não é contradição nenhuma. Algumas pessoas querem 20 graus, 
outras querem 22. Por que não? Deixemos que eles o tenham. Algumas pessoas não gostam 
de comer carne, outros querem viver apenas disso. Bem, que o façam, não me diz respeito. 
Ser Católico simplesmente significa que se é Católico, e ser Protestante simplesmente 
significa que se é Protestante. E se alguém acredita no Islamismo, simplesmente significa que 
é do tipo de homem que acredita no Islamismo. Não é provável que acreditemos no Islamismo 
aqui, porque não combina absolutamente com o nosso clima, mas no Mar Vermelho e suas 
redondezas, compreendemos porque aquelas pessoas acreditam no Islamismo, porque é tão 
melhor que o Cristianismo. O Cristianismo é o mais degenerado lá. Quando eu vi as mesquitas 

e as comparei com a Igreja Grega Ortodoxa, eu compreendi: eu teria sido Islamita de todo 
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jeito, nem que fosse somente para limpar toda aquela lampisterie191. As igrejas cristãs no 
Oriente são cheias de mistificações, e os padres sujos são aterradores; desejaríamos que eles 
tivessem uma banheira para se lavar. E a hipocrisia e a adoração desprezível e bárbara de 
imagens! Fazem com que nos sintamos como Cristo quando expulsou os mercadores do 
Templo. O Islamismo é uma religião decente em comparação. Nós recebemos o lado feio dele, 
pois somente teólogos estão interessados em religiões, e é claro que estão contra religiões 
diferentes das deles, então as pintam de maneira escura. Eu fiquei espantado de encontrar um 
Islã tão mais espiritual que o Cristianismo Oriental, que é somente um remanescente 
degenerado do Gnosticismo cristão.  

Vejam, certos paises, certos climas, fazem com que naturalmente prefiramos um certo 
modo de lidar com os grandes segredos. Se moramos na Índia, por exemplo, e não ficamos 
infectados com o espírito da Índia, somos então apenas um espécime triste. Um missionário 
que vive no Oriente, que quer converter indianos ou chineses,  
e não é sensível o suficiente para ser afetado pelo espírito específico do país, se torna um 
espetáculo muito melancólico. Homens como Richard Wilhelm ou Hauer se abriram 
instantaneamente para isso, pois é maior e melhor que nosso ponto de vista a respeito de 
certos assuntos192. Evidentemente, seria estúpido procurar tecnologia em Xangai ou na Índia, 

e é estúpido acreditar que podemos levar a eles quaisquer idéias religiosas. Podemos levar a 
eles certa dose de sentimentalismo, mas seu desenvolvimento interior é muito maior do que o 
nosso. E claro, isto não se manifesta exteriormente, mas nosso Cristianismo se expressa 
exteriormente? Podemos mostrar qualquer coisa que prove a influência particular do 
Cristianismo sobre os políticos, por exemplo? Não há o menor traço.  

Mr. Baumann: Mas eu acho que a Índia e a China expressaram alguma coisa muitos 
séculos atrás.  

Dr. Jung: Bem, moderadamente. Mas é melhor que não tentemos provar pelas 
manifestações externas, a verdade do desenvolvimento interior. As coisas sempre foram um 
pouco difíceis em todos os lugares, e assim eu não enfatizaria demais isso. Se soubéssemos 
como os primeiros cristãos se comportaram - presumíamos que fossem pessoas , 
maravilhosas - nos tornaríamos modestos. E certamente melhor não insistir sobre 
conseguimentos morais. Evidentemente, de uma certa maneira é um critério se não aparecem. 
Coisas que não aparecem são geralmente melhores que aquelas que o fazem; pessoas que 
aparecem são sempre meio questionáveis. Eles não fazem, realmente; somente aparecem.  

Bem, agora, a idéia de ser ativo e violar os outros também aparece na idéia de 
Zarathustra do decálogo, as tábuas de valores. Ele diz: “Olhem, os bons e justos! A que 
odeiam mais? Aquele que quebra suas tábuas de valores, o transgressor, o transgressor da 
lei: este, entretanto, é o criador." Mas é o destruidor! Não é bom quebrar as tábuas de valores, 
elas já estão muito fracas; seria melhor preservarmos aquele pouco de valor. Elas não 
necessitam nenhuma selvageria particular, pois vão quebrar por elas mesmas, 
completamente, cedo demais; nós sabemos pela história que os valores começam a quebrar 
muito antes que existam novos para ficar em seu lugar. Assim, sempre atravessamos um 
tempo de destruição, quando o povo está sem orientação e sem leis. Geralmente só a maior 
miséria força as pessoas a criar novas leis e novos valores. Se Zarathustra não fosse tão 
impaciente, o homem Nietzsche teria podido segui-lo. Poderia ter dado a Zarathustra o ritmo 
certo, evitar que fosse impaciente demais. Então, ele não falaria de quebrar as tábuas de 
valores. Eles poderiam ser preservados mais um pouquinho. Já estão suficientemente fracas: 
quebrarão sem nossa ajuda. Não é necessário destruir igrejas. Ninguém ataca o Islamismo, 

                                                
191. Lampisterie é uma casa de lâmpadas. Isto é provavelmente uma alusão ao Golem, de Meyrink, tr. Madge Pemberton (Londres, 1928, 
orig 1915), um dos romances favoritos de Jung. O duplo do narrador mora na “Última Casa de Lâmpadas", um resplandecente mas 
fantasmagórico castelo. Veja CW 6, § 205 ; CW 7, §153; e CW 17, § 189. 
192. Richard Wilhelm (1873-1930), sinólogo alemão, foi amigo e mentor de Jung no Taoísmo. E melhor conhecido por sua tradução do I 
Ching (vide lista das Abreviações Bibliográficas). Professor J.W. Hauer deu uma palestra na conferência de Eranos em 1934 sobre os 
"Símbolos da Experiência do Self no Misticismo Indo-Ariano". Vejam acima, 6 de junho de 1934, n. 11. 
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mas as mesquitas estão vazias; ninguém ataca o Protestantismo, mas inúmeras pessoas 
nunca vão à igreja aos domingos. Quebrar coisas é simplesmente a impaciência da inflação.  

Agora, justamente no fim dessa seção, ele diz algo notável: " Cantarei minha canção 
aos que vivem solitários ou em solidão a dois; e quero que, quem ainda tem ouvidos para o 
que nunca se ouviu, sinta minha ventura oprimir-lhe o coração."  Isto não está bem traduzido 
no texto em inglês, mas o temos em alemão. Einsiedler é o homem solitário, o que mora 
sozinho, literalmente; e Zweisiedler são os moradores a dois. Mas esta não é uma palavra real, 
e soa meio esquisita em seu estilo; e isto sempre indica um pensamento secreto subjacente, 
que não emerge apropriadamente. E como coisas estranhas em sonhos; uma peculiaridade ou 
um distúrbio da imagem denuncia a interferência de um pensamento secreto atrás. Vejam, 
teria sido suficiente se ele tivesse dito: "Prego para os solitários. Eles devem ser meus 
companheiros, pois os solitários podem apreciar meu ensinamento. Eles não estão satisfeitos, 
e estão buscando o Super-homem junto comigo; do mesmo modo como estão solitários, eu 
estou solitário, etc." Este teria sido um final perfeitamente adequado para esse capitulo. Mas 
não, tem que ser: "Zweisiedler"; existem casais aparentemente, duas solidões juntas. E claro 
que podemos ter uma idéia romântica sobre isso - ele ou ela - mas isto certamente não é o 
que Nietzsche estava pensando. Tem que ser duas pessoas solitárias juntas. Agora, por que o 
um e o dois?  

Mr. Baumann: É como Nietzsche e Zarathustra, a cisão de uma pessoa?  
Dr. Jung: Não, há um grande problema atrás. Um sozinho teria sido bom o suficiente 

para Zarathustra, o solitário, o eremita; dois já é sociedade, um relacionamento. Quando eu 
sou um, eu sou este homem; quando eu sou dois sou um outro homem. Logo que estejamos 

com alguém, somos diferentes, somos o homem coletivo. Então ele faz aqui a tentativa de 
pregar ao homem.coletivo, aquilo que ele acaba de recusar-se a fazer. Ele disse que nunca 
mais falaria ao rebanho. Mas aqui entram dois do rebanho; ele não o pode evitar. Este é um 
problema importante, e há prova histórica dele. Os senhores sabem, a teoria é que os 
Evangelhos foram originalmente derivados da assim chamada coleção de ditos aramaicos de 
Jesus. Mas nas escavações em Oxyrhynchus foram encontrados aqueles famosos fragmentos 
de papiros que continham sentenças e anedotas de Jesus, como se tivessem sido anotadas 
por ouvir dizer; e são todas paralelas aos dizeres do Novo Testamento. Foram escritos sem o 
conhecimento dos Evangelhos, e são entretanto mais antigas - do mesmo modo que Paulo 
não conhecia os Evangelhos quando escreveu - e assim eles datam presumivelmente dos 
primeiros anos da Cristandade. Agora, no Novo Testamento, lembram-se, o texto é: "Pois onde 
dois ou três estão juntos em meu nome, lá estou Eu em meio a eles” Mas o texto no papiro é : 
" Jesus disse: Onde quer que hajam dois, eles não estão sem Deus, mas onde quer que haja 
um solitário, Eu digo que Eu estou com ele; levante a pedra e lá você me encontrará, abra 
caminho no bosque, e lá estarei.”  Vejam o que aconteceu. O ensinamento real era: " Quando 
existe alguém sozinho, estarei com ele da forma maia definitiva. Qualquer coisa que você faça, 
Eu estarei com você; levante a pedra, e lá você poderá Me encontrar; em sua atividade, 
naquilo que você faz, em qualquer que seja sua ocupação individual, Eu posso ser encontrado, 
Eu estou presente nela."  É, obvia- mente, a idéia da individuação, pois não importa o quão 
humilde é aquilo que fazemos, somos nós mesmos que nos expressamos na maneira como o 
fazemos. Jesus está lá; nós o encontramos nisso: “Abra caminho no bosque e Eu lá estarei.” 
Mas quando existem dois, eles não estão sem Deus. “Sim, o homem coletivo não está sem 
Deus, mas quando estamos sozinhos, então Cristo está dentro. Então, o ensinamento original 
era que tudo se trata de um assunto inteiramente individual193”.  

Isto é provado por outro fragmento, o famoso fragmento sobre os animais. Jesus diz: 
"Vocês perguntam quem são aqueles que nos levarão ao reino, se o reino é nos céus ? - 
querendo obviamente dizer: quem pode empurrar-nos para além do horizonte com nossos 
corpos pesados, como podemos alcançar o reino acima? E Jesus respondeu:” Todas as aves 
do ar e todos as bestas que estão na terra ou sobre a terra, e os peixes do mar, são estes que 

                                                
193. Bernard Grenfeld e Arthur Hunt, Oxyrhynchus Papyrus I.”, citados em Mead, p.601. 
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os levarão; e o reino do céu está dentro de vocês; e quem quer que se conheça poderá 
encontrá-lo. Portanto lutem para conhecer a si mesmos e tornar-se-ão conscientes de que 
estão na cidade de Deus, e que são a cidade.”194 Vejam, é claro como o dia: esta é a idéia da 

individuação. E claro, o Cristianismo moderno luta contra este ponto de vista. Sua idéia é que 
onde existem dois ou três reunidos em nome de Cristo, Ele está com eles, mas quando existe 
alguém sozinho, então o diabo está com ele. Acreditam que a sociedade de um só é sempre 
má. Chegamos à completa depreciação da alma humana: não vale a pena buscar nossa alma. 
Sejamos ovelhas na coletividade, pois quando estamos sozinhos, o diabo está conosco. 
Agora, o ensinamento de Zarathustra é novamente o ensinamento da revelação original.  
 
             

  QUINTA PALESTRA DE OUTONO - 7 de Novembro de 1934  
 

Dr. Jung: Na semana passada, Mrs. Baynes fez uma pergunta que eu aparentemente 
não entendi, e agora ela retifica: "Eu perguntei se poderíamos dizer que, daqui para frente, isto 
é, a partir do sono sob a árvore, poderíamos dizer que os eventos transpirariam no 
inconsciente, coletivo. O senhor achou que eu perguntava se os fatos não estavam 
acontecendo no consciente coletivo, e o senhor disse que esta era uma formulação correta e 
explicou porque." Vejam, pessoas lêem o livro; ele se tornou assunto consciente. Não há nada 
inconsciente a respeito disso. De fato, você mesma prova meu argumento aqui. A sra. diz: 
"Agora, meu argumento era este: Nietzsche como homem desaparece de cena, nós dissemos, 
com o enterro do corpo, e isto no? deixa com Zarathustra, um espírito desencarnado. Ele vai 
dormir ao pé da árvore e acorda no mundo do inconsciente coletivo. O sol, então, poderia ser o 
sol da meia-noite e a cobra e a águia deixam de representar os instintos, e são símbolos da 
terra e do céu, ou natureza e espírito, ou Yin e Yang. O resto do livro poderia ser, então, o 
registro de uma viagem noturna sob o mar. Posso ver agora que é um ponto de vista incorreto, 
porque Zarathustra está tentando apresentar novos valores à humanidade e uma viagem 
noturna submarina não lidaria com valores, mas com a experiência do mundo interior”.  

E exatamente o caso. "Assim Falava Zarathustra” não é uma série de experiências do 
mundo interno; existem muito pouco destas. O livro consiste, principalmente, de pensamentos 
e valores que Nietzsche desenvolve a partir destas, as próprias experiências deixadas bem no 
escuro. Nós não sabemos exatamente o que foi que experimentou, porque ele traduziu 
rapidamente para pensamentos e valores. Agora, se isso fosse uma viagem noturna sob o mar 
- se Zarathustra fosse realmente um espírito desencarnado, em outras palavras - então um 
livro muito diferente poderia ter resultado. Se tivesse sido escrito, conteria esta experiência sob 
o mar. Mas, de fato, Zarathustra não é uma viagem noturna no mar. E escrito por um homem, 
Nietzsche. Zarathustra não é um espírito desencarnado. Se fosse, Nietzsche seria confrontado 
com Zarathustra, mas é idêntico a ele: e é isto, lógico, o que causa todo o problema. Nietzsche 
fala, e ainda assim Zarathustra fala através do médium Nietzsche; eles não estão claramente 
separados. Os senhores provavelmente leram em meus livros, “As Relações entre o Ego e o 
Inconsciente", por exemplo, que devemos fazer a diferença entre o ego consciente e as figuras 
do inconsciente coletivo195. Se o arquétipo do velho sábio aparece, então, naturalmente, o ego 
é pego - sempre somos pegos pelos conteúdos inconscientes. Então nos encontra- mos numa 
situação peculiarmente alienada; vemos coisas, dizemos coisas e sentimos coisas como não 
faríamos antes. E um tipo de nova experiência de nós mesmos. Vemo-nos sob uma luz 
diferente, e as pessoas provavelmente reagem a isso, fazem observações, que estamos 
esquisitos e dizemos coisas esquisitas: "O que estava acontecendo com você outro dia?" De 
tais experiências começamos a perceber, se somos um pouco introspectivos, que alguma 
coisa aconteceu para nós. Começamos a refletir sobre nossa condição, pensar no que dizer; e 
nos confronta- mos 'com a questão: ” Por que eu disse aquilo?" “A partir de qual psicologia 

                                                
194. Vejam Apocrypha, p.28. 
195. NOTA: CW 7  
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aquilo foi dito ou feito ?" Então chegamos à. conclusão de que não éramos exatamente nós; 
nós não falaríamos desta maneira.  

Podemos fazer o mesmo com todos os. conteúdos do inconsciente. Vou lhes contar um 
ótimo exemplo, desta vez do ânimus, que também é uma figura arquetípica, claro. Podem 
tomar este caso como uma generalização, um exemplo muito adequado, válido para todos os 
casos de arquétipos. Certa vez, encontrei uma senhora numa reunião social. Ela era minha 
anfitriã, e falou comigo por uma hora e meia ininterruptamente, de modo que eu n~o tive 

nenhuma oportunidade de falar uma palavra sequer. De repente, interrompeu o fluxo de sua 
fala e disse: " O que o senhor observou? O que acha de mim? " "Eu acho que a senhora é um 

pouco nervosa." " Oh, sim, eu sei disso - isso não é novo para mim." Então eu disse, "Bem, se 
a senhora insiste em saber, eu preciso dizer que a senhora não pensa." Com isto, 1ógico, ela 
subiu como um meteoro, porque estava me contando problemas filosóficos muito difíceis; 
minha cabeça quase estourou e eu tive dificuldades em acompanhá-la. Era, num certo sentido, 

uma conversa inteligente e altamente intelectual, tanto que um interlocutor poderia ter dito, 
"Deus, ela não é um terror !" Naturalmente, pareceu a ela simplesmente grotesco que eu 
pudesse dizer que ela não pensava. Ela disse: "Mas o senhor precisa explicar o que quer dizer 
com isso. Discutimos as coisas mais difíceis." Discutimos, vocês percebem! Isto é o que as 
mulheres chamam discussão. Era uma projeção de ânimus completa. "Bem", eu disse, " Posso 
explicar para a senhora: cinco minutos atrás, "discutimos" tais e tais problemas, e a senhora 
fez as mais maravilhosas formulações sobre esta questão tão difícil, mas eu poderia ler o que 
a senhora me disse em qualquer texto filosófico bem como em qualquer dicionário." Ela disse: 
" Mas esse é o jeito que minha mente funciona. Eu a fixo em certo ponto, e tudo surge na 
minha mente prontamente realizado. " Eu disse: Isto tudo é muito bom, mas se a senhora está 

falando comigo e, afinal, se eu estou interessado, eu quero mesmo saber o que a senhora 
pensa e não o que os livros dizem." E então ela disse: “Se o senhor quer saber isso, eu 
preciso pensar sobre isso primeiro!” Quanta ingenuidade! Era perfeitamente verdadeiro que 
estava tudo realmente pronto; havia pulado em sua mente de um modo milagroso e ela 
simplesmente deixava escapar. Fluía para fora como um rio. Mas não era seu pensamento. 
Era pensamento que estava flutuando no ar, nas livrarias, nos papéis filosóficos e nos 
corredores das universidades; mas não era o que esta mulher particular tinha a dizer sobre tal 

assunto. Ela não fez qualquer diferença entre ela mesma e seu ânimus; ela ingenuamente se 
identificou com aquele rio de pensamento que estava fluindo dela. E isto é o que Nietzsche 
faz. Ele é simplesmente idêntico ao velho Zarathustra, e o fluxo que brota dele é o próprio 

Zarathustra.  
Mas prestem atenção, enquanto admitimos que somos idênticos ao arquétipo, 

imbuídos, obviamente, pelos seus conteúdos, precisamos nos lembrar também que estamos 
na existência; e nós interpenetramos, impregnamos este espírito conosco mesmos. Somos 
alguma coisa, não desaparecemos. E quando analisamos o fluxo que sai de nós, descobrimos 
não apenas o que o velho arquétipo diz, mas o que nós dizemos. Portanto, em toda a 
conversa que aquela mulher produziu, ela se encontrava em todo o lugar, mas de uma forma 
absolutamente invisível para si mesma. Ela mesma falava, mas por meio do arquétipo. E 
assim, ambos estavam errados; o arquétipo estava errado, e ela estava errada, pois um 
falsificava o outro. Por essa razão, eu digo para um homem: você precisa diferenciar entre 
você mesmo e sua anima, entre você mesmo e tudo o que é contido, pensado ou sentido 
através da influencia e da emocional idade dela. Para uma mulher eu digo: você precisa 
diferenciar entre você mesma e o fluxo de pensamentos que passam pela sua cabeça: não 
presuma que as coisas são assim, só porque você pensou assim; ou não presuma que outras 
pessoas .pensam assim, porque este pensamento está em você. Critique isso, e veja se 
pertence a você. Quando um caso grave de ânimus produz uma opinião maravilhosa, eu digo: 
"Venha cá ! E você mesma? Você realmente está por trás deste pensa- mento ? Você está 
convencida de que as coisas são assim?" "Quando eu comecei a pensar nisso, não !" "Então 
por que diabos você fala . assim? Que opinião é esta.?" Então, talvez ela descubra que seu pai 
havia dito aquilo, ou qualquer outra autoridade; ou leu no jornal. Assim, Nietzsche prega 
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bastante sobre o corpo, mas pergunte ao homem Nietzsche o que ele pensa sobre o corpo, e 
ele vai contar uma história diferente. E uma possessão quando as pessoas pregam coisas que 
não realizam nas suas vidas. Simplesmente fogem com um espírito desencarnado que fala 
coisas de alta qualidade, mas não são confrontadas com isso nas suas vidas. Nunca se torna 
um problema. Elas nem mesmo pensam em tornar isso verdade, simplesmente o aceitam 
como um fato e se comportam de modo completamente diferente. Eu reclamo que elas falam e 
pensam de uma maneira e se comportam de outra, mas as pessoas até se orgulham bastante 
de poderem pensar diferente da maneira que sentem. Não percebem que se trata de uma 
cisão que permeia toda sua condição, e esta é uma condição mórbida, uma falta de inteireza, 
uma falta de integridade. 

E perfeitamente verdadeiro que se Zarathustra fosse um espírito desencarnado, a 
águia e a cobra poderiam ser, como diz Mrs. Baynes, princípios mundiais. No homem seriam 
instintos conflitantes. Mas o difícil é que Nietzsche está tão misturado com Zarathustra que é 
quase impossível separar os dois. Eles estão tao enredados, tao completamente identificados, 
que um influencia o outro todo o tempo. Vejam, o velho homem poderia dizer-lhe coisas sobre 
o mundo interior, poderia ser o psicopompo, o grande iniciador que levaria Nietzsche á 
.compreensão, ou ao menos á visão das coisas pleromáticas, as coisas que estão abaixo do 
nosso nível de consciência196. E então Nietzsche poderia ter feito um registro daquilo que 
experimentara e poderia ter, talvez, apresentado ao mundo. Mas seria então, a estória de um 
viajante por mares proibidos, e não um livro sobre novos valores e pensamentos filosóficos. 
Ou, se tivesse escrito um livro de pensamentos filosóficos, não deveria ser Zarathustra quem 
falava. Ele poderia dizer: "Desculpem-me, meu 'nome é Friedrich Nietzsche e eu defendo tais 
e tais idéias. Eu avalio as coisas de tal e tal maneira. II E se responsabilizaria pelo que disse. 
Entretanto, ele não o faz. Ele diz que quem está falando é Zarathustra, e há o 
emaranhamento. Isto, evidentemente, é muito perturbador. Se me aparece um caso com uma 
tal identificação, eu considero meu dever dizer, “Agora, olhe aqui, você precisa ver o que está 
fazendo. E realmente melhor para você: e para o seu trabalho se você olhar criticamente para 
isso." Assim, eu poderia ter prevenido Nietzsche contra escrever Zarathustra, mas ele 
certamente teria escrito algo completamente diferente. Poderia ter escrito um livro onde em um 
capitulo escrevesse suas próprias idéias e em outro registrasse suas experiências com o 
inconsciente.  

Mr. Baumann : Existe um livro tão ideal assim?  
Dr. Jung: Não, mas nós temos registros de tais experiências no inconsciente. O "Pastor 

de Hermas" por exemplo, e talvez o "Livro da Revelação", para mencionar literatura antiga.  
Prof. Reichstein: As estórias de ser tentado pelo diabo, poderiam ser comparadas com 

tais experiências ?  
Dr. Jung: As experiências dos santos? Bem, nesses casos havia sempre a elaboração 

através da influencia da igreja, pois elas não poderiam ser registradas se 00 conteúdo não 
fosse traduz ido para a linguagem da igreja. Se São Francisco não tivesse sido assumido e 
trabalhado pela Igreja, ele poderia ter sido aniquilado: muitos santos desapareceram numa 
fogueira ou num calabouço, simplesmente entregues ao esquecimento, ou porque não 
quiseram traduzir suas experiências para a linguagem eclesiástica, ou porque não eram 
capazes disso; se a Igreja não concordasse com eles, eram aniquilados como heréticos. 
Aquela coleção de confissões místicas publicadas por Buber poderia ser exemplo de 
experiências do inconsciente197. E mencionei um caso no "Segredo da Flor de Ouro". Edward 
Maitland, o biógrafo da Anna Kingsford, ele mesmo um místico, descreve tal experiência. Lá se 
encontra uma verdadeira confissão, como se pode perceber pelo fato de que não está de 

                                                
196. Jung tomou "pleroma" e "pleromático" dos Gnósticos, para os quais significava aquilo de onde deriva toda a criação. Comparado com. o 
mundo criado é Nada, e ainda assim é a Plenitude que contém potencialmente tudo o que pode surgir. Sua analogia com o inconsciente é 
evidente. Estas idéias são especialmente proeminentes nos "Sete Sermões aos Mortos", apêndice do MSR.  
197. Martin Buber, Contos do Hasidin, tr. Olga Marx 9 Nova Iorque, 1947)  
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acorde com as idéias dogmáticas sobre a natureza de Deus198. Também naquele pequeno 
livro do qual fiz a revisão, as visões de Nicholas Von der Flue, o místico suíço existem muitas 
visões sem adulteração199. Mas tais experiências são geralmente traduzidas numa 1inguagem 
dogmática convencional da época.  

Dr. Schlegel: Não é mais ou menos a mesma coisa no Fausto ? - a experiência do 
inconsciente e os pontos de vista da consciência ?  

Dr. Jung: Sim, mas lá temos também um tipo de elaboração. Goethe trabalhou a vida 
inteira no "Fausto", para colocá-lo nesta forma, então não podemos estar muito certos sobre a 
quantidade de experiência imediata, e o que, como poeta, colocou ali. Isto vai permanecer 
obscuro para sempre. Entretanto, temos indicações claras do próprio Goethe, de que pôs 
muitas coisas lá dentro bem intencionalmente. Não poderíamos saber quanta experiência 
original havia, sem ter feito a tentativa de analisar muito cuidadosamente o que ele poderia ter 
formulado de seu conhecimento de literatura mística e aquilo que só ele poderia ter 
experimentado. Há com toda a certeza experiências primordiais no “Fausto", mas outras foram 
obtidas de sua vasta leitura mística.  

Dr. Schlegel: Mas podemos ter certeza de que não há elaboração em Nietzsche ?  
Dr. Jung: Oh, há grande quantidade; temos indicações de relativamente poucos casos 

onde estamos certos de estar sendo confrontados pela experiência imediata. Aquela 
premonição de sua própria morte é uma experiência primordial; foi um tiro do inconsciente, 
sem elaboração. Mas o "Zarathustra" é quase que totalmente elaborado; simplesmente não é 
um registro de experiência primordial.  

Mrs. Sigg: Spitteler não tem em seu trabalho muito freqüentemente experiências bem 
imediatas?  

Dr. Jung : Bem, há também uma enorme quantidade de elaboração. Uma experiência 
primordial foi o instigador do trabalho - todo o trabalho que ele teve para produzi-lo - além 
disso é muito difícil compreender. Analisei seu "Prometeu e Epimeteu”, mas nunca toquei seu 

"Olympische Frulinq" ; somente se o analisássemos, como estamos analisando "Zarathustra", 
poderíamos decifrar o que é experiência genuína e o. que é elaboração200.  

Mr. Baumann: “ É sobre Joyce ?  
Dr. Jung: Sim, esta é uma boa questão ! Em Joyce há partes que são indubitavelmente 

muito genuínas, e além disso há um considerável fluxo de associações, tirados de associações 
conscientes. Ninguém poderia dizer que estas fossem absolutamente genuínas. Vejam os 
senhores, pensamento e julgamento são absolutamente excluídos: trata-se basicamente da 
sensação, partes de intelecto, e também a intuição, mas há uma ausência total de material 
racional. O fluxo da consciência é bem certamente a estrutura básica do livro, e uma certa 
quantidade de inconsciência flui nele. Para usar uma comparação, falamos do vale do Rena, 
onde flui o rio Reno. Este é realmente um fenômeno duplo. O real vale do Rena, onde vemos o 
Rena, fluindo, é um fenômeno perfeitamente óbvio e visível; entretanto, entre sessenta e 
noventa metros abaixo existe um vale muito mais velho, de uma antiga idade do gelo, no qual 
um outro rio ainda flui, também é o Reno, mas que é completamente invisível e usualmente 
inteiramente separado do rio de cima. Vejam, esta é a nossa condição; nossa consciência é 

como um rio, e subterraneamente um outro rio está fluindo, o qual é muito mais velho, de 
tempos imemoriais ; e no meio há a separação, o limiar da consciência. Ocasionalmente, as 

duas águas se encontram e então se separam de novo. Ora, Joyce é este rio de consciência, e 
ocasionalmente percebemos que um outro rio está por baixo, o qual não se conecta com o rio 
na superfície. Portanto, há em Joyce muito pouco simbolismo, porque n~o existe tentativa de 

                                                
198. Na introdução da tradução de Richard Wilhem e esclarecimento do "Segredo da Flor de Ouro" ( São Paulo - Pensamento -1990 - pág 
42-3) Jung cita 'Anna Kingsford, Sua Vida, Cartas, Diário e Obra" de Edward Maitland (Londres, 1896). Tem a ver com como, reflet indo, as 
idéias se tornam visíveis. Do "Pastor de Hermas", ver acima, p .106n  
199. Nicholas Von der Flue, ou Irmão Klaus (1417-1487), um simples, iletrado, místico eremita, foi canonizado em 1947. A revisão de Jung, 
em 1932, das "Visões do Abençoado Irmão Klaus" foi reimpressa o 'o', nas CW 11, par. 474-78. 
200.Carl Spitteler (1842-1919). Contemporâneo de Nietzsche, um premio Nobel de literatura. Jung tratou do "Prometeu e Epimeteu" em 
vários lugares - Nos "Tipos Psicológicos", como o conflito da introversão e extroversão dentro de um individuo Vejam CW VI §175-326. 
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síntese, e se um símbolo é qualquer coisa, é sintético. Então ele representa o fluxo; ele flui e 
ocasionalmente algumas intuições vem lá das profundezas, mas não são trabalhadas junto 
com o todo, nem há qualquer confrontação com o material, nenhuma mesmo. Portanto, 
aquelas coisas peculiares do seu livro, a relação com os órgãos do corpo, por exemplo; tais 
coisas só acontecem com lunáticos, e ai de forma bem contrária às suas intenções, e causam 
as mais curiosas associações. Mas isso somente pode acontecer onde não existe 
confrontação com o material, não há diferença entre o autor e seu material. Ele é apenas o 
fato, profundamente idêntico a ele. Joyce não aparece. James Joyce é o próprio fluxo; e 
Ulisses não aparece em lugar algum, o fluxo é Ulisses201.  

Prof. Fierz: No outro livro seu, também, o biográfico, o "Retrato do Artista como um 
Homem Jovem" ninguém aparece.  

Dr. Jung: Sim, e isso é estranho: ninguém aparece, ainda que tudo seja sempre ele 
mesmo. Bem, este é evidentemente um caso diferente: não é como no "Zarathustra", onde 
temos figuras definidas. Joyce está separado de Nietzsche por quase cem anos, é do pós-
guerra, enquanto Nietzsche é anterior à guerra. Há uma grande diferença. Seria um problema 
interessante para uma mente especulativa descobrir por que, antes da guerra, embora 
houvesse pouca confrontação, havia, pelo menos, um pouco: mas desde a guerra não há 

nenhuma; as coisas estão simplesmente acontecendo. Se os artistas são realmente os 
profetas de seu tempo, então esta é uma profecia peculiar. Há uma continua diminuição da 
confrontação, o que significa um continuo decréscimo da reflexão, da distância, e uma 
continua identificação com o fluxo - o que significa que somos como formigas tentando 
atravessar um rio, não podendo resistir ao poder da correnteza. Então talvez vamos nos 
afogar. Ou talvez possamos chegar a algum lugar, eu não sei. Mas por um tempo todo mundo 
estará somente flutuando, á deriva, como uma tora no rio. E eu devo dizer que o 
desenvolvimento político parece exatamente assim. Ninguém compreende a situação: todo 
mundo sofre de profunda desorientação. As coisas estão acontecendo de uma maneira 
completamente descontrolada. Todos os paises estão se armando. Todos querem evitar a 
guerra, mas é só falação, e as coisas seguem seu curso.  

Vamos agora para a sessão 10:  
“Isso dissera Zarathustra ao seu coração quando o sol estava no meio-dia. Volveu, 
então, para o alto um olhar indagador - pois ouvia sobre sua cabeça o grito agudo de 
uma ave. E eis que viu uma águia voando em amplos círculos no ar e dela pendia uma 
serpente, não como presa, mas como amiga, pois segurava-se enrolada em seu 
pescoço. “São os meus animais!”, disse Zarathustra, regozijando-se de todo o 
coração.” 
 Aqui algo acontece. Não acontecem muitas coisas em Zarathustra, mas 

ocasionalmente algo acontece. Somos informados que agora o sol está no meio-dia. Por que 
Zarathustra mencionaria este fato? O sol está sempre ao meio-dia para Zarathustra, visto que 
Zarathustra é o velho sábio?  

Miss Wolff: Não, não seria para ele - ele é uma figura eterna - mas para Nietzsche é.  
Dr. Jung : Exatamente. Aqui temos um exemplo de como' as coisas funcionam na 

prática. Vejam, Zarathustra o, arquétipo está, tipicamente, além do tempo. Sua sabedoria está 
além do tempo. Em primeiro lugar, ele é velho como o mundo, em segundo lugar, está sempre 
olhando além do momento dado. No entardecer ele vê a meia-noite, e á meia-noite ele vê o sol 
nascendo, porque este é o caráter da sabedoria. Como Till Eulenspiegel riu como um louco 
quando subiu a montanha e chorou quando desceu da montanha. As pessoas não podiam 
compreender, pois a sabedoria nunca é compreendida pelas pessoas comuns, mas para ele 
era perfeitamente claro. Ao subir ele pensa na descida e isto o faz rir. Regozija-se com a idéia 

                                                
201.Jung era, primeiramente, profundamente negativo em seu julgamento do "Ulisses" de James Joyce, mas chegou a considerar o art ista 
um verdadeiro profeta - "o porta-voz involuntário dos segredos psíquicos de seu tempo... Comparado com o Zarathustra ou a segunda parte 
do Fausto, mostra inclusive uma intencionalidade mais forte e senso de direção." (CW 15, §184-85) As primeiras palavras do "Finnegans 
Wake" são “o fluxo do rio".  
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de que breve estará pronto para descer. mas quando desce a montanha, antevê que 
brevemente terá que subir de novo, e chora por isso. E esta é a natureza de Zarathustra. 
Então é o homem Nietzsche que descobre que está no meio-dia da vida. Ele nasceu em 1844, 
então tinha exatamente 39 anos quando começou a escrever “Zarathustra”, e isto é o meio-dia, 
o começo da tarde. No seu caso, lógico, era particularmente importante ver isto, porque ele 
teve somente seis anos antes que a atrofia no seu cérebro começasse em 1889202. Agora ele 
descobre seus dois animais, que foram anteriormente explicados como símbolos dos instintos. 
Normalmente a águia, como animal que vive no ar, tem a qualidade do espírito, porque se 
entende o espírito como um ser alado, como um anjo, um ser flutuante e volátil, ou como o 
corpo sutil de um fantasma, um "renevant". Os pássaros vivem no topo das montanhas mais 
altas, onde ninguém pode ir, ou viajam pelo ar, e isto é sempre característico do espírito ; para 
se tornar espiritual é necessário elevar-se das profundezas das coisas i pesadas, jejuar, e 
perder peso. E a cobra é o símbolo da densidade da terra. Não tem pernas, não pode pular ou 
voar, pode somente rastejar sobre seu ventre, no pó da terra. E cobras, freqüentemente, vivem 
em buracos e pedras, e algumas são noturnas, estranhas. Levam uma vida: oculta e são 
encontradas onde menos se espera. Então a cobra seria um símbolo da terra, das coisas 
ctônicas. Psicologicamente, a águia é como o pensamento, uma mensageira do deus 
supremo; também se entende o pensamento como um ser alado e um produto do cérebro, que 
está no topo do homem, no topo de mundo. E o Monte Meru onde a cidade das luzes fica, a 
luz da consciência203. Enquanto a cobra, por outro lado, consiste principalmente de coluna 

vertebral e é por isso uma personificação dos centros motores inferiores do corpo, da medula 
espinhal e dos correspondentes centros do cérebro. Como uma personificação dos instintos 
fisiológicos, é também associada com a sexualidade, ou com a baixa astúcia instintiva do 
primitivo ou da mente animal no homem.  

Zarathustra vê estes dois animais juntos, representando pares de opostos, pois sempre 
se supõe que o espírito seja o oposto irreconciliável do ctônico, lutando eternamente contra a 
terra, de acordo com a idéia dogmática e a idéia das velhas filosofias em geral. Pois, onde 
quer que formos no mundo, se compararmos os pontos de vista filosóficos mais elevados de 
um período, digamos 2000 anos atrás, encontraremos que em quase todos os lugares as 
pessoas chegaram à mesma conclusão: a saber, que a matéria é rebaixada e má, e o espírito 
é bom, bonito e alto - e a matéria deve ser subjugada pelo espírito, e não o contrário. E deste 
ponto de vista, descobrimos que tivemos um desenvolvimento peculiar na Europa como um 
resultado da idéia que inventamos, que o espírito era a mente e que a mente era dependente 
do cérebro e suas funções. Construímos uma ciência materialista,' cuja filosofia era a primazia 
da matéria, a predominância do principio material. Isto está em contradição com a vasta 
maioria das visões religiosas e filosóficas em todo o mundo, mas n~o podemos criticar essas 
visões adequadamente, pois pertencemos ao mesmo período temporal. Vejam, vai por conta 
disso o fato de que o desenvolvimento da arte, ou da ciência, ou filosofia, uma vez 
contemporâneos, tem andado por linhas paralelas por toda a Terra. Mesmo as civilizações 
Maia ou Asteca se desenvolveram, tão longe quanto podemos saber, de um modo que era 
paralelo ao desenvolvimento de todo o resto do mundo. Os períodos clássicos da arte são 
mais ou menos os mesmos na China e na Europa; a arte gótica da China foi contemporânea à 
nossa; e o nosso Barroco ou Rococó apareceram junto com o mesmo desenvolvimento na 
China. Esses fatos demonstram que há uma tendência a uma sincronicidade geral dos 
eventos. Assim, nós só podemos dizer que a humanidade como um todo passou por uma 
época em que o principio espiritual predominou sobre o principio material, ou a águia 
predominou sobre a ser- pente. E então voltamos ao nosso simbolismo. Os senhores estão 
provavelmente impressionados pelo fato da serpente ter-se enrolado no pescoço da águia. 
Qual é a apresentação usual deste símbolo ?  

                                                
202. Para Carl Von Gersdorff, em 20 de dezembro de 1887, um ano antes de seu colapso, Nietzsche escreveu: “Minha vida, apenas agora, 
alcançou o sol a pino: uma porta está fechando, outra abrindo.” (N/Cartas/Fuss) Para Jung, “sol a pino" simboliza o começo da  “segunda 
metade da vida", a época da reflexão sobre o sentido da vida.  
203. Uma montanha fabulosa de 86.000 léguas de altura, no centro da Terra, onde Vishnu mora.  
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Mrs. Sigg : A águia carrega a serpente nas garras.  
Dr. Jung : Sim, mostrando que o espírito tem domínio sobre a matéria, ou que a águia, 

personificando a luz, tem domínio sobre os poderes da escuridão ou sobre o demônio. Por 
exemplo, os senhores lembram de ter visto as assim-chamadas estantes para leitura nas 
igrejas,. espécie de suporte, nas quais a Bíblia é sustentada por uma ~guia. A águia é o 
símbolo de São João Evangelista, cuja filosofia é a idéia do Logos, a palavra, ou a luz que vem 
de Deus e brilha dentro da escuridão do homem. A fantasia antiga atribui a águia a João 
porque a águia era a mensageira de Zeus, o deus do céu, o mensageiro que vem dos céus, a 
personificação da luz. Portanto, o símbolo nas estantes, onde a palavra de Deus como nos é 
dada na Bíblia, vem à terra carregada nas asas da águia. Agora, a águia é, num certo sentido, 
predominante aqui, ela carrega a cobra, mas não nas suas garras. A cobra está enrolada no 
seu pescoço. Como sentem essa imagem?  

Mrs. Crowlmy: No Livro Mandeano de João há um desenho muito definido da águia 
vindo enquanto a mensageira de Deus, mas fazendo reverencia a Myria. A águia se torna sua 
mensageira, então é realmente a mensageira da terra aqui.204 Dr. Jung: Esta é a idéia 
Gnóstica, mas este aqui é um desenvolvimento posterior ao simbolismo Gnóstico. Não iremos 

nos aprofundar nisto agora, nem no símbolo da águia na alquimia. Nietzsche não tinha 
conhecimento de gnosticismo, nem de filosofia medieval. Foi um filólogo clássico e portanto 
tinha um desprezo profundo por qualquer coisa além do ano I : seu paraíso era entre 600 e 

100 AC.  
Mrs. Jung: A cobra simboliza o lado instintivo de Zarathustra, o arquétipo, também? Ou 

isto só pertence a Nietzsche, o homem?  
Dr. Jung : Bem, esta é a questão. Até onde eu sei, não temos prova de que a águia e a 

serpente representassem um papel particular como próprio Zarathustra, mas é um fato que 
Zarathustra foi um filósofo ou um professor cujo propósito era estabelecer a predominância do 
espírito. Nos séculos anteriores à era cristã encontramos em todos os lugares traços do 
esforço em fazer o espírito predominar sobre a matéria. Assim, podemos dizer que Zarathustra 
já era uma tal águia, superando o principio da terra. Agora, a questão se a águia e a serpente 
simbolizam os instintos de Nietzsche é justamente o que eu estou perguntando. Como os 
senhores sentem esse simbolismo, onde a cobra parece estar enrolada no pescoço da águia? 
Esta é uma formulação muito pouco comum, nada clássica. Até onde eu sei, ela normalmente 
está serpenteando nas garras, dominada pela águia.  

Mrs. Baumann: Temos visto a figura de Nietzsche enquanto homem sendo totalmente 
sobrepujado pela figura de Zarathustra, mas este parece ser quase o quadro oposto; é como 
se a cobra estivesse indo voluntariamente, ou como se Nietzsche estivesse indo 
voluntariamente com Zarathustra.  

Mrs. Mehlich: Eu acho que é um pouco paradoxal. A águia é a senhora da situação. Ela 
eleva a serpente. Mas por outro lado pode ser dominada.  

Dr. Jung: Os senhores acham que é um pouco perigoso para a águia ter tal gravata? 
Sim, é. Eu não gostaria disso.  

Mrs. Brunner: E perigoso para a serpente também. Poderia cair.  
dr. Jung: Bem, se ela se agarra ao pescoço da águia, ela não cairá, mas esta não é 

uma situação agradável. Não acho que serpentes gostem dessa coisa de aviação.  
Mrs. Strong: É novamente o simbolismo da suspensão antes do renascimento? .  

Dr. Jung: Certamente há nisto o motivo da suspensão.  
Miss Wolff : A imagem me é repugnante. Nietzsche diz que a serpente se pendura na 

águia, "não como presa, mas como uma amiga". Isto é horrível sentimentalismo, porque estes 
dois animais simplesmente não andam juntos, eles não se unem. E muito contra o que eles 

                                                
204. Os Gnósticos Mandeanos ( Manda - conhecimento) eram os da Mesopotâmia. Adão e Eva foram “incitados a transgredir as ordens do 
Criador pelo Salvador mesmo, que diz: “Eu me manifestei na forma de uma águia, sobre a Arvore do Conhecimento... para ensiná-los... “ 
Jean Doresse, "O Livro Secreto dos Gnósticos Egípcios", tr. Philip Mairet (Nova Iorque,1960). vejam “O Livro Secreto de João", pág 207.  
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real- mente fazem, portanto isto também tem que ser considerado, na imagem. E uma situação 
muito paradoxal.  

Mrs. Sigg & Eu acho que, como Nietzsche era filho de pastor protestante, ele se 
lembraria certamente de que nenhum outro animal na Bíblia estava sob uma maldição; a 
serpente obteve do criador uma maldição especial: "Rastejarás sobre teu ventre.” Nietzsche 
está sempre inclinado a reagir contra tais coisas e dizer o oposto, portanto. tal oposição 
poderia ter acontecido aqui também.  

Dr. Jung: Este é um ponto de vista interessante. A coisa mais impressionante nisso 
tudo é que a cobra está sedo levantada para fora do seu meio, para outro no qual depende 
inteiramente da boa vontade da águia. E uma situação diabolicamente desconfortável. Depois 
de um certo tempo, certamente a águia ficará faminta e comerá a cobra. Os senhores 
conhecem o pássaro serpentário - que se parece exatamente com uma águia, apenas as 
pernas são um pouco mais longas - é um comedor clássico de serpentes. Há muitos pássaros 
semelhantes à águia, de fato, que são tipicamente inimigos das cobras. Então a serpente está 
numa situação muito precária e Mrs. Baumann está muito certa quando aponta que é 
realmente a própria condição de Nietzsche. Ele é levantado do chão e como homem material, 
como homem da terra, está no poder deste pássaro enorme. A águia é o arquétipo, vejam; o 
velho sábio é o velho pássaro sábio. O Hamsa, o cisne, elevou-o. Há um paralelo clássico que 
não podemos esquecer, porque Nietzsche é um filólogo clássico. Qual é ?  

Miss Wo1ff: Ganimedes.  
Dr. Jung: Sim, aquele belo rapaz que foi atraído pela águia de Zeus para servir a mesa 

dos deuses - um episódio homossexual, um dos pequenos escândalos do Olimpo205. Portanto, 

o homem Nietzsche está certamente retratado neste quadro e podemos sempre notar a 
influencia pessoal no simbolismo, quando alguma coisa n~o está de acordo com as regras, 
não muito certo. Neste caso, certamente não é muito correto que a serpente esteja enrolada 
no pescoço da águia. A serpente poderia ter uma fantasia e apertar seu pescoço tanto que não 
poderia respirar, o que poderia ser muito ruim para ambas ; é muito arriscado, isto poderia ir 
mal de muitas maneiras diferentes. Isto é substanciado pelas observações subseqüentes de 
Zarathustra : " Encontrei mais perigos entre os homens do que entre os animais; perigosos são 
os caminhos de Zarathustra." Ele encontra o seu perigo no lugar errado; teme os perigos entre 
os homens. É lógico que existem relativamente pequenos perigos entre os homens: o perigo 
entre as bestas,. particularmente as próprias bestas de cada um, é muito maior. Mas ele sente 
a tensão - perigo manifestada neste símbolo peculiar.  

Agora, como Mrs. Baumann também assinalou, a serpente aqui é representada como 
uma amiga da águia, e isto poderia ser explicado pelo lado pessoal como uma demonstração 
do fato de que a relação entre Nietzsche e Zarathustra é do tipo amigável. Ele não se sente 
vitima de Zarathustra ; sente as garras da águia como um gesto amoroso, tanto que 
poderíamos dizer que a serpente, por sua livre vontade, se enrola e abraça o pescoço da 

                                                
205 Nota do tradutor; "Ganimedes em grego talvez provenha de gános - liquido brilhante (vinho) - e de médesthai - ocupar-se de - 
designando assim a honrosa tarefa de escansão de Zeus no Olimpo. Há, todavia, os que tentam interpretar o nome do jovem troiano como 
aquele que “faz brilhar” os "órgãos sexuais" (médea) de Zeus, já que este é o todo-poderoso também no que se refere ao sexo e Ganimedes 
teria sido levado ao Olimpo como amante passivo do pai dos deuses e dos homens. Pode não ter sido este o sentido inicial que os gregos 
atribuíram ao rapto e ao nome, mas o erotismo do século V AC não o subestimou, como atesta o fragmento 320 Nauck das Cólquidas de 
Sófocles ( mérois hypaithón tén Dios tyrannída) "o que inflama com as coxas o poder soberano de Zeus.” A genealogia do príncipe troiano é 
complicada e muitas são as variantes; a mais canônica, no entanto, atribui-lhe como pais a Trós, herói epônimo da raça troiana e Cairroe, 
filha do rei Escamandro. Jovem de extraordinária beleza, inflamou o coração do esposo de Hera. Um dia em que pastoreava o rebanho 
paterno nas montanhas que cercam a fortaleza de Ilion, possivelmente no monte Ida, foi raptado por Zeus ou por sua ave, favorita, a Águia, 
ou pelo próprio Zeus em forma de águia. Mais uma vez o deus poderoso toma a forma de uma ave como outras tantas se travestira para 
satisfazer suas paixões incontroláveis. Para empreender este rapto, que teria sido planejado pelo astucioso Tântalo e por Eros, o amante 
divino ofereceu a Trós cavalos divinos, nascidos do sêmen do vento Zéfiro com uma das Harpias. Nas representações áticas em que o mito 
servia de parâmetro para a pederastia, Zeus ofertou a Ganimedes os dois usuais presentes de amor, um "aro", símbolo da sizígia 
(conjunção) e da completude e um "galo", ave-falo, guardião das tumbas, espancador das trevas e dos monstros noturnos que perturbam o 
amor e anunciante, com seu canto, da Aurora e da luz que se aproxima. Deu-lhe também "asas", que muitos deuses não possuem, para 
justificar-lhe o súbito desaparecimento para além da morte. A1ado, imortalizado, pode desempenhar seu novo papel como escansão 
(copeiro, aquele que verte o vinho na taça e oferece ao rei) e Eros privativo de Zeus." ( Dicionário Mítico- Etimológico de Junito Brandão ) 
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águia. Isto poderia indicar que, afinal, não é uma situação hostil, mas uma união, obviamente 
uma reconciliação. O fato que permanece, entretanto, é que a serpente é carregada pelo ar, 
longe de seu ambiente costumeiro, e este seria o homem Nietzsche arrebatado do chão por 
Hamsa, o pássaro do arquétipo, contra o que ele não faz nada para se defender. Pelo 
contrário, oferece-se voluntariamente para este tipo de viagem. Como estávamos dizendo no 
,inicio, é uma tentativa de jornada através do ar, não uma viagem dentro do mar; o que quer 
que voe no ar é visível. Ocorre no absolutamente aberto, enquanto a viagem no mar acontece 
na escuridão e é invisível. Então, de certo modo, se olhado do ponto de vista pessoal do 
próprio Nietzsche, esta visão de Zarathustra é realmente o que Nietzsche também podia ver e 
confrontado com os fatos, ele poderia perguntar a si mesmo.  
    "Agora, por que Zarathustra vê tal cena? O que isto transmitiria a Zarathustra-Nietzsche ?”  

Vejam, os instintos sempre vem do inconsciente e nos dão uma sugestão, talvez num 
sonho. Por exemplo, suponham que eu esteja identificado com um arquétipo; eu não sei disso 
e o arquétipo, é claro, não vai me dizer, porque eu já estou possuído e inundado pelo 
arquétipo. Se é o do velho sábio, ele vai procurar expressar somente a si mesmo e o 
instrumento humano que está realmente usando, digamos no ano de 1883, não conta 
absolutamente. Poderia ser em qualquer outro século, outro homem, outro instrumento. E 
como quando não presto atenção ao martelo que uso; utilizo-o e depois coloco de lado. Não é 
um martelo pessoal. Este é o jeito que o arquétipo usa o homem, simplesmente como um 
instrumento, como uma ferramenta de natureza transitória. Fazemos um espalhafato de 
nossas vidas, mas a natureza n~o o faz; se a natureza gosta de extinguir milhões de pessoas, 
ela o faz silenciosamente. Na guerra destruímos os melhores entre os. homens aos milhões. 
Bem, isto é natural, é a guerra. Podemos fazer isso porque somos usados por um arquétipo: 
pessoas são todas possuídas e destroem - se umas às outras. E isto é o que a natureza faz. 
Por isso, o homem Nietzsche conta muito pouco para o arquétipo. Acontece que ele é apenas 
o instrumento. Mas o homem está, sem dúvida, numa situação terrível. Ele está possuído e 
não pode se defender, pois nem ao menos sabe que está possuído, e esta é uma maravilhosa 
oportunidade para o inconsciente. Visto que todos têm instintos, o arquétipo do velho sábio 
não é todo o inconsciente. Ele é apenas um dos muitos habitantes, e portanto há outros 
espíritos solícitos e poderes que aparecerão. Então se um homem está possuído e não o 
sabe, vai ter, talvez, um sonho que lhe diga alguma coisa, ou algo vai ser mostrado a ele que 
elucidará a situação. Para um homem como Nietzsche, por exemplo, aparecerá um sonho que 
contém a imagem da águia e da serpente. Se tal caso acontecesse na realidade, eu explicaria 
da seguinte maneira: a luz do céu, a águia, a palavra divina pegou você; naturalmente, como 
poderia você resistir? Então você se entregou a isso. Mas você precisa saber que isto é 
extremamente perigoso; nós não sabemos como vai se encaminhar no futuro. Poderia dizer 
que é uma situação muito precária para a serpente - provavelmente menos para a águia, 
porque a serpente está basicamente sob a ilusão da amizade. Vejam, se a águia estivesse sob 
esta ilusão, teria sido persuadida pela serpente para ficar no chão e pular, enquanto ela 
trepava e sentava em suas costas. Teria que dar pulos carregando a cobra - ou poderíamos 
pensar em qualquer outro arranjo grotesco. Mas é claramente a serpente quem segue. E 
Nietzsche quem segue a insinuação ou a intimação do arquétipo e é carregado pelos ares. 
Este é o ekstasis; é o milagre típico da levitação. Estas coisas acontecem em estórias de 
santos; durante a missa, enquanto estão rezando ao pé do altar, de repente, são guindados às 
alturas; isto é o ekstasis real.  

Mr. Baumann: Professor Rouselle nos mostrou símbolos como estes; ele tem estórias 
sobre pequenas mandalas tibetanas e numa havia uma serpente com asas imensas voando 
pelo céu. E no quadro seguinte a serpente tinha desaparecido e restavam apenas asas 
voando em direção ao sol. E um quadro de êxtase206.  

                                                
206. Lewin Rouselle de Frankfort-on-Main deu conferencias em Eranos em 1933, 1934 e 1935 sobre Taoísmo e Mitologia Chinesa. "Nós", 
presumivelmente significa: "membros do Clube de Psicologia". Indra atirou seus raios mortais na nuvem-serpente e desta forma liberou o 
"fluxo da vida". Zimmer/Mitos, pag 3. A conferência de Rouselle de 1933, "Direção Espiritual no Taoísmo Contemporâneo”, está publicada em 
"Disciplinas Espirituais", vol 4, do "Artigos do Anuário de Eranos", Princeton, B.S.XXX, 1960 
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Dr. Jung: O senhor traz à discussão o motivo da serpente emplumada, Quetzalcoatl, o 
símbolo mexicano do assim-chamado deus salvador. A serpente emplumada ou com penas é 
a união do pássaro e serpente, mas uma espécie de união orgânica: a serpente está voando e 

rastejando ao mesmo tempo. Poderíamos chamá-la de dragão. A idéia chinesa de dragão é 
também muito parecida com esta. E um animal extremamente ctônico e aquático, que então 
alça voa no ar e se torna ígneo. Nós também temos lendas de dragões alados, um tipo de 
serpente emplumada.  

Mrs. Crowley: Existe a idéia hindu de uma nuvem-serpente que fertiliza a Terra.  
Dr. Jung: Sim, é representada, geralmente, com asas. Esta é, evidentemente, uma 

tentativa de reconciliação dos pares de opostos, assim como esta visão o é, ou como o seria 
tal símbolo se ocorresse num sonho. Mas aqui a serpente está demasiadamente do lado da 
~guia, voando pelos céus. Eu também poderia criticar, sob quaisquer condições, este fato 
peculiar da serpente enrolada no pescoço da águia. E, de novo, uma espécie de imagem 

premonitória. Eu não gostaria dela. Não é estética, e não está de acordo com as regras. 
Klinger, o pintor, fez um busto de Nietzsche, usando este símbolo da águia e da serpente. Os 
quatro cantos da figura tinham a forma das garras da águia e a águia segurava a serpente nas 
suas garras207. Vejam, ele corrigiu a visão de Zarathustra, como faz o artista; insistiu que a 

serpente foi dominada pela águia, pois são inimigos eternos. Sempre que encontramos um tal 
distúrbio do antigo e tradicional simbolismo, precisamos voltar ao individuo que o utiliza e lá 
descobriremos que algo aconteceu, o que, de certo modo, é inevitável. Deve acontecer, mas o 
modo como aconteceu não é correto.  

O propósito de Zarathustra é, sem dúvida, sanar o problema da época: esta é a razão 
porque o velho homem aparece. Como o próprio Nietzsche diz, ele tomou a figura de 
Zarathustra porque o Zoroastro original trouxe para o mundo o conflito moral: e como o conflito 
moral está agora em sua culminação, ele deve aparecer de novo para fazer alguma coisa que 
o cure. Os pares de opostos que foram separados pelo conflito moral devem ser reunidos 
novamente. Portanto, essa imagem é realmente a tentativa de Zarathustra de reuni-los. "Além 
do Bem e do Mal" significa além da águia e da serpente, e dos seus significa- dos morais; por 
esta fórmula Zarathustra está tentando resolver o problema do nosso tempo208. A antiga 

dissociação moral perdeu, aparentemente, sua importância cósmica e apresentou-se um novo 
problema, o problema da reconciliação dos opostos. Ainda assim o corpo, representado pela 
serpente, é elevado da terra. Como poderiam explicar isso?  

Mrs. Crowley : Inflação ?  
Dr. Jung: Não, eu não chamaria isto de inflação. Quando temos que solucionar um 

problema tao importante que é realmente novo para nossa época, somos tremendamente 
influenciados pelo modo pelo qual este problema tem sido resolvido até então - isto é o mais 
provável. Dificilmente podemos nos afastar da solução proposta até o momento. E a solução 
proposta pelo velho Zarathustra foi: Deixe o espírito dominar a matéria, deixe o Yang dominar 
o\ Yin, e então o problema estará resolvido para sempre, porque a existência da matéria será 
liquidada. Vejam, esta era a idéia da redenção que começou, na verdade, na Pérsia, apareceu, 
em certa medida no Egito e passou para a Judéia, particularmente no Cristianismo, onde o 
fogo do inferno chega no fim de nossos dias e o mundo todo arderá, tudo que tem sido matéria 
desaparecerá pela eternidade. Isto também aparece nas religiões primitivas germânicas, onde 
no fim aparecerá o lobo feroz e o mundo será devorado pelo fogo. A idéia de que ao final o 
espírito venceria era a maneira pela qual o problema era resolvido, a que se atribui todas as 
conclusões tiradas pela Cristandade a respeito da negligencia ou destruição do corpo. Para os 
santos, tudo o que se referia ao corpo era baixo e vulgar. Haviam tabus especiais para provar 
a inferioridade das coisas corporais; e tudo o que pudesse ser chamado de mente ou espírito 
era maravilhoso, bom, divino.  

                                                
207 Max Klinger, (1857-1920) pintor e escultor alemão. 
208. F Nietzsche não era de maneira nenhuma anti-moral em geral, mas somente anti-moral no sentido cristão, budista ou qualquer outro 
que negue a forma. Ele quis ir além do Bem e do Mal para encontrar a oposição válida (como pensava), o Bom e o Mau.  
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Ao longo dos séculos, entretanto, fizemos a mesmíssima descoberta que fizeram na 
China, onde uma letra impressa ou hieróglifo era sagrado - até que descobriram que toda a 
sorte de obscenidades, de coisas vulgares e malignas também poderiam ser impressas. Mas 
antigamente tudo, cada fragmento de pintura ou papel escrito era cuidadosa- mente 
preservado e protegido como sagrado; papel que contivesse letras sagradas não poderia ser 
tocado pelos pés. Temos a mesma noção; existem ainda pessoas que pensam que algo é 
verdade só porque está impresso. Acreditamos nas faculdades salvadoras da mente do 
espírito. Nossa crença na ciência é a mesma coisa: esta é a verdade, é razão, e a verdade 
deverá nos salvar no final. Ela é o nosso salvador. Vejam, é o mesmo preconceito antigo. Não 
sabemos o que a verdade é, e, particularmente, não sabemos como funciona; apenas 
aprendemos que ás vezes uma mentira é tão boa quanto a verdade. Há uma peça na América 
- infelizmente não aqui - onde por 24 horas nada é dito a não ser a verdade, que mostra o que 
a verdade pode fazer. Se falamos a verdade por 24 horas, criamos um inferno de uma 
bagunça no fim, da qual ninguém mais consegue sair209. Obviamente nossa dúvida cresceu; 
confrontamo-nos com o problema: devemos dizer a verdade ou manter certa ilusão? - e 
sabemos de casos onde a ilusão é seguramente melhor do que a verdade. 
Conseqüentemente, incorremos em toda a sorte de colisão de deveres; deveríamos dizer a 
verdade. Mas é muito melhor dizer uma mentira em certos casos, e então estamos perdidos 
todos no mar e há uma catástrofe. Talvez descobrimos que o que as pessoas chamam de 
pecado é algo extremamente decente, ou o que as pessoas chamam virtude pode ser o vicio 
mais horroroso - realmente algo infernal, muito cruel. Assim, somos sacudidos pelas dúvidas, e 
temos, portanto, que começar a olhar as coisas de um ponto de vista diferente.  

Por exemplo, antigamente pensávamos que era uma boa coisa punir os criminosos, 
mas atualmente sabemos de casos onde isto não é uma coisa boa. Ou talvez, conhecemos 
um criminoso, e se o estudamos, percebemos que, no seu lugar, teríamos feito quase a 
mesma coisa. E as pessoas que são cuidadosa em evitar algo que não é muito correto, 
maravilhosamente entram numa confusão incrível, enquanto pessoas que não são muito 
corretas se dão muito melhor, e são menos prejudiciais à sociedade humana do que as 
pessoas corretas. Portanto, não podemos evitar estarmos extremamente duvidosos quanto à 

validade dessas duas idéias. Além disso, sabemos que o que chamamos matéria, coisa, que 
pensamos que poderíamos ridicularizar ou desprezar, é exatamente tão, espiritual quanto o 
espírito, e o espírito é talvez tão corporal quanto a matéria. Mesmo assim ficamos 
extremamente indecisos sobre a qual principio devemos dar o maior valor. Assim, a soma total 
de todas estas dúvidas e deliberações nos coloca frente à questão : Como pode este conflito 
entre Yang e Yin, entre o bom e o mau, espírito e matéria, ser resolvido? E é mais do que 
'natural, se fazemos uma tentativa para solucioná-la, que sejamos fortemente influenciados 
pelos valores do passado.  

E muito provável, portanto, que a águia levasse a serpente para dar uma volta pelos 
ares; é uma concessão, assim como a própria vida de Nietzsche foi uma concessão. Há pouca 
diferença entre a vida de Nietzsche e a vida de um santo; ele renunciou à sua vida comum, e 

foi para as florestas. As florestas eram chamadas Rapallo, ou Engadine, Nice, e assim por 
diante, mas ele foi sozinho, um eremita. Viveu. inteiramente dentro de seus livros. Devotou-se 
a práticas espirituais, poderíamos dizer, e perdeu a conexão com o mundo da carne. Ele, 
realmente, tornou-se uma espécie de santo moderno; o lado espiritual fisgou-o mais do que 
seria desejável para solucionar o seu problema - moral. Pois para resolver o problema 
devemos atribuir valores iguais. Não podemos dizer que o lado espiritual é duas vezes melhor 
que o outro lado; temos que trazer os pares de opostos juntos num modo totalmente diferente, 
onde os direitos do corpo sejam tão reconhecidos quanto os direitos do espírito.  
 
          SEXTA PALESTRA  DE OUTONO - 14 de Novembro de 1934 

                                                
209. Incontáveis apresentações teatrais e nao menos do que quatro versões cinematográficas da farsa de J. Montgomery : "Nada Além da 
Verdade" foram apresentadas, datando de 1920.  
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Dr.Jung: Estávamos ocupados na última vez com o simbolismo da águia e da serpente, 

e nós dissemos que era bastante incomum e, um pouco anormal que a serpente estivesse 
enrolada no pescoço da águia. Usualmente, elas são representadas como oponentes e a 
águia segura a serpente em suas garras - é a idéia geral do conflito entre Yang e Yin, ou entre 
espírito e matéria. E como norma, durante a era de Peixes e talvez mais cedo, voltando a 2000 
AC, o resultado da batalha é que a serpente é vencida pela águia: o espírito vence a matéria. 
Mas aprende-se da filosofia chinesa que isto nem sempre é assim; poderia ser o contrário. 
Estamos inclinados a acreditar que o espírito é muito melhor que a carne, e que a carne ou 
matéria merece ser comida pelo espírito; mas encontram-se casos onde é duvidoso se isto é 
recomendável. Pode-se mesmo concluir de certas experiências que isto não é realmente 
desejável.  

Tenho aqui dois casos interessantes onde o simbolismo da águia carregando a 
serpente ao redor do pescoço foi descoberto por outras pessoas além de Nietzsche. Devo o 
primeira contribuição ao Sr. Baumann, que é bastante generoso ao nos permitir ver algumas 
de suas gravuras, onde o destino da serpente - ou o conseguimento da águia - é demonstrado. 
E a história do relacionamento dos princípios espiritual e material como parte do 
desenvolvimento interior, o "drama intérieur". Pode-se chamar a isso um tipo de processo de 
iniciação. Ou podemos também expressar isso ao contrário, que todo processo de iniciação 
que conhecemos pela história ou pela experiência são as manifestações externas de um 
processo interior natural que está sempre acontecendo na mente. E nossos sonhos são como 
janelas que nos permitem olhar para dentro, ou escutar lá dentro, aquele processo psicológico 
que está continuamente se desenvolvendo em nosso inconsciente. E um processo de continua 
transformação que não tem fim, se nós não interferimos. E necessária nossa intervenção 
consciente para trazê-lo para um objetivo - por nossa interferência nós fazemos um objetivo. 
De outro modo, é como a eterna mudança das estações na natureza, um elevar e rebaixar, 
integração e desintegração sem fim. Nenhum fruto é trazido para casa pela natureza; apenas a 
consciência do homem sabe sobre os frutos. Ele colhe as maçãs sob as árvores, pois estas 
simplesmente se desintegram se deixadas a si mesmas. E isso é verdadeiro para nosso 
processo mental inconsciente: ele se move em círculos dentro de si mesmo. Ele eleva e põe 
abaixo; ele integra e desintegra - e então integra novamente. E como as estações, ou como o 
eterno nascer e por do sol, do qual nada sai, a não ser que a consciência humana interfira e 
perceba o resultado. Talvez de repente alguém veja alguma coisa e diga: “Isto é uma flor!" 
Agora nós conseguimos algo. Mas deixado a si mesmo o processo não daria em nada. 
Podemos ver isso nos casos de esquizofrenia. Se seguirmos os sonhos de uma pessoa que é 
definidamente insana, podemos ver o tesouro aproximando-se da superfície, quase 
integrando-se, e percebemos que, se nesse momento, o camarada pudesse agarrá-lo, ou 
apenas erguer um dedo, ele poderia obtê-lo e tudo estaria bem. Mas no próximo momento 
afunda novamente por nove anos, nove meses, nove semanas e nove dias, e se vai. Ninguém 
pode alcançá-lo. Dá-se exatamente o mesmo com uma pessoa normal; acontecem", as 
mesmas revelações sem nenhuma conseqüência, se a consciência não interfere e agarra o 
tesouro trazido para cima em uma onda do inconsciente210. Mr. Baumann olhou dentro de sua 
janela e pintou algumas gravuras apresentadas pelo inconsciente. Aqui está águia com a 
serpente, e a figura de um menino pairando sobre a água, procurando o coração na água. 
Certamente este é um caso particular; a descoberta do sentimento, num homem, é um 
problema especial. O coração na água não pode ser descoberto enquanto a serpente também 
estiver na água. Para capacitar o menino a encontrar o coração, a serpente tem que ser 
elevada ao céu ou ao ar. Se os dois estão juntos, então o coração é o coração da serpente, o 
sentimento é idêntico à serpente. Portanto, o Yin deve ser tirado de seu elemento, a condição 

                                                
210.[ Slides são mostrados.]  
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fria e úmida do inconsciente. Depois segue-se uma luta entre a águia e a serpente, porque 
elas certamente não estão em bons termos uma com a outra.  

Um símbolo quase idêntico existe na mitologia hindu. Mrs. Zinno foi muito bondosa ao 
chamar minha atenção para o mito de Garuda e Naga, e eu tenho aqui uma gravura de Vishnu 
entronizado sobre Garuda, a serpente matadora de pássaros. Garuda é o pássaro da mente, 
uma espécie de águia demoníaca, usualmente representada com penas e asas. Os Nagas 
provavelmente não eram apenas demônios-serpente; eles podem também ter representado os 
adoradores de serpente, uma camada inferior da população, provavelmente de origem 
Dravidiana, habitantes autóctones da Índia, que foram expulsos ou varridos pelos invasores 
arianos211. Os arianos poderiam ser as .),guias, pessoas do céu, que caíram sobre a 
população Dravidiana mais primitiva e de coloração escura. Outras tribos autóctones também 
possuem tal forma de veneração ctônica: os índios Hopi na América, por exemplo, que não 
são mais nômades, mas construtores de aldeias, ou os índios Pueblos, os reais antepassados 
dos Astecas. A palavra espanhola Pueblo significa cidade; vem da palavra latina populus 
significando povo, mas mudou seu significado e se transformou no nome de um lugar onde há 
pessoas. Aquelas tribos foram chamadas Pueblos simplesmente porque construíram as 
aldeias em que moravam. E os índios Hopi Pueblo apresentavam tais cultos ctônicos de 
serpente. Eles até mesmo executavam suas danças da serpente na igreja cristã, pois eram 
também cristãos. Tinham nomes cristãos espanhóis e recebiam o batismo católico. Mas 
sempre mantinham também seus nomes índios, que são importantes por causa de seu 
significado místico. Assim, algo similar deve ter acontecido na Índia ; aquele povo Naga 
provavelmente era adorador de serpente.  

Mas certamente o mito é puramente psicológico. É a luta entre o principio do ar, luz e 
vento - contra o principio ctônico Yin, representado pela serpente. Diz-se que Garuda extinguiu 
todos os Nagas, menos um que pos ao redor de seu pescoço e usava como ornamento. 
Vejam, neste caso não poderia ser um empecilho, nem um sinal de uma amizade especial. 
Seria simplesmente um sinal de sua vitória sobre a serpente. Agora, é um fato curioso que as 
damas da velha Roma costumavam usar no calor uma serpente viva como ornamento de 
pescoço - naturalmente uma serpente inofensiva. O pescoço era refrescado pelo corpo da 
serpente e a serpente adorava ser enrolada no pescoço de sua ama, porque a pele dela era 
quente. Assim a idéia de ornamento de pescoço. era também uma espécie de moda, e posso 
facilmente imaginar que Roma não era o único lugar do mundo onde serpentes eram usadas 
para tal fim. Os senhores sabem, crianças gostam de carregar seus animaizinhos segundo 
essa mesma moda.  

Agora continuaremos. Na última parte do capitulo diz:  
"Encontrei mais perigos entre os homens do que entre os animais; por caminhos 
perigosos vai Zarathustra. Guiem-me meus animais!"  

Isto mostra que ele não está indo no caminho dos animais, que ele acha que seria 
menos perigoso, mas significa ir entre os homens. Sua jornada certamente é perigosa, pois 
através da identificação de Nietzsche com Zarathustra, ele é retirado de seu elemento e 
colocado no mundo dos espíritos. Se esquecermos de que consistimos também de corpos 
viventes e tentamos viver em um meio totalmente espiritual, o corpo sofre; e porque o corpo 
sofre, a mente também será afetada. Há uma terrível pressão em nossas mentes quando 
não.estamos bem com nossos corpos. A mente fica então tão sobrecarregada quanto o corpo. 
Assim, embora ele tenha esperanças de que as bestas o guiarão, é muito questionável se elas 
o farão. Nós sempre expressamos tais desejos quando no fundo estamos muito duvidosos de 
sua realização. Ele certamente precisaria dos animais auxiliadores em sua empresa.  

“Após dizer isso, lembrou-se Zarathustra das palavras do santo na floresta, suspirou e 
assim falou ao seu coração : Pudesse eu ser mais prudente! Pudesse eu ser prudente 
por natureza., como a minha serpente!” 

                                                
211. Mitos hindus freqüentemente falam de Garuda como o nome genérico de uma serpente-gênio. Para a história de Krishna, Garuda e o 
rei-serpente, ver Zimmer / Mitos, pag 856 e gravuras. 
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Vejam, ele de repente se lembra do velho no bosque que não acredita muito em 
empresas espirituais e portanto havia se retirado para a floresta, que significa para o animal, o 

principio Yin. Aqui Zarathustra duvida do seu caminho. Sente que não é particularmente sábio. 
Seria necessária uma grande sabedoria para torná-lo um caminho seguro. Precisaria da 
sabedoria da serpente, da sabedoria ctônica da terra, mas que não pode contatar quando está 
fora do seu corpo; quando vai com o pássaro Garuda, ele fica necessariamente hostil em 
relação à serpente. Então, muito logicamente após a gravura. do Sr. Baumann onde o pássaro 
aparentemente está carregando a serpente daquele modo amigável, uma luta terrível está se 
travando entre eles, pois são como cão e gato. Com certeza há certos exemplos onde cão e 
gato se tornaram amigos, mas estes são milagres domésticos; e um pássaro selvagem como a 
águia e um animal selvagem como a serpente nunca são. domesticados e de maneira 
nenhuma pode acontecer este milagre. Eles estão em planos completamente diferentes e 
portanto hostis um com o outro. Agora, com este desejo piedoso o capitulo introdutório 
termina. e chagamos ao verdadeiro texto do Zarathustra.  

Mrs Baynes: Posso perguntar porque Nietzsche identificava orgulho com a águia?  

Dr. Jung: Ela é sempre um símbolo do orgulho, mas aqui ela é um tipo de 
interpretação. Ele estava preocupado com o símbolo da águia e da serpente, que brotou de 
seu cerne original, assim como Mr. Baumann' escolheu o símbolo da águia e da serpente para 
expressar suas experiências interiores, alguém poderia - como sempre tem sido feito - então, 
fazer a identificação desses símbolos. Quando Nietzsche se depara com tal problema, muito 
naturalmente escolhe este simbolismo. A serpente rasteja sobre seu ventre no pó, e a águia 
voa no alto, muito maravilhosa e imperial, como a águia prussiana, por exemplo; então ela é 

com certeza um símbolo do orgulho. Mas psicologicamente isto é absolutamente insuficiente. 
Se ele tivesse ido adiante, teria esbarrado com o problema do relacionamento entre espírito e 
matéria, e então. seu Zarathustra poderia ser inteiramente diferente. Ele poderia ter dado 
corpo a Zarathustra. Mas é exatamente sua atitude peculiar que não lhe permite levar a sério a 
experiência do pássaro e da serpente.  

Vejam, só começamos a pensar decentemente sobre tal simbolismo,quando nos 
perguntamos por que diabos uma serpente e um pássaro? Por que não qualquer outra coisa? 
Mas ele estava tão tomado por aquilo que nem mesmo considerou o assunto. Somos todos 
assim. Há uma árvore de Natal em 25 de dezembro. Naturalmente! Todos nós montamos 
árvores de Natal. E o que se faz no Natal para dar prazer às crianças.  

Simplesmente nos deixamos levar pelo espírito natalino. Vestimos uma cara de Natal e 
montamos uma árvore de Natal porque todo mundo faz uma árvore de Natal: somos idênticos 
àquele espírito. Mas se realmente nos perguntarmos por que diabos exatamente uma árvore 
de Natal; de repente descobrimos que ela não tem nada a ver com o nascimento de Cristo. 
Não havia pinheiros na Palestina, e não há uma única coisa que a relacione com a 

cristandade. Mesmo assim pensamos que ela é um simbolo muito cristão. As pessoas nunca 
pensam até este ponto, nunca se questionam porque fazem tais coisas - porque este non 
sense infernal, o coelho da Páscoa, os ovos coloridos, e assim por diante. Ao fazer uma árvore 
de Natal, o individuo n~o é um, mas muitos. Uma mãe que faça uma árvore de Natal é uma 
mãe eterna, que faz o mesmo por séculos. Antigamente, eu suponho, faziam qualquer outra 
coisa, mas sempre com o mesmo sentimento da figura eterna. E um momento tão maravilhoso 
porque sempre foi assim, estamos novamente nos velhos tempos. O grande engodo da 
situação arquetípica é que de repente paramos de ser. Paramos de pensar e somos 
influenciados como se fôssemos carregados por um grande rio sem fim. De repente somos 
eternos. E estamos livres de ter que ficar sentados prestando atenção, duvidando e nos 
concentrando sobre coisas. Quando somos tocados pelo arquétipo, não queremos perturbá-lo 
fazendo perguntas tolas - é muito agradável. Somos todos como Parsifal quando vamos Santo 
Graal. É muito bom, muito maravilhoso - por que ele deveria estragar a situação fazendo 
perguntas? O sofrimento do velho homem está certo, é como deveria ser. É bom demais estar 
no milagre; não o estrague. Então nos tornamos idênticos, naturalmente. E este é o modo pelo 
qual Nietzsche se torna idêntico; encontrar o velho homem, ser, talvez, o velho homem sábio é 
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uma descoberta tão grande e tão doce que ele não pára para fazer perguntas. Ele apenas ~ 
escorrega e se vai sem perceber. Quando o arquétipo emerge e nos toca, nós nos vamos num 
piscar de olhos. Tornamo-nos eternamente válidos. Podemos agir e atuar e tudo acontece por 
si mesmo. Eu sempre cito a história do rei Albrecht que foi assassinado perto de Zurique em 
um vau onde o rio Reuss deságua no Aare. Sua comitiva, seu sobrinho e muitos outros 
cavaleiros haviam feito uma conspiração para matá-lo. Estavam cavalgando atrás dele, 
deliberando se deveriam fazer isso ou não, e não podiam decidir porque era um crime, 
parricídio. Mas no momento em que o rei entrou no vau, que é um lugar arquetípico de perigo, 
seu sobrinho sacou a espada, e disse: "Por que deixar aquele cadáver cavalgar na nossa 
frente?" E eles caíram sobre o rei e o mataram212. Era a situação arquetípica e portanto não 

houve hesitação. Podemos então agir, sem mais dúvidas. Somos então o dragão, e o 
assassinato precisa ocorrer lá; matar é indicado. Sejamos nós a vitima ou o assassino. Assim 
quando o velho sábio tocou Nietzsche, ele não se incomodou quando os animais surgiram. O 
Hamsa vem, com asas suaves, e ergue alguém, esse alguém não percebe, e então o individuo 
se foi. Mas então, naturalmente os animais estão lá ; a pessoa se torna consciente da 
presença dos instintos que informariam que o hamsa é um pássaro, não um homem e a 

serpente se eleva e grita: "Ele é meu inimigo”. E eles poderiam ser úteis. Nietzsche poderia 
desidentificar-se do velho sábio se ele ouvisse o grito da águia. Aquele foi um grito de aviso. 
Mas, sendo o velho sábio, ele sabe tudo sobre isso, com certeza, e interpreta a águia como 
sendo seu orgulho e a serpente como sua sabedoria - é como a árvore de Natal. Assim, a 
águia e a serpente não são mais válidas. Eles são interpretados de acordo com o que o velho 
sábio diria sobre elas. Através da identificação. com o arquétipo, falsifica-se o arquétipo, que 
então deixa de ser confiável. Ele só é confiável quando a pessoa se separa, quando resiste à 
tentação ao máximo. Este é o significado da luta de Jacó no vau com o anjo de. Deus. Ele 
lutou contra Deus para não se identificar com ele; só desta maneira poderia atinar com o 
verdadeiro significado da situação toda. Entre- tanto, identificar-se com o arquétipo é inevitável 
em certas circunstâncias; e o caso de Nietzsche era inevitável. Ele não sabia; era seu destino. 
Ao ler Nietzsche deve-se ter em mente que ele era também uma vitima, e por ser uma vitima, 
falsificou a verdadeira função do arquétipo. O velho sábio nunca teria falado daquela maneira 
se Nietzsche não estivesse misturado com ele. Há muito de uma sexualidade não realizada 
em Nietzsche. Ele foi tirado de seu corpo e não viveu uma vida apropriada.  

Mrs. Baumann: Na última linha, a palavra loucura não poderia ser um daqueles lugares 
incertos, confusos, onde ele poderia ter tido um palpite sobre sua situação ?  

Dr. Jung: Ah, sim, porque ele realmente compreende que sua empresa é loucura - isto 
é o velho sábio. Mas Nietzsche ele mesmo não senta e diz: "Por que eu digo "loucura"? Será 
por que eu estou fazendo uma caminhada inútil com este livro?" Ele brinca com esta palavra ; 
é uma árvore de Natal. Se eu tivesse escrito tal passagem, eu me perguntaria "Bem agora 
loucura! O que isto significa? Vou fazer alguma coisa tola?" Eu teria estragado certamente 
todo o prazer da cavalgada, estou convencido. Mas eu sou um médico e isto faz diferença. 
Sou muito pouco poético.  

Mrs. Sigg: Eu acho que por trás da gravura da águia e da serpente há, na verdade, 
uma outra gravura que tem uma relação próxima com isso, a visão do lunático que o senhor 
mencionou em seus livros, o disco solar com um tubo pendendo dele. É um símbolo muito 
perigoso e me parece que há alguma relação, porque Nietzsche disse que a serpente estava 
pendurada na águia, e Nietzsche estava realmente identificado com o sol no inicio do 
Zarathustra.  

Dr. Jung: Não, eu não faria esta analogia. A visão do lunático é muito diferente e só se 
relaciona a isto muito remotamente. Ela tem a ver com o significado generativo do sol. E o sol 
gerando a palavra no homem, o nascimento da alma a partir do sol; é um tipo de visão antiga, 
como as analogias do grande papiro mágico, a assim-chamada liturgia mitráica, que possui 

                                                
212. Rei Albrecht de Hapsburg foi morto em 1308 depois de 6 anos de reinado. Ver "C. G. Jung Speaking", ed. William McGuire e R.F.C.Hull 
(Princeton, 8.S. XCVII, 1977),- p. 293-4 
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claramente origens antigas. E a concretização do começo do evangelho de São João, onde é 
dito que a palavra é a luz que brilha na escuridão, o Logos213. Nós iríamos longe demais se 

considerássemos isto um paralelo. Aquele era um caso de demência precoce, onde não se 
pode esperar um simbolismo muito moderno; freqüentemente tais pessoas, particularmente as 
não instruídas, começam de um nível de consciência medieval cristão e simplesmente caem 
no inconsciente coletivo, o qual tem um caráter essencialmente histórico, como nosso 
inconsciente apresenta quando pela primeira vez entramos em contato com ele. O 
inconsciente produz primeiramente aspectos de um simbolismo histórico que se torna moderno 
ou avançado, ou antecipa o futuro através da interferência de uma consciência definida.  

Mrs. Dürler: Gostaria de perguntar sobre a última palavra. Por que ele não diz "ir para 
cima" em vez de "ir para baixo" ? É uma premonição ?  

Dr. Jung: Pode haver um tipo de premonição aí, mas através de todos os capítulos 
introdutórios, ele descreve seu movimento em direção ao mundo como seu afundar, seu 
untergang, o que certamente também é dito a partir do arquétipo, porque o Hamsa é um 
pássaro de grandes alturas. E quando o espírito vem para o mundo, ele desce. O Logos desce 
do céu para a terra, e Deus desce à terra para poder nascer. Yang é o sol ou luz e está 
sempre acima; se é tentada uma reconciliação, o principio Yang desce para a matéria porque 
a matéria não pode elevar-se. E ele assim ergue a matéria. No simbolismo cristão isto poderia 
ser a Transfiguração de Cristo. Ele estava em um estado de levitação, mostrando assim como 
o espírito domina a matéria, como a matéria pode ser completamente cancelada. Vocês 
sabem, nossas mentes começam com a queda da antiguidade, e primeiramente a mente foi 
teologicamente especulativa, filosofia escolástica. Estávamos todos pairando no ar. 
Pensávamos as coisas mais abstrusas, coisas realmente absurdas. Estávamos apenas 
preocupados com problemas não empíricos. Então, muito lentamente, começamos a descobrir 
a natureza. Alberto Magnus, embora um escolástico, fez observações sobre a natureza no 
inicio do século XIII; ele se interessava pela Botânica.214 E através da alquimia surgiram 

interesses químicos. Perto do século XVI tais interesses se desenvolveram rapidamente, e ao 
mesmo tempo o estilo gótico, onde tudo era vertical, começou a se expandir, e houve uma 
espécie de regressão à antiguidade, porque a antiguidade era natureza. O movimento 
horizontal começou e eles descobriram o caminho ao redor do mundo. Índia e América foram 
descobertas, e assim por diante. Tudo prosseguiu desse modo até que no século XIX todo 
nosso ponto de vista se tornou realista. Isto significa que a 'luz que estava nos céus e um deus 
na terra penetraram então na terra, na matéria. Poder-se-ia dizer que Cristo foi então 
enterrado. Nossa mente, todo nosso desenvolvimento mental, deu uma volta, com um 
materialismo completo. Todo o mundo celestial desapareceu inteiramente e apenas alguns 
poucos idealistas foram deixados gritando por ajuda, por suporte a seus trêmulos ideais; e com 
a guerra a coisa toda veio abaixo definitivamente. Mas fizemos agora uma descoberta 
extraordinária. O que fez a mente no chão ?  

Mrs. Baynes: Os novos físicos transformaram o chão em espírito.  
Dr. Jung: Sim, os novos físicos fizeram o truque, explodiram completamente a matéria, 

e o mais recente desenvolvimento está mostrado em um artigo por um físico muito moderno, 
onde ele mostra como a física moderna se transforma em psicologia; eles penetraram no 
fundo do inconsciente coletivo215.  

Mrs. Baynes: Como eles penetraram no inconsciente coletivo?  

                                                
213. Jung muitas vezes em seus escritos publicados, referia-se a um antigo encontro com um paciente esquizofrênico no Burghöltzli, que lhe 
disse que o sol tinha um falo ereto que se movia para produzir os ventos. Jung ficou especialmente interessado na intima semelhança desta 
visão com a descrição do sol em um texto grego antigo, do qual o paciente não podia ter conhecimento. Ver CW 9, I §: 105; e CW 5 §: 220-
221. 
214. L Albertus Magnus (1205-1280), professor de Tomás de Aquino. Em seu "De VegetabiIas", como em seu trabalho sobre zoologia e 
ciência física, dependia primariamente da sua própria e da observação direta de outros, o que era raro para a época. 
215. Para informações sobre a física moderna, Jung apoiou-se fortemente em C.A.Meier, cujo "Física Moderna- Psicologia Moderna” foi 
publicado no "Festschrift" para o sexagésimo aniversário de Jung: "Die Kulturelle bedeutung der komplexem Psychologie" (Berlim, 1935). 
Mais tarde, Jung juntaria forças com W. Pauli, prêmio Nobel suíço em física, em "A Interpretação da Natureza e a Psique" (Nova Iorque, B.S. 
LI, 1955). 
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Dr. Jung: Através do fato de que quando observamos o fenômeno do interior do átomo, 
descobrimos que nossa observação perturba a coisa observada; e se continuamos 
observando, observamos a coisa que perturba, descobrimos a psique216. Eles agora estão 

lidando com fenômenos telepáticos, isto é, o fato de que o inconsciente coletivo - aquilo que eu 
chamo inconsciente coletivo - é um fator que não está propriamente no tempo e nem no 

espaço. Brevemente os senhores lerão aquele artigo sobre essas questões em um ensaio 
muito cientifico. Assim o espírito que desceu para a terra explodiu a matéria, e se eleva 
novamente na forma de psicologia. Isto foi o que o Garuda fez. A coisa aconteceu conforme a 
filosofia chinesa sempre previu: Yin cresce até superar Yang. Yang desaparece em profunda 
escuridão. Sumiu completamente. Mas Yang então está procurando o coração da escuridão e 
vence a escuridão de dentro, e de repente, a partir do poder de Yin aparece Yang novamente. 
Esta transição também figura no cálculo do tempo na China. No tempo quando tudo consiste 
de linhas cheias ou linhas Yang, de repente, perto do fim deste período, obtemos uma nova 
figura. Aqui temos a luz total, é tudo Yang.(fig 1)  

 
                                                                                        

         
 
     
      Fig 1           fig.2               fig. 3               fig.4 
 
 
Então a primeira linha da escuridão aparece no próximo sinal: ( fig 2)e assim por diante, até 
chegar a escuridão completa: ( fig 3) e então começa novamente, o Yang se eleva: ( fig 4) 

Vejam, alcançamos um estado onde tudo é um derivativo da matéria, a condição Yin. 
Mas agora os físicos fizeram o truque. A condição Yin é explodida e a primeira linha Yang está 
aparecendo. Não há retorno à matéria material agora. Foi-se completamente. Porque a última 
coisa que se pode realmente observar é a mente. Pode-se perturbar o que quer que seja 
através da mente, e aquilo que somos capazes de perturbar, podemos observar: percebemos 
nossa perturbação. Como quando olhamos dentro de um buraco negro onde não se vê nada, 
após alguns momentos veremos a nós mesmos217. Este é o principio cognitivo da Yoga: 
criamos o vazio e a partir do vazio vem o inicio de todo o conhecimento, todo entendimento 
real.  
        
           SÉTIMA PALESTRA DE OUTONO - 21 de Novembro de 1934  

 
Dr. Jung : Tenho ainda outra contribuição para o símbolo da águia e da serpente. Eu a 

encontrei por acaso no épico Gilgamesh. E um tipo diferente de simbolismo, ainda que o 
significado seja particularmente claro. Os senhores provavelmente se recordam das duas 
figuras importantes do épico Gilgamesh. Há o herói Gilgamesh, cuja natureza é 2/3 divina e 

1/3 humana. Ele é uma espécie de ser supra-humano, com um tremendo espírito de poder. Ao 
construir sua cidade, chamada Uruk, ele força todo mundo a juntar-se ao trabalho escravo, 
então as mulheres reclamam para os deuses, que começam a fazer alguma coisa a respeito. 
Eles criam uma peculiar contra-figura de Gilgamesh, um homem com o mesmo tamanho e 
força, também uma criatura sobre-humana, chamada Enkidu218. Esta nova criação dos deuses 

                                                
216. Werner Heisenberg (1901- 1973), descobridor da mecânica quântica e Prêmio Nobel em 1932, mostrou em seu Principio da Incerteza 
uma limitação fundamental à percepção subatômica, a saber, que a introdução da luz em si mesma perturba os objetos que estão sendo 
examinados. 
217. Não, certamente, o buraco negro ou o colapso gravitacional de uma estrela que se tornou subseqüentemente conhecido. Jung aqui 
descreve o processo pelo qual o hexagrama Yang se transforma no seu oposto no I Ching  
218. Estes nomes não são muito certos, porque nomes próprios são particularmente difíceis de decifrar nos caracteres cuneiformes, uma vez 
que não há material comparativo que pudessem acumular para outras palavras. Primeiramente, lia-se Gilgamesh como IZDUBAR, e Enkidu 
era lido como EABANI. Era sempre explicado como um tipo de tradução convencional; não sabiam exatamente como lê-los e assim foram 
nomeados arbitrariamente, apenas para receber um nome. 
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era meio animal; seu cabelo era longo; vivia e se alimentava com os animais, e bebia nos 
mesmos buracos de água que as gazelas. Foi pego com a ajuda de uma hieródula, uma 
prostituta do templo. Ele é um homem inferior, um tipo de homem-macaco, uma sombra, mas 
de força equivalente. Simplesmente personifica a psique inferior do homem. Podemos dizer 
que assim como Gilgamesh representa a vontade, consciência, atitude espiritual, Enkidu 
representa as partes inferiores da psique, como se expressam no sistema nervoso simpático - 
por exemplo, pelos centros inferiores do cérebro e a medula espinhal. Seria a qualidade 
motora da mente, o aspecto somático ou corporal da psique. Ao contrário de Gilgamesh, há 
uma qualidade altamente física em Enkidu. Ele é muito emocional e tremendamente sujeito a 
humores e intuições. Sofre por várias condições, e tem sonhos maus ou muito intuitivos. Há 
mesmo uma passagem onde Gilgamesh intencionalmente Poe Enkidu para dormir, e pede aos 
deuses para lhe darem um sonho que os aconselhe sobre um de seus feitos heróicos - matar o 
terrível gigante Khumbala, que guarda a montanha dos deuses. Então, o próprio Gilgamesh 
teve um sonho premonitório que lhe mostrou que no fim ele conquistaria o inimigo, aquele 
irmão hostil, que foi criado pelos deuses por vingança para sobrepujá-lo219. Enkidu sendo 

dominado por Gilgamesh significaria, então, a mente ou a psique inferior dominada pela 
consciência e vontade, e assim é uma representação de um problema que naqueles séculos 
era, com. certeza, da maior importância para o homem. O mito em si é muito antigo. A forma 
em que foi deixado para nós no épico de Gilgamesh foi estabelecida no século XVIII AC. Foi 

escavado da assim-chamada biblioteca de Assurbanipal, um rei daquele tempo. Mas há ampla 
evidencia de que date de uma época muito anterior, provavelmente por volta de 2.500 a 3.000 
AC. Isto é antes de Hamurabi, o grande legislador da Babilônia, que viveu por volta de 2.000 
AC. Aquele foi a época do segundo mês do grande ano platônico, o mês de Áries, o carneiro, e 
o alvorecer da consciência aconteceu no inicio do mês anterior, o mês de Taurus, o touro. 
Tauro é o signo da primavera, e foi também a primavera da consciência, pois nós datamos a 
consciência a partir de registros escritos. Vejam, não pode haver consciência sem 
continuidade. Se a continuidade se perde, a consciência é praticamente sem valor; é mera 
representação de momento. Sem a continuidade da memória não há meios de comparação, e, 
portanto, não há possibilidade de julgamento. Isto pode ser visto em pessoas que apresentam 
a assim-chamada amnésia progressiva, onde a memória esmorece de modo que não há 
lembrança de nada anterior a poucos dias antes. Também na atrofia senil do cérebro ou na 
paralisia geral da insanidade, onde a memória falha progressivamente, a condição 
inconsciente é tal que o julgamento consciente se torna extremamente impossível por causa 
da falta de material comparativo. Só se pode julgar comparando situações. Se julgamentos. 
anteriores não podem ser recordados, se nada permanece na consciência além de uma 
pequena memória de condições presentes, nenhum julgamento pode ser estabelecido e 
sentimos que pessoas nessas condições são praticamente inconscientes. Por exemplo, 
lembro-me do caso de uma senhora de aproximadamente 80 anos. Eu a chamei pelo 
sobrenome e ela, como ofendida, respondeu: "Mas esse não é o meu nome. Eu sou Miss 
Smith.” Ela já havia sido avó muitas vezes na realidade, e eu assim sugeri que este era seu 
nome de solteira, mas ela insistiu que não era casada. “Mas a senhora tem netos." “Você está 
muito errado. Sou a senhorita Smith", Então eu perguntei se ela havia conhecido o Sr. Fulano 
de Tal, que era o nome de seu marido, e ela ficou corada, mas disse que não o conhecia. "Mas 
este é o seu marido." "Oh, não ! O que o senhor está pensando!" - e ela ficou coquete. “A 
senhora não o conhece? Nunca ouviu falar dele ?" - Eu perguntei. "Sim, eu o vi outro dia."  
"Mas como é isso", eu disse, "pensei que ele estivesse morto.” Não, não, ele não está.morto, e 
eu estou apaixonada por ele.”“ Ah! Vai haver casamento?”“ Sim.”Eu descobri que ela havia 
ficado noiva antes dos 20, assim sua memória regrediu para os 19 anos de idade - e de lá para 
trás, sua memória era continua, mas os últimos anos estavam perdidos: ela não podia se 

                                                
219. Para os sonhos de Enkidu e Gilgamesh, vejam a tradução de R. Campbell Thompson citada acima, 17 de outubro de 1934, n. 4. 
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lembrar de nada. Com certeza ela estava inconsciente; que uma mulher de 80 tenha a 
consciência de 19 significa que ela está inconsciente da sua condição”.  

Naqueles primeiros dias da história, portanto, era importante que a continuidade 
pudesse ser estabelecida, que o povo pudesse ter uma memória consciente. Eles deveriam 
saber sua idade, por exemplo. Ainda é uma grande dificuldade estabelecer com os primitivos a 
sua idade. Perguntei a uma menina na África, de mais ou menos 17 anos, quantos anos tinha, 
e ela ficou muito embaraçada e disse que tinha 4. Para eles eu tinha 100 anos, por causa dos 
cabelos brancos. Ninguém podia me dizer a sua idade porque eles não contam anos, o que 
certamente lhes acarreta um tipo de inconsciência, uma falta de orientação sobre si mesmos. 
Agora, no passado, quando muitas pessoas eram capazes de contar seus anos, estando 
assim bastante conscientes de sua continuidade, eles começaram a perceber que a 
humanidade deveria ter uma memória continua, que eles deviam ter registros escritos, em 
outras palavras. Assim a escrita foi inventada, e este foi o começo do primeiro mês da 
consciência, a era de touro, por volta de 4.200 AC; os mais antigos traços de escrita que 
possuímos datam daquela época. Logo depois disso, mais ou menos no terceiro ou quarto 
milênio AC, estaria a origem do épico de Gilgamesh. E lá a mente divina é aquela que tem 
vontade, e intenção e energia, e pode dispor de sua própria libido, concentrar-se em seu 
trabalho, ter a habilidade de levar a cabo alguma coisa de maneira arrojada. Mas ele é uma 
ofensa aos deuses e estes podem tomar sua vingança tentando quebrar essa "hybris" 
luciferiana ou prometeica. Assim inventaram a figura de Enkidu, o que significa que causaram 
o conflito a ser personificado no homem Gilgamesh, o conflito entre sua mente voando nas 
alturas, e o homem inferior em si mesmo, Enkidu.  

Agora, estes dois heróis trabalhando juntos por um tempo desempenharam uma série 
de feitos tremendos, mas Enkidu começou a ter mais e mais sonhos misteriosos e sofria com 
sua condição civilizada - isto é, com a sua subjugação à sua vontade superior - e finalmente, 
imediatamente após a realização de seu maior triunfo, ele teve esse sonho, que está na sétima 
tabuazinha. A história está impressa em caracteres cuneiformes em tabuinhas de argila, as 
quais se encontram atualmente no Museu Britânico. O texto em alemão diz que Enkidu está 
reclinado, descansando após suas tarefas, e tem estes sonhos - visões. Em seguida ele 
levanta e os narra a Gilgamesh desta forma:  

“Por que os grandes deuses se reuniram em conselho? Por que eles estão planejando 
meu caminho? Oh, amigo, tive um sonho peculiar, e seu fim prevê infortúnio. Uma águia me 
pegou com suas garras de ferro e voou para cima durante quatro horas. Então ela me disse:” 
Olhe para baixo, sobre a terra; o que vedes?, Olhe para baixo, sobre o mar, como ele aparece 
para vós?”E a terra era como uma montanha, e o mar parecia um pequeno corpo de água. 
Novamente ela voou por quatro horas, mais alto, e então ela me disse:” Olhe para baixo, sobre 
a terra, o que vedes? Olhe para baixo, para o mar, como ele aparece para vós?”E a terra era 

como um jardim, e o mar era como um curso d'água em um jardim. (Um canal de irrigação.) E 
novamente ela voou mais alto e então me disse:” Olhe para baixo, para a terra e o mar, como 
eles aparecem para vós?”E a terra parecia uma massa de farinha, e o mar, uma tigela cheia 

de água. Então ela voou mais alto por duas horas, e então ela me largou e eu cai e cai e 
finalmente estou estendido sobre a terra, disforme. Este é o sonho, e fervendo de terror eu 
acordei.” E quando Gilgamesh ouviu as palavras de Enkidu, seu olhar ficou escuro, e ele disse 
a Enkidu, seu amigo: "Um espírito mau te levará com suas garras, ai de ti, os grandes deuses 
decidiram pelo infortúnio. Deita-te porque tua cabeça está quente." E Enkidu foi para a cama e 
um demônio debruçou-se sobre ele, um espírito mau da febre pegou-o por sua cabeça e ele 
ficou delirante, e no décimo segundo dia disse a seu amigo: "Utnapishtim, o senhor das águas 
vivas me amaldiçoou, oh meu amigo, como aquele que no meio da batalha amaldiçoa seu 
inimigo. Oh meu amigo, aquele que é assassinado na batalha está morto. Eu fui assassinado 
na ba talha.”  

Vejam, aqui temos aquele simbolismo, o mais baixo homem inferior é pego pelas 
garras de ferro da consciência semelhante ao espírito, que é destacada do corpóreo ser 
humano comum, e elevado aos ares muito alto, mas no fim ele é jogado e morto. Este é 
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exatamente o destino de Zarathustra, ou Nietzsche, como sabem; este é o equilibrista que se 
comporta como se não pudesse cair, como se fosse um pássaro sobre a corda, alado, mas é 
empurrado para baixo por um espírito mau que vem sobre ele, e cai na terra disforme. 
Certamente Enkidu é uma figura humana, mas também poderia ser representado por uma 
serpente, pois o símbolo serpente é uma concretização da psique inferior. Uma vez que ela 
alcança apenas os gânglios inferiores do cérebro, é uma espécie de mente ou psique 
vertebral. Os senhores sabem, o cérebro é uma concepção relativa; nos antigos períodos da 
terra houve animais como os megalossauros, por exemplo, onde o tamanho da intumescência 
lombar de matéria nervosa era maior do que o cérebro. O cérebro devia medir mais ou menos 
três polegadas de diâmetro, enquanto a região lombar da medula espinhal tinha quatro ou 
cinco vezes este tamanho, o que significa que o cérebro - se podemos afinal falar de cérebro 
em tais animais - ficava na região lombar em vez de ficar no crânio. A vida física era 
grandemente um acúmulo de reflexos motores.  

Agora, desde que nós ainda temos uma medula espinhal nós temos uma psique, e ela 
tem uma certa independência que é usualmente concretizada como a serpente. Então a águia 
com suas asas abertas é algo como a representação do cérebro, que é unido ao centro por 
aquela famosa comissura constituída de fibras.que se estendem nos dois hemisférios do 
cérebro. Muitos destes símbolos são devidos à introspecção, e isto pode ir tão longe que 
formações anatômicas internas, certos detalhes anatômicos, podem ser percebidos por 
pessoas sensitivas. Por exemplo, a vidente de Prévorst, que foi descrita por Kerner, percebia 
por introspecção o cruzamento do nervo óptico, o assim-chamado quiasma, que está por trás 
dos olhos220. Tal simbolismo é sempre peculiarmente apropriado e expressivo. Vejam, o que é 

mais impressivo na serpente é sua forma alongada, que é exatamente igual à medula 
espinhal. E que a sede da consciência, que é praticamente idêntica ao córtex dos hemisférios 
cerebrais, seja representada por um pássaro, é também um símbolo muito apropriado, 
particularmente por causa da comissura que funcionalmente os une. Ela seria o corpo do 
pássaro, pois não sentimos os dois hemisférios, sentimos somente uma consciência. A 
característica da consciência é que ela é uma unidade, uma unicidade particular; temos 
apenas um ego, nunca pensamos ter uma consciência dupla. Certamente podemos encontrá-
la empiricamente - é um fato patológico - mas então ficamos admirados e falamos de uma 
pessoa com uma consciência dual como um fato memorável; é uma duplicidade de 
consciência. O fato normal é a unidade da consciência, e esta unidade é o corpo do pássaro, é 
a comissura. A consciência realmente tem sua sede - supondo-se; sempre que haja tal coisa 
como sede da consciência - na comissura, a ponte que conecta as duas metades do cérebro, 
como se a ingênua Mente humana tivesse tido uma intuição da unidade dentro dos dois 
hemisférios. Vejam, não perceberiam tanto o presente detalhe anatômico, como o vemos de 
fora, nas asas abertas ou nas duas metades do cérebro. Através da introspecção 
penetraríamos em um tipo diferente de corpo, especificamente em um corpo vivo funcional que 
consistiria, não de detalhes anatômicos, mas da função do cérebro; assim obteríamos um 
quadro diferente, não do cérebro exatamente, mas do funcionamento do cérebro. É um fato, 
certamente, que as duas metades funcionam juntas de tal maneira que não percebemos que o 
nosso cérebro consiste de duas partes. Não temos a menor consciência de que, por exemplo, 
nosso discurso é dirigido principalmente pelo lado esquerdo do cérebro; pensamos que 
falamos com o todo, se achamos que falamos a partir do cérebro. Bem, e sabem, isto também 
é uma questão ; certas pessoas não falam através do cérebro: algumas falam com o coração, 
e outras com a barriga. Assim Enkidu seria uma forma mais desenvolvida da serpente, e é 
interessante que quando os deuses viram que Enkidu havia falhado, fizeram então um animal, 
um horrível touro celeste, que mandaram contra Gilgamesh. Isto significa um degrau inferior. 
Também é interessante que não apareça uma única serpente em todo o épico Gilgamesh, a 

                                                
220. Justinus Kerner (1786-1862), fisiatra alemão, poeta e parapsicólogo. O seu "A Vidente de Prévorst" (orig. 1829), recebeu como subtítulo 
“Revelação concernente á interdifusão ; de um mundo de espíritos naquele no qual habitamos." Ver CW 1, § 102f e 181f. 
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não ser no fim, quando ela finalmente derrota o herói. Os senhores lembram do que acontece 
então ?  

Miss Wolff: Gilgamesh tenta encontrar a planta da vida eterna, e finalmente consegue, 
mas então a serpente vem e rouba a erva dele.  

Dr. Jung: Sim, no fim a serpente aparece. Agora, após a morte de Enkidu, Gilgamesh 

sente uma perda horrível; vejam, ele estaria então na posição do homem que consiste apenas 
de consciência. E isto é algo que sentimos em nossa civilização: sofremos muito com o fato de 
consistirmos da mente e havermos perdido o corpo. Assim de repente, quando é deixado por 
Enkidu, Gilgamesh começa a perceber o medo da morte. Ele diz: “Agora eu também, eu 
próprio, deverei morrer como Enkidu; meu intimo está perturbado pela dor, cresce meu medo 
da morte e portanto apresso-me para as pradarias (ele está cavalgando pelos prados.) Tomo 
agora o caminho para o poderoso Utnapishtim, o único que encontrou a vida eterna. Apresso-
me para alcançá-lo. Quando vejo leões nos prados A noite, fico com medo; ergo minha cabeça 
e oro a Sin, a lua, e a Nin-Urum, a senhora do castelo da vida, a única luminosa entre os 
deuses. A ela minhas preces são dirigidas. Preservai minha vida ilesa!” Vejam, ele 
instantaneamente sente a falta de vida e aumenta seu medo da morte. E isto também é muito 
característico da nossa civilização. Os senhores verão ao estudar a psicologia de outras 
civilizações, que aqueles povos tem muito menos medo da morte do que nós. Eles vêem as 
coisas de um modo diferente; não dão tanto valor à vida como nós fazemos.  Para eles, vida e 
morte são fatos naturais; para nós é terrível que possa haver tal coisa como a morte. O 
homem branco na Europa tem medo da morte porque perdeu o corpo - perdeu seu amigo 
Enkidu.  

Agora, quando tudo o mais fracassou, o cérebro do homem inventa um caminho. 
Gilgamesh conhece Utnapishtim, a forma babilônica de Noé (este é um mito imensamente 
antigo, datando da mais de mil anos antes da Bíblia). Utnapishtim era um mortal que 
atravessou as águas da morte e aportou nas bem-aventuradas terras ocidentais, onde viveu a 
vida divina como um imortal. E Gilgamesh realmente obtém sucesso em alcançar as terras 
ocidentais onde encontra Utnapishtim, que lhe dá a erva da vida eterna, um tipo de Pharmakon 
Athanasias, um remédio da imortalidade; assim ele retorna, acreditando possuir o meio através 

do qual se tornaria imortal, curado então do medo da morte (Pharmakon Athanasias significa 
aqui exatamente o que a hóstia significa na Igreja Cristã) Mas então a serpente vem e rouba a 
erva dele enquanto está dormindo, e assim a morte se torna inevitável. E novamente o homem 
inferior que toma sua vingança; Gilgamesh deverá finalmente descer até ele. Assim, agora ele 
está habitando no Hades, nas entranhas da terra.  

Este é um paralelo ao Zarathustra, e assim os senhores podem ver com que enorme 
problema Nietzsche lidou. E um problema que se estendeu por milhares de anos, o problema 
da origem e destino da consciência, o que é sinônimo absoluto de civilização, ou de psique, ou 
de existência humana em geral. Pois civilização nada mais é do que um alargamento ou 
intensificação da consciência, e o destino da crescente consciência está ameaçando todo 
mundo. Agora o Sr. Allemann acabou de chamar minha atenção para o fato de que a forma de 
pássaro simbolizando a supremacia da consciência é visível em outros símbolos que 
apresentam bem o mesmo significado; por exemplo, no famoso símbolo egípcio, o disco solar 
alado que foi declarado o supremo símbolo da deidade por Amenhotep IV221 E um outro 

símbolo similar é o chackra ajna, o centro da suprema consciência no sistema tântrico de 
chackras. Lá entretanto, a divisão em metades não é anatômica; as duas asas são as duas 
pétalas do lótus, mas o valor principal ainda está no centro. Ajna é a contraparte de 
Muladhara, onde o deus está completamente adormecido; ele está lá, escondido por maya, a 
matéria que constitui o mundo, - enquanto que em Ajna ele é branco, radiante, e o que 
significa que ele é visível como consciência suprema divina, consciência destacada que não é 
dependente da ilusão.  

                                                
221. Amenhotep IV (décimo-quarto século AC, décima terceira dinastia) ou Iknaton - o faraó que Freud acreditava ser a fonte da religião 
monoteísta que Moisés, ele próprio um egípcio, levou para os hebreus. Em “Ajna Chackra", ver adiante - 2 de novembro de 1938, n.4 
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Bem, agora penso que podemos prosseguir com nosso texto. Os senhores sabem, na 
seção introdutória do prólogo havia muito de verdadeira representação, mostrando como 
Zarathustra liberta-se primeiro da humanidade, e depois de seu próprio isolamento. Ele retorna 
à humanidade e então enfrenta sua verdadeira tarefa. Porque ai então, certamente, vem a 
questão : O que você vai dizer? Os senhores sabem, ele falou às pessoas como se ele 
pudesse simplesmente contar-lhes, e fez a descoberta de que nada se pode contar às 
pessoas. Com certeza todos sabem disso.  

Dr. Jung: Estávamos ocupados na última vez com o simbolismo da águia e da 
serpente, e nós dissemos que era bastante incomum e, um pouco anormal que a serpente 
estivesse enrolada no pescoço da águia. Usualmente, elas são representadas como 
oponentes e a águia segura a serpente em suas garras - é a idéia geral do conflito entre Yang 
e Yin, ou entre espírito e matéria. E como norma, durante a era de Peixes e talvez mais cedo, 
voltando a 2000 AC, o resultado da batalha é que a serpente é vencida pela águia: o espírito 

vence a matéria. Mas aprende-se da filosofia chinesa que isto nem sempre é assim; poderia 
ser o contrário. Estamos inclinados a acreditar que o espírito é muito melhor que a carne, e 
que a carne ou matéria merece ser comida pelo espírito; mas encontra-se casos onde é 
duvidoso se isto é recomendável. Pode-se mesmo concluir de certas experiências que isto não 
é realmente desejável.  

Tenho aqui dois casos interessantes onde o simbolismo da águia carregando a 
serpente ao redor do pescoço foi descoberto por outras pessoas além de Nietzsche. Devo o 
primeira contribuição ao Sr. Baumann, que é bastante generoso ao nos permitir ver algumas 
de suas gravuras, onde o destino da serpente - ou o conseguimento da águia - é demonstrado. 
E a história do relacionamento dos princípios espiritual e material como parte do 
desenvolvimento interior, o "drama intérieur". Pode-se chamar a isso um tipo de processo de 

iniciação. Ou podemos também expressar isso ao contrário, que todo processo de iniciação 
que conhecemos pela história ou pela experiência são as manifestações externas de um 
processo interior natural que está sempre acontecendo na mente. E nossos sonhos são como 
janelas que nos permitem olhar para dentro, ou escutar lá dentro, aquele processo psicológico 
que está continuamente se desenvolvendo em nosso inconsciente. E um processo de continua 
transformação que não tem fim, se nós não interferimos. E necessária nossa intervenção 
consciente para trazê-lo para um objetivo - por nossa interferência nós fazemos um objetivo. 
De outro modo, é como a eterna mudança das estações na natureza, um elevar e rebaixar, 
integração e desintegração sem fim. Nenhum fruto é trazido para casa pela natureza; apenas a 
consciência do homem sabe sobre os frutos. Ele colhe as maças sob as árvores, pois estas 
simplesmente se desintegram se deixadas a si mesmas. E isso é verdadeiro para nosso 
processo mental inconsciente: ele se move em círculos dentro de si mesmo. Ele eleva e põe 
abaixo; ele integra e desintegra - e então integra novamente. É como as estações, ou como o 
eterno nascer e por do sol, do qual nada sai, a não ser que a consciência humana interfira e 
perceba o resultado. Talvez de repente alguém veja alguma coisa e diga: “Isto é uma flor!” 
Agora nós conseguimos algo. Mas deixado a si mesmo o processo não daria em nada. 
Podemos ver isso nos casos de esquizofrenia. Se seguimos os sonhos de uma pessoa que é 
definidamente insana, podemos ver o tesouro aproximando-se da superfície, quase 
integrando-se, e percebemos que, se nesse momento, o camarada pudesse agarrá-la, ou 
apenas erguer um dedo, ele poderia obtê-lo e tudo estaria bem. Mas no próximo momento 
afunda novamente por nove anos, nove meses, nove semanas e nove dias, e se vai. Ninguém 
pode alcançá-la. Dá-se exatamente o mesmo com uma pessoa normal; acontecem as mesmas 
revelações sem nenhuma conseqüência, se a consciência não interfere e agarra o tesouro 
trazido para cima em uma onda do inconsciente222.  

Mr. Baumann olhou dentro de sua janela e pintou algumas gravuras apresentadas pelo 
inconsciente. Aqui está a águia com a serpente, e a figura de um menino pairando sobre a 
água, procurando o coração na água. Certamente este é um casa particular; a descoberta do 

                                                
222. Slides são mostrados. 
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sentimento, num homem, é um problema especial. O coração na água não pode ser 
descoberto enquanto a serpente também estiver na água. Para capacitar o menino a encontrar 
o coração, a serpente tem que ser elevada ao céu ou ao ar. Se os dois estão juntos, então o 
coração é o coração da serpente, o sentimento é idêntica à serpente. Portanto, o Yin deve ser 
tirado de seu elemento, a condição fria e úmida do in- consciente. Depois segue-se uma luta 
entre a águia e a serpente, porque elas certamente não estão em bons termos uma com a 
outra.  

Um símbolo quase idêntico existe na mitologia hindu. Mrs. Zinno foi muito bondosa ao 
chamar minha atenção para o mito de Garuda e Naga, e eu tenho aqui uma gravura de Vishnu 
entronizado sobre Garuda, a serpente matadora de pássaros. Garuda é o pássaro da mente, 
uma espécie de águia demoníaca, usualmente representada com penas e asas. Os Nagas 
provavelmente não eram apenas demônios - serpente; eles podem também ter representado 
os adoradores de serpente, uma camada inferior da população, provavelmente de origem 
Dravidiana, habitantes autóctones da Índia, que foram expulsos ou varridos pelos invasores 
arianos223. Os arianos poderiam ser as águias, pessoas do céu, que caíram sobre a população 

Dravidiana mais primitiva e de coloração escura. Outras tribos autóctones também possuem 
tal forma de veneração ctônica: os índios Hopi na América, por exemplo, que não são mais 
nômades, mas construtores de aldeias, ou os índios Pueblos, os reais antepassados dos 
Astecas. A palavra espanhola Pueblo significa cidade; vem da palavra latina populus 
significando povo, mas mudou seu significado e se transformou no nome de um lugar onde há 
pessoas. Aquelas tribos foram chamadas Pueblos simplesmente porque construíram as 
aldeias em que moravam. E os índios Hopi Pueblo apresentavam tais cultos ctônicos de 
serpente. Eles até mesmo executavam suas danças da serpente na igreja cristã, pois eram 
também cristãos. Tinham nomes cristãos espanhóis e recebiam o batismo católico. Mas 
sempre mantinham também seus nomes índios, que são importantes por causa de seu 
significado místico. Assim, algo similar deve ter acontecido na Índia; aquele povo Naga 
provavelmente era adorador de serpente.  

Mas certamente o mito é puramente psicológico. E a luta entre o principio do ar, luz e 
vento contra o principio ctônico Yin, representado pela serpente. Diz-se que Garuda extinguiu 
todos os Nagas, menos um que pos ao redor de seu pescoço e usava como ornamento. 
Vejam, neste caso não poderia ser um empecilho, nem um sinal de uma amizade especial. 
Seria simplesmente um sinal de sua vitória sobre a serpente. Agora, é um fato curioso que as 
damas da velha Roma costumavam usar no calor uma serpente viva como ornamento de 
pescoço - naturalmente uma serpente inofensiva. O pescoço era refrescado pelo corpo da 
serpente e a serpente adorava ser enrolada no pescoço de sua ama, porque a pele dela era 
quente. Assim a idéia de ornamento de pescoço . era também uma espécie de moda, e posso 
facilmente imaginar que Roma. não era o único lugar do mundo onde serpentes eram usadas 
para tal fim. Os senhores sabem, crianças gostam de carregar seus animaizinhos segundo 
essa mesma moda.  

Agora continuaremos. Na última parte do capitulo 10 ele diz:  
"Encontrei mais perigos entre os homens do que entre os animais; por caminhos 

perigosos vai Zarathustra. Guiem-me meus animais” Isto mostra que ele não está indo no 
caminho dos animais, que ele acha que seria menos perigoso, mas significa ir entre os 
homens. Sua jornada certamente é perigosa, pois através da identificação de Nietzsche com 
Zarathustra, ele é retirado de seu elemento e colocado no mundo dos espíritos. Se 
esquecemos de que consistimos também de corpos viventes e tentamos viver em um meio 
totalmente espiritual, o corpo sofre; e porque o corpo sofre, a mente também será afetada. Há 
uma terrível pressão em nossas mentes quando não estamos bem com nossos corpos. A 
mente fica então tão sobrecarregada quanto o corpo. Assim, embora ele tenha esperanças de 
que as bestas o guiarão, é muito questionável se elas o farão. Nós sempre expressamos tais 

                                                
223. Mitos hindus freqüentemente falam de Garuda como o nome genérico de uma serpente -gênio. Para a história de Krishna, Garuda e o 
rei-serpente, ver Zimmer / Mitos, págs 856 e gravuras. 
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desejos quando no fundo estamos muito duvidosos de sua realização. Ele certamente 
precisaria dos animais auxiliadores em sua empresa. Após dizer isso, lembrou-se Zarathustra 
das palavras do santo na floresta, suspirou e assim falou ao seu coração: 

”Pudesse eu ser mais prudente! Pudesse eu ser prudente por natureza “como a minha 
serpente!” 
Vejam, ele de repente se lembra do velho no bosque que não acredita muito em 

empresas espirituais e portanto havia se retirado para a floresta, que significa para o animal, o 
principio Yin. Aqui Zarathustra duvida do seu caminho. Sente que não é particularmente sábio. 
Seria necessária uma grande sabedoria para torná-lo um caminho seguro. Precisaria da 
sabedoria da serpente, da sabedoria ctônica da terra, mas que não pode contatar quando está 
fora do seu corpo; quando vai com o pássaro Garuda, ele fica necessariamente hostil em 
relação à serpente. Então, muito logicamente após a gravura, do Sr. Baumann onde o pássaro 
aparentemente está carregando a serpente daquele modo amigável, uma luta terrível está se 
travando entre eles, pois são como cão e gato. Com certeza há certos exemplos onde cão e 
gato se tornaram amigos, mas estes são milagres domésticos; e um pássaro selvagem como a 
águia e um animal selvagem como a serpente nunca são domesticados e de maneira 
nenhuma pode acontecer este milagre. Eles estão em planos completamente diferentes e 
portanto hostis um com o outro. Agora, com este desejo piedoso o capitulo introdutório termina 
e chagamos ao verdadeiro texto do Zarathustra.  

Mrs Baynes: Posso perguntar porque Nietzsche identificava orgulho com a águia?  
Dr. Jung: Ela é sempre um símbolo do orgulho, mas aqui ela é um tipo de 

interpretação. Ele estava preocupado com o símbolo da águia e da serpente, que brotou de 
seu cerne original, assim como Mr. Baumann escolheu o símbolo da águia e da serpente para 
expressar suas experiências interiores, alguém poderia - como sempre tem sido feito - então, 
fazer a identificação desses símbolos. Quando Nietzsche se depara com tal problema, muito 
naturalmente escolhe este simbolismo. A serpente rasteja sobre seu ventre no pó, e a águia 
voa no alto, muito maravilhosa e imperial, como a águia prussiana, por exemplo; então ela é 
com certeza um símbolo do orgulho. Mas psicologicamente isto é absolutamente insuficiente. 
Se ele tivesse ido adiante, teria esbarrado com o problema do relacionamento entre espírito e 
matéria, e então seu Zarathustra poderia ser inteiramente diferente. Ele poderia ter dado corpo 
a Zarathustra. Mas é exatamente sua atitude peculiar que não lhe permite levar a sério a 
experiência do pássaro e da serpente.  

Vejam, só começamos a pensar decentemente sobre tal simbolismo quando nos 
perguntamos por que diabos uma serpente e um pássaro ? Por que não qualquer outra coisa? 
Mas ele estava tão tomado por aquilo que nem mesmo considerou o assunto. Somos todos 
assim. Há uma árvore de Natal em 25 de dezembro. Naturalmente! Todos nós montamos 
árvores de Natal. E o que se faz no Natal para dar prazer às crianças. Simplesmente nos 
deixamos levar pelo espírito natalino. Vestimos uma cara de Natal e montamos uma árvore de 
Natal porque todo mundo faz uma árvore de Natal: somos idênticos àquele espírito. Mas se 
realmente nos perguntarmos por que diabos exatamente uma árvore de Natal, de repente 
descobrimos que ela não tem nada a ver com o nascimento de Cristo. Não havia pinheiros na 
Palestina, e não há uma única coisa que a relacione com a cristandade. Mesmo assim 
pensamos que ela é um símbolo muito cristão. As pessoas nunca pensam até este ponto, 
nunca se questionam porque fazem tais coisas - porque este non sense infernal, o coelho da 
Páscoa, os ovos coloridos, e assim por diante. Ao fazer uma árvore de Natal, o individuo não é 
um, mas muitos. Uma mãe que faça uma árvore de Natal é uma mãe eterna, que fez o mesmo 
por séculos. Antigamente, eu suponho, faziam qualquer outra coisa, mas sempre com o 
mesmo sentimento da figura eterna. E um momento tão maravilhoso porque sempre foi assim, 
estamos novamente nos velhos tempos. O grande engodo da situação arquetípica é que de 
repente paramos de ser. Paramos de pensar e somos influenciados como se fôssemos 
carregados por um grande rio sem fim. De repente somos eternos. E estamos livres de ter que 
ficar sentados prestando atenção, duvidando e nos concentrando sobre coisas. Quando somos 
tocados pelo arquétipo, não queremos perturbá-lo fazendo perguntas tolas - é muito agradável. 
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Somos todos como Parsifal quando vê o Santo Graal. E muito bom, muito maravilhoso - por 
que ele deveria estragar a situação fazendo perguntas? O sofrimento do velho homem está 
certo, é como deveria ser. E bom demais estar no milagre; não o estrague. Então nos 
tornamos idênticos, naturalmente. E este é o modo pelo qual Nietzsche se torna idêntico; 
encontrar o velho homem, ser, talvez, o velho homem sábio é uma descoberta tão grande e 
tão doce que ele não pára para fazer perguntas. Ele apenas escorrega e se vai sem perceber. 
Quando o arquétipo emerge e nos toca, nós nos vamos num piscar de olhos. Tornamo-nos 
eternamente válidos. Podemos agir e atuar - e tudo acontece por si mesmo. Eu sempre cito a 
história do rei Albrecht que foi assassinado perto de Zurique em um vau onde o rio Reuss 
deságua no Aare. Sua comitiva, seu sobrinho e muitos .outros cavaleiros haviam feito uma 
conspiração para matá-lo. Estavam cavalgando atrás dele, deliberando se deveriam fazer isso 
ou não, e não podiam decidir porque era um crime - parricídio. Mas no momento em que o rei 
entrou no vau, que é um lugar arquetípico de perigo, seu sobrinho sacou a espada, e disse: 
"Por que deixar aquele cadáver cavalgar na nossa frente?" E eles caíram sobre o rei e o 
mataram224. Era a situação arquetípica e portanto não houve hesitação. Podemos então agir, 

sem mais dúvidas. Somos então o dragão e o assassinato precisa ocorrer lá; matar é indicado. 
Sejamos nós a vitima ou o assassino.  

Assim quando o velho sábio tocou Nietzsche, ele não se incomodou quando os animais 
surgiram. O Hamsa vem, com asas suaves, e ergue alguém, esse alguém não percebe, e 
então o individuo se foi. Mas então, naturalmente os animais estão lá; a pessoa se torna 
consciente da presença dos instintos que informariam que o hamsa é um pássaro, não um 
homem e a serpente se eleva e grita: "Ele é meu inimigo." E eles poderiam ser úteis. Nietzsche 
poderia desidentificar-se do velho sábio se ele ouvisse o grito da águia. Aquele foi um grito de 

aviso. Mas, sendo o velho sábio, ele sabe tudo sobre isso, com certeza, e interpreta a águia 
como sendo seu orgulho e a serpente como sua sabedoria - é como a árvore de Natal. Assim 
a águia e a serpente não são mais válidos. Elas são interpretados de acordo com o que o 
velho sábio diria sobre elas. Através da identificação com o arquétipo, falsifica-se o arquétipo, 
que então deixa de ser confiável. Ele só é confiável quando a pessoa se separa, quando 
resiste à tentação ao máximo. Este é o significado da luta de Jacó no vau com o anjo de Deus. 
Ele lutou contra Deus para não se identificar com ele; só desta maneira poderia atinar com o 
verdadeiro significado da situação toda. Entretanto, identificar-se com o arquétipo é inevitável 
em certas circunstancias; e o caso de Nietzsche era inevitável. Ele não sabia; era seu destino. 
Ao ler Nietzsche deve-se ter em mente que ele era também uma vitima, e por ser uma vitima, 
falsificou a verdadeira função do arquétipo. O velho sábio nunca teria falado daquela maneira 
se Nietzsche não estivesse misturado com ele. Há muito de uma sexualidade não realizada 
em Nietzsche. Ele foi tirado de seu corpo e não viveu uma vida apropriada.  

Mrs. Baumann: Na ultima linha, a palavra loucura não poderia ser um daqueles lugares 
incertos, confusos, onde ele poderia ter tido um palpite sobre sua situação ?  

Dr. Jung: Ah, sim, porque ele realmente compreende que sua empresa é loucura - isto 
é o velho sábio. Mas Nietzsche ele mesmo não senta e diz: "Por que eu digo” loucura “? Será 
por que eu estou fazendo uma caminhada inútil com este livro ?" Ele brinca com esta palavra; 
é uma árvore de Natal. Se eu tivesse escrito tal passagem, eu me perguntaria "Bem agora 
loucura! O que isto significa? Vou fazer alguma coisa tola?” Eu teria estragado certamente 
todo o prazer da cavalgada, estou convencido. Mas eu sou um médico e isto faz diferença. 

Sou muito pouco poético.  
Mrs. Sigg: Eu acho que por trás da gravura da águia e da serpente há, na verdade, 

uma outra gravura que tem uma relação próxima com isso, a visão do lunático que o senhor 
mencionou em seus livros, o disco solar com um tubo pendendo dele. E um símbolo muito 
perigoso e me parece que há alguma relação, porque Nietzsche disse que a serpente estava 

                                                
224. Rei Albrecht de Hapsburg foi morto em 1308 depois de 6 anos de reinado. Ver "C.G. Jung Speaking", ed. William McGuire e R.F.C.Hull 
(Princeton, 8.5. XCVII, 1977), pág 293-4 
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pendurada na águia, e Nietzsche estava realmente identificado com o sol no inicio do 
Zarathustra.  

Dr. Jung: Não, eu não faria esta analogia. A visão do lunático é muito diferente e só se 
relaciona a isto muito remotamente. Ela tem a ver com o significado generativo do sol. E o sol 
gerando a palavra no homem, o nascimento da alma a partir do sol; é um tipo de visão antiga, 
como as analogias do grande papiro mágico, a assim-chamada liturgia mitráica, que possui 
claramente origens antigas. E a concretizarão do começo do evangelho de São João, onde é 
dito que a palavra é a luz que brilha na escuridão, o Logos225. Nós iríamos longe demais se 
considerássemos isto um paralelo. Aquele era um caso de demência precoce, onde não se 
pode esperar um simbolismo muito moderno; freqüentemente tais pessoas, particularmente as 
não instruídas, começam de um nível de consciência medieval cristão e simplesmente caem 
no inconsciente coletivo, o qual tem um caráter essencialmente histórico, como nosso 
inconsciente apresenta quando pela primeira vez entramos em contato com ele. O 
inconsciente produz primeiramente aspectos de um simbolismo histórico que se torna moderno 
ou avançado, ou antecipa o futuro através da interferência de uma consciência definida.  

Mrs. Dürler : Gostaria de perguntar sobre a ultima palavra. Por que ele não diz "ir para 
cima" em vez de "ir para baixo" ? E uma premonição?  

Dr. Jung : Pode haver um tipo de premonição ai, mas através de todos os capítulos 
introdutórios, ele descreve seu movimento em direção ao mundo como seu afundar, seu 
untergang, o que certamente também é dito a partir do arquétipo, porque o Hamsa é um 
pássaro de grandes alturas, E quando o espírito vem para o mundo, ele desce. O Logos desce 
do céu para a terra, e Deus desce à terra para poder nascer. Yang é o sol ou luz e está 
sempre acima; se for tentada uma reconciliação, o principio Yang desce para a matéria porque 
a matéria não pode elevar-se. E ele assim ergue a matéria. No simbolismo cristão isto poderia 
ser a Transfiguração de Cristo. Ele estava em um estado de levitação, mostrando assim como 
o espírito domina a matéria, como a matéria pode ser completamente cancelada. Vocês 
sabem, nossas mentes começam com a queda da antiguidade, e primeiramente a mente foi 
teologicamente especulativa, filosofia escolástica. Estávamos todos pairando no ar. 
Pensávamos as coisas mais abstrusas, coisas realmente absurdas. Estávamos apenas 
preocupados com problemas não empíricos. Então, muito lentamente, começamos a descobrir 
a natureza. Alberto Magnus, embora um escolástico, fez observações sobre a natureza no 
inicio do século XIII; ele se interessava pela Botânica226. E através da alquimia surgiram 
interesses químicos. Perto do século XVI tais interesses se desenvolveram rapidamente, e ao 
mesmo tempo o estilo gótico, onde tudo era vertical, começou a se expandir, e houve uma 
espécie de regressão à antiguidade, porque a antiguidade era natureza. O movimento 
horizontal começou e eles descobriram o caminho ao redor do mundo. Índia e América foram 
descobertas, e assim por diante. Tudo prosseguiu desse modo até que no século XIX todo 
nosso ponto de vista se tornou realista. Isto significa que a luz que estava pelos céus e um 
deus na terra penetraram então na terra, na matéria. Poder-se-ia dizer que Cristo foi então 
enterrado. Nossa mente, todo nosso desenvolvimento mental, deu uma volta, com um 
materialismo completo. Todo o mundo celestial desapareceu inteiramente e apenas alguns 
poucos idealistas foram deixados gritando por ajuda, por suporte a seus túmulos ideais; e com 
a guerra a coisa toda veio abaixo definitivamente. Mas fizemos agora uma descoberta 
extraordinária. O que fez a mente no chão ?  

Mrs. Baynes : Os novos físicos transformaram o chão em espírito.  
Dr. Jung: Sim, os novos físicos fizeram o truque, explodiram completamente a matéria, 

e o mais recente desenvolvimento está mostrado em um artigo por um físico muito moderno, 

                                                
225. Jung muitas vezes em seus escritos publicados, referia-se a um antigo encontro com um pa- ciente esquizofrênico no Burgholtzli, que 
lhe disse que o sol tinha um falo ereto que se movia para produzir os ventos. Jung ficou especial- mente interessado na intima semelhança 
desta visão à descrição do sol em um texto grego antigo, do qual o paciente não podia ter conhecimento. Ver CW IX - 1 § 105; e CW 5 § 220-
221. 
226. Albertus Magnus (1205-1280), professor de Tomás de Aquino. Em seu "De Vegetabilas” , como em seu trabalho sobre zoologia e 
ciência física, dependia primariamente da sua própria e da observação direta de outros, o que era raro para a época. 
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onde ele mostra como a física moderna se transforma em psicologia; eles penetraram no 
fundo do inconsciente coletivo227. Mrs. Baynes: Como eles penetraram no inconsciente 

coletivo?  
Dr. Jung: Através do fato de que quando observamos o fenômeno do interior do átomo, 

descobrimos que nossa observação perturba a coisa observada; e se continuamos 
observando, observamos a coisa que perturba, descobrimos a psique228. Eles agora estão 

lidando com fenômenos telepáticos, isto é, o fato de que o inconsciente coletivo - aquilo que eu 
chamo inconsciente coletivo - um fator que não está propriamente no tempo e nem no espaço. 
Brevemente os senhores lerão aquele artigo sobre essas questões em um ensaio muito 
cientifico. Assim o espírito que desceu para a terra explodiu a matéria, e se eleva novamente 
na forma de psicologia. Isto foi o que o Garuda fez. A coisa aconteceu conforme a filosofia 
chinesa sempre previu; Yin cresce até superar Yang. Yang desaparece em profunda 
escuridão. Sumiu completamente. Mas Yang então está procurando o coração da escuridão e 
vence a escuridão de dentro, e de repente, a partir do poder de Yin aparece Yang novamente. 
Esta transição também figura no cálculo do tempo na China. No tempo quando tudo consiste 
de linhas cheias ou linhas Yang, de repente, perto do fim deste período, obtemos uma nova 
figura. Aqui nós temos a luz total, é tudo Yang. Então a f primeira linha da escuridão aparece 
no próximo sinal: e assim por diante, até chegar a escuridão completa: então começa 
novamente, o Yang se eleva. Vejam, alcançamos um estado onde tudo é um derivativo da 
matéria, a condição Yin. Mas agora, os físicos fizeram o truque. A condição Yin é explodida e a 
primeira linha Yang está aparecendo. Não há retorno à matéria material agora. Foi-se 
completamente. Porque a última coisa que se pode realmente observar é a mente. Pode-se 
perturbar o que quer que seja através da mente, e aquilo que somos capazes de perturbar, 
podemos observar: percebemos nossa perturbação. Como quando olhamos dentro de um 
buraco negro onde não se vê nada, após alguns momentos veremos a nós mesmos229.  
 
             

  OITAVA PALESTRA DE OUTUBRO - 28 de novembro de 1934  
 
Dr. Jung: Trouxe-lhes hoje uma imagem extraída da "Mitologia de Todas as Raças", 

onde Garuda é representado com corpo humano, cabeça de pássaro e asas230. Trouxe 

também um desenho tirado do Dresden Mayan Codex, onde há um Garuda com uma 
serpente; como a anterior, é um símbolo do tempo. Na última palestra falávamos do dragão, e 

o texto continua:  
“Tu deves" barra-lhe o caminho, lançando faíscas de ouro; animal de escamas, em 
cada escama resplende, em letras de ouro, "Tu deves !” 
Valores milenares resplendem nessas escamas; e assim fala o mais poderoso de todos 
os dragões: “Todo o valor das coisas resplende em mim”.  
Todo o valor já foi criado e todo o valor criado sou eu. Na verdade, não deve haver 
mais nenhum "Eu quero" ! “Assim fala o dragão”.  
Já sabemos que o dragão é um símbolo da deidade, uma forma de deus, e aqui vemos 

que é quando o deus, o espírito vivo, torna-se um "tu deves", um sistema de valores, que ele 

                                                
227. Para informações sobre a física moderna, Jung apoiou-se fortemente em C.A.Meier, cujo “Física Moderna - Psicologia Moderna” foi 
publicado no “Festschrift” para o sexagésimo aniversário de Jung: “Die Kulturelle bedeutung der komplexem Psychologie” (Berlim, 1935). 
Mais tarde, Jung juntaria forças com W. Pauli, premio Nobel suíço em física, em “A Interpretação da Natureza e a Psique” (Nova Iorque, 8.S. 
LI, 1955).  
228. Werner Heisenberg (1901- 1;73), descobridor da mecânica quântica e Premio Nobel em 1932, mostrou em seu Principio da Incerteza 
uma limitação fundamental á percepção subatômica: a saber, que a introdução da luz em si mesma perturba os objetos que estão sendo 
examinados. 
229. Não certamente o buraco negro ou o colapso gravitacional de uma estrela que se tornou subseqüentemente conhecido. Jung aqui 
descreve o processo pelo qual o hexagrama Yang se transforma no seu oposto no I Ching] Este é o principio cognitivo da Yoga: criamos o 
vazio e a partir do vazio vem o inicio de todo o conhecimento, todo entendimento real.  
230. Um trabalho de treze volumes; ed. J.A. Mac-Cullock e L.H.Gray, reimpresso em Nova Iorque, 1964. (Os volumes originais foram 
publicados entre 1916-1932) 
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aparece como dragão. Nesse caso, não seria, é claro, como a idéia chinesa do dragão; seria 
“uma forma negativa, porque entre nós o dragão é uma espécie de serpente, um animal 
desfavorável. Não é o pássaro, desdobrando-se. em . suas duas asas ou hemisférios. Ele 
melhor representa as partes inferiores do sistema nervoso. Assim que um deus se transforma 
num sistema de valores, é uma espécie de deus codificado, uma instituição, o prédio de uma 
igreja, um livro impresso ou uma série de preceitos. Assim, toda vida  
desaparece da deidade. E presa em imagens e ritos, em valores e em leis. Claro está que 
quanto mais prevalecer a instituição, menos vida haverá; e, acima de tudo, quanto mais” tu 
deves “, menos liberdade. Sem liberdade não há verdadeira moral idade; haverá apenas 
sujeição a leis, uma obediência mais ou menos completa, baseada no principio do” tu deves “. 
E isto não é ético; é chamado de moralidade, mas, seguramente, não é responsabilidade 
ética”.  

Agora, as idéias revolucionárias de Nietzsche, é claro, vão frontalmente contra este 
dragão que pouco a pouco devora cada nova decisão, cada nova responsabilidade, até se 
tornar todo poderoso. Entretanto, o dragão na mitologia sempre representa aquilo que tem que 
ser superado ou morto para que algo seja libertado; ele é o guardião de um tesouro roubado, 
que pertenceria ao homem por direito. Então o herói tem que suplantar o dragão para liberar o 
tesouro. Assim um mito muito freqüente é o da virgem sacrificada ao dragão ou por ele 
guarda,- da, que é resgatada pelo herói, como na estória de Perseu e Andrômeda231. O 

tesouro, como a virgem, é um símbolo do valor e da vida. E a virgem seria um símbolo da 
anima, significando que a anima está presa por um sistema de valores; ela perdeu a .sua 
liberdade. O dragão guarda a jóia que foi perdida, a jóia simbolizando o mais profundo valor do 
homem, a individualidade ou o Self. Este mito é encontrado em quase todas as partes do 
mundo. A grande jóia no Budismo, o Mani, é claramente de origem bramânica; era 

originalmente a jóia mágica, escondida no mar e traz ida á superfície pelos deuses. O próprio 
Buda é chamado o Mani, como na famosa fórmula: Mani Padme Hum232. Este som 

murmurante é extremamente primitivo e sempre ficamos muito impressionados, porém sem 
compreender exatamente o que significa realmente para os hindus. Recentemente, entretanto, 
ele veio à minha mente conectado com o peculiaríssimo som que os primitivos emitem para 
expressar assentimento ou admiração. Se eu disser a um negro: “Como vai você ?" ou "Olhe 
para aquela bonita criança!", ele dirá "Mmmm". Podemos também ouvir este som quando da 
janela vemos passar uma garota particularmente bonita; ou quando se come alguma coisa 
especialmente gostosa - então sempre se diz às crianças: "Mmmmm, não está bom?" Este 
som tão primitivo, que provavelmente a humanidade sempre produziu nas circunstâncias 
primitivas para. expressar admiração, é seguramente este som místico: "Mmmmm, que jóia! 
Não é bela?" Então Om é um dos títulos de Buda, a jóia no lótus, que seria uma representação 
do Self, como Cristo é claramente uma representação do Self; o maior valor.  

Agora este valor está escondido no dragão, uma vez que está substituído pelo principio 
do "tu deves". Sempre que uma lei externa assume a maior autoridade, então o Self no 
homem é o tesouro escondido, a anima é sacrificada ao dragão e o mundo espera pelo herói 
que lutará contra o dragão e o forçará a devolver o tesouro devorado. Aqui, obviamente, 
Nietzsche sente o que Paulo sentiu quando falou da liberdade de leis das crianças de Deus. 
Paulo diz que a lei é superada, que não somos filhos de servos, mas filhos de homens livres; 
somos como libertos da escravidão. Nós superamos a lei, porque maior que ela é o amor.Há 
muitas passagens belíssimas nas Epistolas de Paulo, nas quais ele valoriza a nova condição 
que se segue à superação do dragão da lei: seu hino ao amor, por exemplo, é um tipo de 
triunfo, e isto é também se expressa na famosa passagem onde ele triunfa sobre o inferno e a 
morte. Esta é a luta contra o dragão e a subseqüente sensação de libertação, junto com o 

                                                
231. Amarrada por seu pai a um rochedo como sacrifício a um monstro marinho feminino, Andrômeda foi resgatada pelo alto por Perseu, que 
decapitou o monstro e casou com Andrômeda. 
232. Algumas vezes transliterada AUM, Om é seguramente a mais sagrada e potente das palavras, merecedora de intensa meditação, e 
considerada como equivalente do Self. Jung conta, em outro lugar, a estória de como aos pés do Bodhisattva cresceu um imenso lótus. 
Pisando no lótus ele esquadrinhou o mundo. Dai a prece tibetana : "Salve a jóia no lótus". CW 6, par 298. 
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sentimento de apokatastasis, a volta ao estado original, no qual o homem é o redimido filho de 
Deus, gozando a eterna liberdade da divindade. Para Paulo, isto era evidentemente, bem 
literalmente a libertação da lei, da instituição, pois Cristo era compreendido como a realização 
da lei. Ele superou a lei pela sua realização, indo além dela para um estado de liberdade233.  

Esta é evidentemente uma espécie de amor fati: aquilo que compreendemos que deve 
ser, o fazemos porque o desejamos. Dizemos: "Eu quero” livremente, não forçado pelo "tu 
deves", que é mera autoridade e pode perfeitamente ser sem sentido. Ninguém pode inventar 
uma lei, ou sistema de autoridade que deva ser seguida em quaisquer circunstâncias. 
Podemos ter ótimas leis e permanecermos totalmente imorais. Nenhum código penal jamais 
produziu seres morais: "tu deves" é apenas: um tipo de trilho que nos ajuda a nos mantermos 
na linha quando vacilamos. Mas aprendemos a andar direito somente quando podemos andar 
sem trilho: somente então aprendemos a verdadeira obediência e responsabilidade. Enquanto 
andamos entre duas altas paredes, sem desvio possível, não há nem liberdade, nem 
responsabilidade, nem outra virtude particular; podemos estar bem embriagados e ainda assim 
andarmos em linha reta. Simplesmente não podemos andar em zig-zag quando estamos 
emparedados. Essa condição de uma via segura, com paredes seguras, pode prevalecer por 
muitas centenas de anos numa civilização estabilizada, porém virá o tempo quando estas 
paredes ruírem, em que de repente dependeremos de nós mesmos. Tudo se torna 
questionável e necessitamos uma orientação interior porque os valores externos não nos 
servem de guia. Então, a estabilidade do mundo é baseada somente na nossa confiabilidade, 
na segurança em nós mesmos.  

Mr Baumann: Kant aponta muito claramente que deve haver liberdade na \decisão 
filosófica234.  

Dr. Jung: Claro. Não se pode imaginar uma moralidade sem liberdade de decisão. 
Como dizíamos na semana passada, o caixa de banco, enclausurado, que não rouba porque 
não há nada a roubar em sua cela, não é moral. Deixe-o ter liberdade, deixe-o ter seus 
milhões a cada dia, então, se ele não roubar em tal condição, poderemos assegurar que ele 
não é um ladrão. Bem, estas são as idéias com as quais Nietzsche está aqui lidando, numa 
linguagem simbólica e poética. Naturalmente, quando existe tal corpo de leis, há a tendência 
de desenvolver mais e mais, ampliar pesos e medidas até que n~o haja ninguém que possa 
possivelmente dizer "eu quero". Tudo é dever, "tu deves". Tal condição pode durar muito 
tempo se tudo seguir suavemente, mas se todo edifício for sacudido por um terremoto, então 
lá não haverá ninguém com uma orientação interior, ninguém que tenha a confiança que vem 
da liberdade de escolha. Agora ele continua: 

 “Meus irmãos, para que é preciso o leão, no espírito? Do que já não dá conta 
suficiente o animal de carga, suportador e respeitador?”.  

Criar novos valores - isso também o leão ainda não pode fazer, mas criar para si a 
liberdade de novas criações - isso a pujança do leão pode fazer.  

Conseguir essa liberdade e opor um sagrado "não" também ao dever: para isso, meus 
irmãos, precisa-se do leão.”  

Isto significa que precisamos da força do leão real para sermos capazes de dizer n~o 
ao próprio dever, para negar aquele "tu deves". É uma espécie de sacrilégio não obedecer a 
ás leis dadas e fazer algo de acordo com o próprio juízo e com a própria responsabilidade, 
estabelecer-se as próprias leis, em outras palavras, acima da lei que é dada. Porém qualquer 
criador é forçado a isto: qualquer criação em última análise é imoral porque quebra uma 
tradição - é um ato criminoso. Cada vez que discuto esses assuntos com teólogos, digo que 

                                                
233. “Portanto, agora não há mais condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Pois a Lei do Espírito da vida em Cristo Jesus 
deixou-nos livres da lei do pecado e da morte" Romanos 8: 1-2 . "E um anjo dominou o dragão, a velha serpente, que é o demônio e Satã e o 
aprisionou por um milênio" Revelação 20:1-2. O “hino ao amor I Corintios 13 , Jung comoventemente o cita na conclusão das MSR. 
234. De acordo com Kant, o homem deve atribuir-se liberdade ou autonomia de vontade, de forma a poder escolher o que é requerido pela lei 
moral. Ver “Fundamentos da Moral Metafísica” IV 446. Jung discute o ponto abaixo na segunda palestra, 23 de outubro de 1935. Cf. 
Nietzsche: “Nós, entretanto, queremos tornarmo-nos aqueles que somos: seres humanos que são novos, únicos, incomparáveis, que fazem 
leis por si mesmos, que criam a si mesmos.” (Gaia Ciência, pág 335). 
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nunca deveríamos esquecer que Cristo realmente era um criminoso que, nos nossos dias, 
ainda seria um criminoso. Não seria ofensivo se quebrássemos o tabu do "sabbath", porém 
naqueles dias o dragão dizia: "Tu deves reservar o dia de sábado e se não o fizeres, tu és 
maldito." Cristo transgrediu muitas leis e foi conseqüentemente executado. Pertencia ao 
estrato inferior da população. Nos seus dias, as prostitutas não eram de forma alguma 
mitológicas; não eram melhores que as nossas. - Se tivéssemos que encontrar Cristo em 
algum lugar de Zurique, seria em Niederdorf, em um bar. Quando falou da mulher adúltera, ele 
realmente se referia a uma mulher adúltera. Sempre esquecemos que Cristo era um filho 
ilegítimo e que Maria era uma mulher imoral; pintamos tudo em dourado. Essa é a instituição, 
as escamas brilhantes do dragão. Na realidade, era uma pobre situação miserável, de forma 
alguma respeitável. Assim tudo aquilo que dela fizemos são as douradas escamas do dragão; 
aqui Nietzsche estava bem certo.  

Mr. Baumann: Nazaré mesmo era um lugar de muito má reputação.  
Dr. Jung : Sim. 1'0 que pode vir de bom de Nazaré ?235 Diríamos que tal homem não 

poderia ser bom, em virtude das péssimas condições nas quais vivia. Mas essas eram as 
origens de Cristo, e ele não era meramente inconvencional, ele era um quebrador de leis. 
Podemos então compreender que Nietzsche precisasse de palavras tão enfáticas, e de dizer 
um solene “Não" mesmo ao dever, para assim criar liberdade para si mesmo. “Portanto, meus 
irmãos, há necessidade do leão.” Aparentemente são necessários a coragem e o caráter reais 
do leão, para ser capaz de dizer “Não” ao próprio dever, pois isto significa ser corajoso o 
suficiente para se fazer algo contra a ordem estabelecida, contra a lei. Mais tarde, 
encontraremos a psicologia particular do ponto de vista antinômico.  

Vejam, há um pouco de Gnose aqui; Nietzsche não foi conscientemente influenciado 
pela Gnose, mas o foi bastante, inconscientemente. Os Antinomistas eram uma seita 
especifica do moralismo gnóstico, que estavam convencidos de que não haveria redenção se 
não houvesse havido pecado anteriormente. Se não cometermos pecado não podemos ser 
redimidos, naturalmente, pois não há nada de que possamos ser redimidos, para sermos 
redimidos devemos pecar236. Como um católico deve cometer pecados de modo a ter o que 
confessar. O padre que recebe sua confissão o admoesta que algo deve ser confessado: 
seguramente, em algum momento, algum pecado deve ter sido cometido. Pessoas 
conscienciosas muitas vezes anotam num pedaço de papel tudo o que fizeram: uma má 
palavra para tal e tal, por exemplo, e sobre isso elaboram noções artificiais. É claro, elas não 
pensam em seus pecados reais, porque não têm uma percepção especial deles - vivem neles. 
Um homem que vive em pecado não tem percepção disso, não se relaciona com isso. 
Somente conhece certas ofensas contra as leis, que para outras pessoas jamais seriam 
consideradas pecados. Sem liberdade e responsabilidade perdemos inclusive o sentido de 
pecado, sabemos apenas que ofendemos a lei. Quanto mais prevalece uma instituição, mais 
voltamos ao ponto de vista dos últimos egípcios que, em sua confissão, diziam : “Não furtei os 
mantimentos dos órfãos, não roubei a viúva, não soneguei aos coletores os impostos do 
faraó.” Mas daquilo que fizeram nada diziam, isto era simplesmente indiferente. Naturalmente, 
se nos mantemos corretos apenas porque não ofendemos, chegamos a convicção de que 
podemos fazer qualquer coisa, desde que não seja descoberto.  

As pessoas realmente pensam desse jeito, só que, naturalmente, é muito rude 
reconhecê-lo; os sofisticados não o admitiriam. Seu ponto de vista vem meramente do fato de 
que andaram entre paredes; há regulamentações policiais contra as quais não haverá 
contravenções, no mais tudo estará bem. Tenho uma recordação, por exemplo, de quando 
estava viajando para a América, partilhei de uma mesa com alguns homens de negócios de 
Nova Iorque, que nunca em suas vidas viram um livro, nem falemos de ter lido - agradáveis 
pessoas analfabetas. Um dos homens se encantou comigo, então uma noite depois do jantar 

                                                
235. “e Natanael respondeu-lhe: pode vir coisa boa de Nazaré? Felipe retrucou: vem e Vê." João 1:46. 
236. De acordo com os Antinomistas, somente a fé e o amor são necessários para a salvação. Assim a conduta certa ou errada são 
consideradas como questões de opinião. Os Enkratistas, ao contrário, eram rigidamente ascetas, que exigiam dos seus seguidores uma 
interpretação literal e estrita das escrituras de Cristo e de seu exemplo vivente. 
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ele disse: “O senhor me parece uma pessoas muito sábia. Quero perguntar-lhe algo. Conheço 
um camarada que está casado há vinte e dois anos, tem seis filhos crescidos e que outro dia 
se apaixonou por uma moça. Agora, deveria ele divorciar-se ou não?"  "O senhor é o tal 
camarada?"  "Como o senhor percebeu?" "Bem", eu disse, "se o senhor se casar com a moça, 
o que acontecerá com a sua mulher? O que fará com ela?" "Oh, isto é simples, estou 
regularmente casado e pelas leis posso me divorciar. Isto é O.K., e então posso me casar com 
a moça." Eu disse: "Isto é verdade, mas considere que sua mulher foi sua esposa por vinte e 
dois anos e que o senhor teve filhos com ela. Então pela lei o senhor simplesmente lhe dá um” 
bilhete azul “. Acredita que é uma atitude muito humana? Não há entre o senhor e a sua 
mulher outra relação além da legal?" Ele respondeu nunca ter pensado nisso e, no dia 
seguinte, já não estava tão seguro de poder divorciar-se. Como vêem, tudo teria sido de 
maneira regular, a lei tendo nada contra, ele sairia perfeitamente em branco. Nenhuma 
consideração humana. E claro que é altamente imoral: é apenas o "tu deves". Quando chegar 
ao céu, ele dirá "Não tenho", e então veremos se Pedro abre ou não a porta. Talvez abra. Por 
isso o céu é tão terrivelmente maçante. 

 "Conquistar o direito de criar novos valores - essa é a mais terrível conquista para o 
espírito de suportaçao e de respeito. Constitui para ele, na verdade, um ato de rapina e tarefa 
de animal rapinante" 

Ele coloca com ênfase um animal rapinante. Na nossa sociedade é criminoso contrariar 
a lei, ofendê-la, e ninguém pode criar novos valores sem desafiá-la, isto é perfeitamente certo."  

Como o que há de mais sagrado amava ele, outrora, o "Tu deves"; e, agora, é forçado 
a encontrar quimera e arbítrio até no que tinha de mais sagrado, a fim de arrebatar a sua 
própria liberdade ao objeto desse amor: para um tal ato de rapina, precisa-se do leão.  

Mas dizei, meus irmãos, que poderá ainda fazer uma criança, que nem sequer pode o 
leão? Por que o rapace leão precisa ainda tornar-se criança?  

Inocência, é a criança, e esquecimento; um novo começo, um jogo, uma roda que gira 
por si mesma, um movimento inicial, um sagrado dizer "sim". 

Sim, meus irmãos, para o jogo da criação, é preciso um sagrado "sim": o espírito, 
agora, quer a sua vontade, aquele que está perdido para o mundo conquista o seu mundo."  

Aqui, penso, está claro porque Nietzsche necessitava do leão para simbolizar uma 
atitude que desafiasse as leis. E a vontade própria do rei; é a antinomia.  

Mrs. Baynes: O senhor não terminou de explicar como Nietzsche ,foi influenciado pela 
Gnose.  

Dr. Jung: Oh, pelo ponto de vista antinômico, de que precisamos quebrar a lei, ofendê-
la, ao contrário não haverá redenção. Os chamados Enkratistas são o oposto. Os Antinomistas 
são os desafiadores das leis, e os Enkratistas são aqueles que se abstém de tudo, de tal forma 
que nada acontece. Eles simplesmente deixam tudo num marasmo; nada é feito, nem mesmo 
um pecado. Eles também são chamados de Continentes237. Eles seguram tudo, acumulando a 
vida de modo que nada pode acontecer. O rio é bloqueado e a água não flui. Ninguém pode 
dizer, que algo de mau foi feito, porque nada foi feito. Agora, aqui chegamos á transição do 
leão para a criança. Por que deveria o leão se transformar numa criança? E o que Nietzsche 
ganha se a sua atitude é pueril em vez da de um leão de rapina?  

Miss E. Taylor: Ele não pensaria tanto no "tu deves" e estaria aberto para as coisas 
novas que virão. O leão só encontra velhas coisas.  

Dr. Jung: Mas o leão pode dizer "eu quero"; ele tem realeza.  
Miss E. Taylor: Sim, mas o leão não pode escolher a coisa nova. Mas a coisa nova virá, 

e ele deverá ter uma atitude de criança para poder vê-la.  
Dr. Jung: Você quer dizer que a criança é a coisa mais absolutamente criativa. Sim, a 

passagem imediatamente anterior nos diz que até mesmo o leão não é capaz de criar novos 
valores. Ele é somente capaz de criar para si liberdade para uma nova criação; para isto sua 
força é suficiente. Como um voraz animal de caça, o leão pode destroçar e destruir, por conta 

                                                
237. Jung discute as seitas gnósticas nos CW 6, par 25. 
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de sua grande força ele pode atravessar barreiras, arrebentar cercas, irromper no meio de um 
rebanho e causar uma debandada. Pode atrapalhar completamente tudo, mas não cria nada 
de novo. Nietzsche aqui percebe que é necessário mais do que mera destruição para criar 
novos valores, é preciso uma nova atitude. E a coisa nova agora é simbolizada por uma 
criança, inocente e distraída, um novo começo, um jogo.  

Então aqui ele usa um símbolo muito peculiar: uma roda que gira por si mesma; é 
evidentemente uma tradução literal: das aus sich rollende Rad é melhor porque significa uma 
roda que se movimenta a partir de si mesma. O centro do impulso da roda estando em si 
mesma, é autocriativa. Uma criança está num estado de desenvolvimento, ainda crescendo, é 
capaz de nutrir-se, para ajudar a ela mesma em seu desenvolvimento.  

Mr. Baumann: Eu não vejo tanto criação no símbolo da quanto uma atitude sem 
preconceito em relação a tudo que está  

Dr. Jung: Sim, desde que a coisa pela qual se está esperando, em tais condições, 
venha realmente de fora. Mas fora é o dragão. Uma atitude pueril que meramente anseia por 
algo convida dragões. Portanto, a criança tem que ser autocriativa de tal sorte que, no lugar do 
dragão que foi superado, coloque algo novo; ela precisa criar um novo valor subjetivo, 
individual. E para isso deve ser brincalhona. Deverá ser tal como o criador do mundo, que 
brincou com as fantasias de mundo até elas se concretizarem. A criança está sempre criando 
um mundo todo seu, nas suas brincadeiras cria novos valores. Novos mundos nunca vêem de 
fora, porque, não há mundos fora, há apenas um velho dragão.  

Prof. Fierz: O que o Mr. Baumann quer dizer não seriam as palavras de Cristo, que 
devemos nos tornar tal como crianças para entrar no reino do céu?  

Dr. Jung : Mas o que Nietzsche quer dizer não é exatamente isso. Vejam, a natureza 
inocente e distraída da criança causa uma peculiar falta de preconceito, que não impede a 
experiência nova. E isto é, obviamente, absolutamente indispensável para uma criação, mas, 
mesmo assim, algo deve ser produzido a partir de dentro, para trans- formar uma experiência 
em nova. Porque a coisa nova não é para ser encontrada fora; o mundo de fora é apenas o 
mundo no qual temos estado, e se algo novo vier para este mundo, virá de dentro. É claro que 
para sermos capazes de criar, não devemos impedir novas experiências: devemos estar 
abertos para elas. Vejam, isto é o que ele quer dizer com a roda que gira por si mesma, 
movimentada a partir de si mesma e não por condições externas.. Enquanto for movida por 
condições externas, é o "tu deves", alguém deu impulso à roda para fazê-la girar. Mas a idéia 
de Nietzsche é que uma criança poderia mover-se a partir de si mesma. Seria criativo por 
causa da condição da criança, até mesmo a condição psicológica é criativa.  

Agora, o símbolo da ro.da sugere claramente uma mandala.' Em outras palavras, este 
argumento - o camelo, o leão e a criança é obviamente a expressão do processo de 
individuação, pelo qual o dragão universal é morto. Então todas as leis gerais são suprimidas, 
e deve- mos ter valores próprios para nossa orientação. Precisamos ter um guia interior, e 
para isso necessitamos a atitude da criança de modo a sermos humildes e obedientes, não 
sendo presunçosos, não tendo idéias melhores, de forma a podermos obedecer aos impulsos 
que vêm de dentro. Somos então como a roda que se move a partir de si mesma. E esta roda 
é o símbolo do sol, é uma mandala. A roda não tem apenas sido, desde tempos imemoriais, 
um símbolo do sol, o sol ele mesmo tem sido. um símbolo - a roda que se move sobre o céu 
que ninguém movimenta, a roda que gira por si mesma. Assim o sol, desde sempre, vem 
sendo um símbolo da individuação, um símbolo do homem que pode sustentar-se e 
movimentar-se por si mesmo, sem ser empurrado.  

Entre os primitivos, a iniciativa é a coisa mais rara de se encontrar. Normalmente 
apenas o chefe ou o pajé tem iniciativa, e são reconhecidos como sendo os grandes 
inventores e promotores da tribo. O “homem comum é preguiçoso, parado, excessivamente 
conservador, e apenas faz o que os seus pais e avós fizeram antes dele; não se moverá senão 
quando empurrado para a ação, e necessita-se uma boa quantidade" de impulsos para ativar 
um primitivo. Contei-lhes a estória do que se deve fazer para despachar um mensageiro. E 
também a estória da cerimônia dos aborígines da Austrália para ,provocar a ira dos homens, 
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para movê-los à ação238. Ninguém se agita quando um homem é morto, assim eles tem uma 
cerimônia "especial que insinuará enfurecimento; só então poderão decidir-se a fazer algo a 
respeito do assassinato. Pegam suas armas e se juntam, mas se por acaso não encontram 
seu inimigo naquele dia, vão para casa e a guerra está terminada. Para agitá-los novamente, 
deve-se recomeçar a cerimônia para enfurecer os homens. Porém isso raramente acontece: 
se não encontram o inimigo, nada fazem. Bem, agora chegamos ao fim das três 
metamorfoses:  

“Nomeei-vos três metamorfoses do espírito: como o espírito tornou-se camelo e o 
camelo, leão e o leão, por fim, criança.  

Assim falou Zarathustra. E achava-se, nesse tempo, na cidade chamada A Vaca 
Pintalgada."  

Há essa referência à cidade chamada "A Vaca Malhada"239. Os senhores tem alguma 

idéia a respeito?  
Mrs. Crowley: Não é a vaca, em certo sentido, a contraparte do camelo? Ela é também 

um animal resistente, paciente, mas em lugar de transportar pessoas no deserto, estaria mais 
do lado físico que provê alimento, que nos trás mais para dentro do corpo, dessa forma.  

Dr.Jung : Sim, isso é bem possível, mas precisamos tentar descobrir em qual sentido 
Nietzsche usou a palavra e no próximo capitulo, "Das Cátedras da Virtude", o texto diz: "Mas 
penso no que fiz e pensei durante o dia. Ruminando, paciente como uma vaca: quais foram, 
afinal, as dez vitórias sobre mim mesmo" Freqüentemente quando encontramos uma palavra 
extraordinária, tornamos a encontrá-la numa conexão diferente; é como se a palavra vaca 
brotasse do inconsciente, planando abaixo do nível da consciência, mais tarde brotando 
novamente em uma nova conexão. Isto algumas vezes nos ajuda a elucidar o sentido de uma 
palavra. Assim, penso que devemos dar ênfase na ruminação. A vaca é para ele 
principalmente um animal paciente e ruminante. E isso se refere ao tema geral do próximo 
capitulo, que é o sono. Agora, a cidade é chamada "A Vaca Malhada", assim a cidade seria 
particularmente representativa do bom sono que vem da boa consciência. A que cidade 
Nietzsche quer referir-se?  

Mrs. Fierz: A Basiléia!  
Prof. Reichstein: A vaca desempenha um grande papel na religião persa; há um mito 

sobre a primeira vaca, assim como sobre o primeiro homem.  
Dr. Jung : E verdade mas prefiro pensar que aqui temos uma referência muito local por 

conta dessa associação com a vaca ruminante. Vejam, as "cátedras da virtude" devem ser 
encontradas em Basiléia e este capitulo particular tem pouco a ver com a Pérsia. Não é tão 
longe.  

Miss Hannah: Ele escreveu em Sils Maria, e ali há uma tremenda quantidade de vacas.  
Dr. Jung: Bem, muita gente de Basiléia vai a Sils Maria, e, ele foi para lá de Basiléia, 

como sabem! Eu acho que se presumirmos que está cidade se refere a Basiléia, não 
estaremos longe da verdade, porque neste capitulo ele diz algo que acerta bem na mosca 
dessa boa velha cidade. Ali muito se acredita na moralidade tradicional, e, em contrapartida, 
há pouca moral idade verdadeira. Existem trilhos, e é apenas mais um trilho o fato de que no 
Carnaval não os há. E como casar e divorciar de acordo com as regras. O chiqueiro é bem 
fechado. durante todo o ano, mas durante o carnaval as portas são abertas e, porque está de 
acordo com as regras, nada pode ser dito contra. E naqueles tempos, inícios dos anos 80, 
realmente se ruminava os valores do passado. Não há muito tempo, aqui no jornal, apareceu 
um artigo sobre Gibbon, que, enquanto vivia na Suíça, foi a Basiléia e lá ficou muito 

                                                
238.O psicoterapeuta suíço Charles Baudouin (1893-1963) conta em seu diário ter ouvido Jung escrever o jovem da África do leste que 
permaneceu impassível na presença da oferta de uma recompensa para entregar uma carta, até que um ritual encantatório tornasse para ele 
visível seu destino, e neste momento ele saiu "como alvejado por um bodoque". "C.G.Jung Falando", ed. William McGuire e R.F.C.Hull 
(Princeton, B.S.XGVIII, 1977), pp 79-80.] 
239. A cidade favorita de Zarathustra, "A Vaca Multicolorida" é uma. tradução literal do nome da cidade Kalmasadalmyad, visitada por Buda 
nas suas peregrinações. É sabido que Nietzsche leu e admirou "Sutta Nipata", escritura budista. Ver Freny Mistry, "Nietzsche e o Budismo" 
(N.Y. 1981) 
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impressionado com o fato de que o seu povo ainda vivia no tempo de Erasmo. Isto foi em 
1755, mais ou menos, mas poder-se-ia dizer o mesmo em 1870, 80 ou 90.  

Prof. Fierz: Temos uma prova. Jakob Burkhardt, quando estava inspirado, tocava 
sempre a mesma canção de Schubert, e sempre chorava nas mesmas passagens.  

Dr. Jung: Sim, tremendo conservadorismo e padrões de valores particularmente 
rígidos. Se não os ofendemos, somos aceitos, estamos certos - apenas por não agredi-los. Isto 
é o melhor que se pode fazer. Se fizéssemos melhor, seria pior: não deveríamos fazer melhor. 
Agora, Nietzsche viveu nessa atmosfera, e falou desta maneira nas barbas de sua faculdade 
seu departamento na universidade, e para Jakob Burkhardt, por exemplo, e outras pessoas 
importantes. Isso seguramente ficou com a melhor parte de sua coragem disponível. Nada a 
estranhar se, imediatamente após tais heresias, chegamos a um capítulo que lida com as 
"Cátedras da Virtude", as quais poderiam muito bem ser o conjunto de pessoas da 
universidade contra as quais ele estava falando: e nesse capitulo encontramos uma apologia 
dos poderes opostos.  

Miss E. Taylor: Acho que as vacas são animais muito curiosos e interessados nas idéia 
das pessoas.  

Dr. Jung : Elas ocasionalmente até comem chapéus!  
Miss E. Taylor: Ainda assim eu acho que se refere ao capitulo onde ele está ruminando 

- através dessa ruminação ele obtém todas essas idéias sobre o camelo.  
Dr. Jung : Ah, você pensa ser ele a vaca malhada dormitando no prado e ruminando 

suas idéias sobre o camelo. Porém este deve ter sido um sono sem descanso; de outra 
maneira, ele não teria usado palavras tão enfáticas. Veja, quando estamos prestes a romper 
séculos de respeitabilidade, certamente, não podemos nos comparar a uma vaca que rumina. 
Teria que ser uma possuída, provocadora de estouro, rompendo todas as regras. Ponha-se no 
lugar de um pobre professor da Universidade da Basiléia, que deve dizer coisas tão terríveis. 
Depois deste livro, disseram que ele era louco. Jakob Burkhardt estremeceu quando o tocou; 
afastou-se convulso da coisa terrível. Eles não sabiam quando este camarada acabaria 
ficando louco. Não que eles fossem capazes de diagnosticar insanidade a partir do livro - nem 
mesmo os alienistas, naqueles dias, estavam aptos para tal - porém as idéias que ele 
expressou provocaram neles um tipo de calafrio, porque o inconsciente, neles, começou a 
agitar-se. Eles sentiram a espiral da serpente em seus ventres. As pessoas tiveram uma 
sensação como de algo subindo pela espinha, um tipo de sensação fria de Kundalini240 
inteiramente natural, pois seu mundo de valores estava ameaçado. Assim, nas décadas 
seguintes, se alguém cometesse suicídio, eles diriam: "Oh, ele leu Nietzsche. Estas são as 
idéias de Nietzsche. E claro que, quando alguém lê tais livros, o mundo vai para o inferno." 
Escutava-se este tipo de coisa na guerra mundial; a psicologia alemã era explicada por 
Nietzsche. Como se a política alemã fosse devida a Nietzsche! Dificilmente algum deles ao 
menos leu seus livros. Nietzsche tinha uma reputação completamente má, não por causa dos 
seus aforismos - ninguém com um certo senso de medida teria algo a dizer contra eles - mas 
teria carradas de razões contra Zarathustra. Pois Zarathustra é um livro extremamente 
decente, enquanto que os aforismos estão parcialmente na medida, são parcialmente 
malevolentes: todos citarão certos aforismos com um sorriso, como se fossem um tipo de "bon 
mot", como o "0 grande chinês de Konigsbers", referindo-se a Kant. Pode-se suportar tais 
coisas. Elas não perturbam nosso sono. Proporcionam-nos uma boa digestão.  

Mas ler Zarathustra é perturbador, porque não o compreendemos. Lemos suavemente 
através dos capítulos, aos .bocados como uma metáfora poética, e não sabemos o que 
estamos ingerindo. Engolimos pílulas confeitadas com todo o tipo de veneno no seu interior. A 
maio- ria das pessoas que leu Zarathustra nunca se preocupou em aprofundar detalhes de 
forma a trazer à tona o que ali é dito realmente, assim registra sem se aperceber, em seu 
inconsciente, uma coisa revolucionária. Portanto, todas as pessoas respeitáveis têm uma 
reação natural contra ele, e se perguntarmos por quê? citarão alguma coisa completa- mente 

                                                
240. Na Yoga Kundalini dizem que uma serpente dormita na base da coluna; despertada, ela rasteja para cima. 
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errada. Não conseguem guardar suas palavras reais em mente. Zarathustra é difícil de guardar 
na mente por que se torna imediata- mente associado ao inconsciente. Isso acontece comigo 
algumas vezes: lembro que Zarathustra,de Nietzsche disse algo - agora, o que foi dito. Então 
percebo que citei erroneamente. Está associado com meu próprio inconsciente, porque brotou 
deste lugar escuro.  

Penso que agora podemos terminar este capitulo sobre as metamorfoses e seguir para 
o próximo, onde teremos um novo movimento. Zarathustra como um todo é uma espécie de 
movimento enantiodrômico, é o rio do inconsciente e os capítulos são como fotografias das 
ondas dessa corrente submersa. Presumo que Nietzsche sentava-'se cada dia para escrever o 
que vinha do rio que inundava sua consciência, e assim representava o que ia por seu 
inconsciente. Num certo sentido Zarathustra é escrito como o Ulisses de Joyce, embora Joyce 
escrevesse "a partir do material consciente, enquanto que Zarathustra foi escrito a partir do 
material inconsciente.  

“Gabaram a Zarathustra um. sábio, que sabia falar doutamente", do sono e da virtude; 
diziam que muitos o respeitavam e remuneravam por isso, e que todos os jovens se 
aglomeravam diante de sua cátedra. Foi ouvi-lo Zarathustra e sentou-se com os jovens 
diante da sua cátedra. E assim falou o sábio.  
“Respeito e pudor diante do sono! Isso em primeiro lugar! E evitar todos os que 
dormem mal e passam a noite acordados!  
Diante do sono, até o ladrão tem pudor: é sempre de mansinho que se retira na noite. 
Mas despudorado é o guarda-noturno, que traz despudoradamente a sua corneta.  
Não é uma arte fácil, dormir: faz-se mister, para começar, passar o dia todo acordado.  
Dez vezes, durante o dia, és obrigado a vencer-te a ti mesmo; isso gera um bom 
cansaço e é papoula para a alma.  
Dez vezes és obrigado a reconciliar-te contigo mesmo; pois é penoso vencer-se a si 
mesmo e dorme mal o irreconciliado.  
Dez verdades cumpre-te achar durante o dia; de outro modo, ainda procuras verdades 
durante a noite, pois tua alma ficou com fome.  
Dez vezes deves rir, de dia~ e estar alegre; do contrário, à noite, te incomodará o teu 
estômago, esse pai das aflições.  
Poucos sabem disto: que é preciso ter todas as virtudes, para dormir bem. Direi falso 
testemunho? Cometerei adultério?  
Desejarei a mulher do meu próximo? Nada disso seria compatível com um bom sono.  
E, mesmo quando se possuem todas as virtudes, cumpre ainda. entender de uma 
coisa: mandar dormir, a tempo, também as virtudes.  
Para que não briguem entre si, essas amáveis mulherzinhas! E a teu respeito, infeliz! 
Paz com Deus e o teu próximo: é o que exige o bom sono. E paz, também, com o 
demônio do teu próximo. Senão, ele virá incomodar- te durante a noite. 
Respeito à autoridade e respeito, também, à autoridade cambaia! E o que exige o bom 
sono. Que culpa tenho eu de que o poder goste de caminhar com pernas tortas?  
Sempre, a meu ver, será o melhor pastor aquele que levar sua ovelha para o pasto 
mais verde: isso condiz com o bom sono.  
Não quero muitas honras nem, tampouco, grandes tesouros: isso causa inflamação do 
baço. Mas dorme-se mal sem uma boa reputação e um pequeno tesouro.” 

O que pensam disso? Confirmam? Ou teriam alguma coisa a opor? Há aqui alguém 
que anda dormindo mal?  

Dr. Schlegel : E duvidoso se ele pretende falar seriamente. '  
Dr. Jung: Oh não, não é duvidoso. E obvio que ele graceja com os professores de tal 

sabedoria. Pois Zarathustra não parece favorecer tais ensinamentos, assim seu discurso soa 
como se tivesse um duplo fundamento. Agora, se criticarmos tais pensamentos 

cuidadosamente, poderemos contradizê-los? Não acham que são de um perfeito bom senso? 
Por exemplo, "uma boa reputação e um pequeno tesouro". Isto não é bem-vindo a todo 
mundo? Ou : "Não é uma arte fácil, dormir". Bem, se sofremos de mau sono, achamos que um 
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bom sono é algo maravilhoso; daríamos tudo para dormir bem. Então: "Dez vezes deves rir, de 
dia, e estar alegre; ao contrário, à noite, te incomodará o teu estômago, esse pai das aflições." 
O que é perfeitamente verdadeiro; uma boa risada movimenta o diafragma e é muito saudável 
para o estômago, bom para sua digestão. Ainda "dez verdades cumpre-te achar durante o dia; 
de outro modo ainda procuras verdades durante a noite, pois a tua alma ficou com fome". Ou 

“dez vezes és obrigado a reconciliar-te contigo mesmo, pois é penoso vencer-se a si mesmo e 
dorme mal o irreconciliado.” O que pode ser melhor do que estar reconciliado consigo mesmo? 
Seremos então um conosco e dormiremos bem. E "conquistar-se a si mesmo" ! É bem certo, 
temos que conquistar a nós mesmos muitas vezes a cada dia, sem o que não se pode viver 
decentemente. Seriamos infelizes, e teríamos uma noite insone, tendo que nos superar então - 
é melhor fazê-lo durante o dia. Isto nos traz fadiga por atacado e é como ópio para a alma.Isto 
é bem verdade.Não é um ensinamento perfeitamente consistente ?  

Mrs. Crowley : Não é exatamente leonino!  
Dr. Jung : Porém muito sábio.  
Miss Hannah : E muito do que ele disse sobre o último homem.Mais uma vez ele está 

se opondo ao homem comum nele mesmo, o que foi sua ruína.  
Dr. Jung : E verdade. E quase a mesma voz externando exata- mente o mesmo tipo de 

pensamentos. E nós já encontramos esta voz em outro lugar, não a voz de Zarathustra ou de 
Nietzsche, mas a voz de um certo homem sábio, um professor do bom dormir.  

Miss Wolff : O velho homem sábio.  
Dr. Jung: Sim. Ele diz, por exemplo, para não nos preocuparmos com os seres 

humanos; seria melhor se voltássemos às florestas e adorássemos nosso deus com vozes de 
animais. Assim este professor também diz coisas muito sábias. E se lembrarmos que 
Nietzsche sofria muito de insônia e sempre tinha que usar drogas para dormir, 
compreenderemos que secreta paixão é revelada neste capitulo. Ele foi às aulas daquele 
famoso professor do bom dormir, porque ele mesmo delas muito necessitava. Há então uma 
possível explicação psicológica para a insônia de Nietzsche. Qual seria? 

Miss Hannah: Ele se identificou com o espírito, que não necessita de nenhum sono.  
Dr. Jung: Esta seria a conseqüência; não seria a causa psicológica. Embora, 

evidentemente, possamos nos identificar com a falta de sono do espírito, sendo que isto nos 
levaria a idéia de que não necessitamos de sono. Existem tais tolos. Eles pensam que as 
pessoas no futuro, através de dietas e treinamentos, chegarão à condição na qual poderão 
prescindir do sono. Pensam que isto seria um sinal de progresso para o homem. Treinam para 
ter apenas duas ou três horas de sono, ou preferivelmente uma hora, mas quando chegarem a 
hora nenhuma estarão mortos. Essa é a identificação com o espírito. Mas qual seria a 
verdadeira causa da insônia?  

Mrs. Stutz : Ela vem do inconsciente.  
Dr. Jung: Claro. Uma das causas mais comuns da insônia é a agitação do inconsciente; 

é como um mar tempestuoso.  
Mr. Baumann: Ele não realizou o que estava escrevendo, assim o inconsciente ficou 

sobrecarregado.  
Dr. Jung: Esta poderia ser a causa primária; quando mobilizado como estava ao 

escrever Zarathustra, seu inconsciente deveria estar fervendo. Além disso, se ele dá ouvidos 
ao seu, inconsciente, se é mais e mais forçado a prestar atenção às coisas que continuamente 
de lá emergem, irá associar-se intimamente com o inconsciente. E então há sempre, o perigo, 
quando a parede entre o consciente e o inconsciente se adelgaça, com buracos lá e cá, que 
então não haja mais uma real defesa contra esse movimento. O inconsciente pode assim 
irromper através desses buracos e causar condições peculiares no consciente. Verifica-se 
comumente em pessoas que entram numa espécie de colisão com o inconsciente coletivo sem 
saberem o que está acontecendo com elas, que eles tem um furo na parede liminar através do 
qual irrompe o inconsciente, como um mar que sobe e desce. E naturalmente elas não sabem 
o que é isso. Aconteceu com Nietzsche porque ele não sabia o que era; ele tentou apreender, 
mas foi apreendido, e a evidência disso é sua, identificação com Zarathustra.  
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Mr. Baumann : Isto acontece com os pacientes de análise?  
Dr.Jung: Oh, sim, este é um perigo especial da análise, que não pode ser subestimado. 

Se tocamos um inconsciente que está cheio e prestes a estourar, podemos causar a mais 
terrível explosão - realmente a insanidade. Onde quer que encontremos traços de um 
inconsciente em tais condições, faz-se necessário tratar o caso com o máximo cuidado. E 
extremamente perigoso.  

Mr.Baumann: Recordo-me que o professor Heyer mostrou uma imagem de tal 
explosão.  

Dr. Jung: Sim, aqueles fogosos touros rompendo através de uma barreira. Ele estava 
tão assustado que não percebeu o fato de que: havia' sinais muito positivos que mostravam 
que a coisa poderia ser reconstituída. Mas se conhece o perigo, um homem pode perder o 
sangue-frio. E uma experiência aniquiladora. Nunca tive um caso assim, felizmente (batendo 
na madeira). O inconsciente irrompe e nós não podemos detê-lo; é terrível, só fugindo. Tentei 
segurar um tal caso, que vinha sendo atendido por um inexperiente analista de divã; eu me 
deparei com algo assim como um abscesso que escapava, e finalmente o homem se suicidou. 
Não pude detê-lo. Outra vez uma jovem doutora veio a mim desesperada, pedindo se eu 
poderia assumir um paciente como se eu tivesse analisado o caso, de modo a liberá-la da 
responsabilidade para que as pessoas pensassem que ele enlouquecera sob meus cuidados. 
Pesamos as conseqüências e decidi que minhas costas eram largas o bastante para suportar, 
assim o colocamos num asilo para lunáticos, depois de certo tempo, e salvei a reputação 
daquela mulher. Ela apenas. começava seu trabalho profissional e isto causaria um grande 
escândalo. Foi, é claro, sem muito cuidado que ela analisou o caso, pois era necessário muito 
conhecimento psiquiátrico para reconhecer a situação. Vejam, o analista está capacitado para 
carregar tal responsabilidade, ele pode dizer que o paciente já era louco quando veio, apenas 
não sabia disso. E um preconceito generalizado que a análise faz enlouquecer às pessoas. 
Mande um paciente para o Burgholzli e o leigo ,irá presumir que os médicos de lá o 
enlouqueceram - ou até que ele foi para lá com o propósito de ser enlouquecido. A insônia, 
então, tem sua causa no inconsciente anormalmente agitado. que está excita,do por novas 
idéias. E claro que isto não acontecerá a uma:pessoa que seja obtusa às experiências de seu 
tempo. Tal inconsciente seria apenas suavemente agitado, e bem acalmado por muitos copos 
de vinho, ou qualquer outra bobagem. Porém Nietzsche era excessivamente sensível ao 
espírito do tempo; percebeu muito claramente que agora estamos vivendo num tempo quando 
novos valores devem ser descobertos, porque os velhos estão decaindo. Pois assim que uma 
dúvida se torna óbvia, o símbolo se esvai. Se apenas um homem ousa confrontar a igreja, 
argumentar com sua autoridade, uma pessoa sensível está acabada se não pode refutar seu 
argumento. Ela percebe de imediato que todo o sistema ruiu, pois há um pequeno rombo na 
sua autoridade. Se o sistema não funciona, então Deus tornou-se vulnerável, e toda a vida 
saiu dele. Nietzsche sentiu isso e naturalmente, de imediato, todo o processo simbólico que 
havia chegado a um fim do lado de fora, principiava dentro dele. Daí que ele tivesse aquele 
terrivelmente tensionado e ameaçador inconsciente, que começou a desgastar a parede de 
separação, e ~ irromper aqui e ali. E isto, é claro, atrapalha o sono. Então naturalmente ele 
olha para trás com um certo lamento pelo tempo em que podia dormir, quando,' não estava 
perturbado.  

Certa vez discuti com um professor alguns problemas psicológicos, era uma bom 
católico e dizia': "Não vejo porque preocupar-se. com tais coisas. Se algo é duvidoso ou 
problemático, eu simplesmente pergunto ao meu bispo e ele me diz tudo sobre o assunto, e se 
por acaso ele o desconhecer, escreverá a Roma, onde lhe dirão o que deve pensar. Lá eles 
tem a autoridade. Por dois mil anos as cabeças mais inteligentes no mundo estudaram estes 
problemas. Então, por que devo imaginar que posso resolvê-los ? Não sou um especialista." E 
assim ele tinha, estou certo, um excelente sono e uma ótima digestão; ele não é perturbado 
porque não há o menor furo na autoridade. Mas não foi assim com o pobre homem Nietzsche.  
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NONA CONFERENCIA DE OUTONO - 5 de Dezembro de 1934  
 
Dr. Jung: Nós começamos na última vez o sermão chamado "Das Cátedras da 

Virtude". Os senhores se recordam que discutimos sua sabedoria e chegamos à conclusão 
que aquele professor de virtudes não era de forma alguma tolo, que o sermão continha 
verdades muito elogiáveis. Agora continuaremos: 

“Prefiro a companhia de pouca gente à companhia de gente má; mas ela deve vir e ir 
embora no' tempo certo. Isso condiz com o bom sono.  
Muito me agradam, também, os pobres de espírito: fomentam o sono. Bem-
aventurados são eles, especialmente se lhes damos sempre razão.  
Assim transcorre o dia para o homem virtuoso. Quando, porém, chega a noite, eu bem 
me guardo de invocar o sono! Não gosta de ser invocado, o sono, que é o senhor das 
virtudes!  
Mas penso no que fiz e pensei durante o dia. Ruminando, eu me pergunto, paciente 
como uma vaca: quais foram, afinal, as dez vitórias sobre mim mesmo?  
E quais foram as dez reconciliações e as dez verdades e as dez risadas com que se 
regalou o meu coração?  
Assim ponderando e embalado por quarenta pensamentos, assalta-me, 
repentinamente, o sono, o não invocado, o senhor das virtudes.  
Bate o sono em meus olhos, e eles tornam-se pesados. Toca o sono minha boca, e ela 
fica aberta.  
Em verdade, vem a mim nas pontas dos pés o mais amado dos gatunos, e rouba meus 
pensamentos; e lá fico eu “em pé, estúpido como esta cátedra.  
Mas então, não me demoro assim ainda por muito tempo: eis que já estou deitado .”  

 
Qual é a principal impressão de vocês dessa segunda parte? Prof. Fierz : Ela é irônica.  
Dr. Jung: Sim, sente-se que ele está mesmo um pouco sarcástico. Mas, sem 

considerar o que Zarathustra que dizer, o que acham dos próprios pensamentos? Por 
exemplo:  

“Agradam-me também os pobres de espírito: fomentam o sono “, ou :” prefiro a 
companhia de pouca gente à companhia de gente má; mas ela deve vir e ir embora no 
tempo certo. Isso condiz com o bom sono.”  
Dr. Allemann : Isto é senso comum.  
Dr. Jung: Sim, isto de forma alguma é tolo, particularmente quando sabemos o quanto 

Nietzsche sofria com a insônia; isto seria uma advertência. Se Nietzsche tivesse me 
consultado, eu teria dado a ele conselho semelhante e ele teria pensado que eu era um bom 
professor das virtudes que conduzem ao sono. Não se pode deixar de pensar que Nietzsche 
simpatizava com o professor; de outra maneira dificilmente poderia ter reproduzido seu sermão 
tão bem. Assim, a tendência geral aqui é bem clara, ela indica um tipo de atitude que levaria 
ao caminho da saúde e da condição. normal. Agora nós veremos o que Zarathustra faz com 
ela:  

“Quando ouviu o sábio falar assim, riu-se Zarathustra em seu coração : porque uma luz 
raiara nele. E assim falou ao seu coração:  
Um louco parece-me este sábio com os seus quarenta pensamentos; mas acho que, 
realmente, entende de como dormir.  
Feliz de quem mora perto desse sábio! Um sono como esse é contagioso, até através 
de uma espessa parede.  
Há um feitiço mesmo na sua cátedra. E não em vão ficaram “os jovens sentados diante 
do pregador da virtude.  
Sua sabedoria é ficar acordado para dormir bem. E, na verdade, não tivesse a vida 
sentido algum e devesse eu escolher um dispara- te, também para mim este disparate 
seria o mais digno de escolha.  
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Compreendo agora, claramente, o que outrora se procurava, acima de tudo, quando se 
procuravam os mestres de virtude. Procurava- se um bom sono e, mais, virtudes com a 
virtude da papoula para promovê-lo.  
Para todos esses decantados sábios das cátedras, era a sabedoria um sono sem 
sonhos: não conheciam nenhum mais alto sentido da vida.  
Ainda hoje há uns quantos deles, iguais a este pregador da virtude e nem sempre tão 
honestos; mas o seu tempo acabou. E não se demorarão ainda em pé por muito tempo: 
eis que já estão deitados. 
Bem-aventurados são os que tem sono: porque breve adormecerão."  
Assim falou Zarathustra.  

 
Nós dissemos na última vez que este homem sábio era outra forma do velho sábio que 

encontramos na floresta, que é o que sobra do tempo que Zarathustra deixou para trás: ele 
representa o espírito estabelecido. Agora, por que este espírito está tão associado com sono 
profundo?  

Mrs. Crowley: Parece-me que, se nós compararmos este capítulo das virtudes com o 
que se segue, é como se Zarathustra visse esse velho homem na floresta de uma maneira um 
pouco caricatural. Quero dizer que ele o vê em oposição ao seu próprio ponto de vista, embora 
seja sempre extraordinariamente influenciado por ele. Zarathustra invariavelmente absorve 
algo do contato com ele que imediatamente influencia sua atitude, ainda que seja inconsciente 
de como isto ocorre. Assim, não diria o senhor que ele representa o inconsciente ou o lado 
sombrio de Zarathustra num sentido psicológico, assim como num sentido simbólico - os 
elementos telúricos, os poderes da natureza que estão eternamente presentes, influenciando e 
atuando mesmo quando não são compreendidos? Conseqüentemente, o velho homem da 
floresta sugere aquela capacidade de acolher ou aceitar, como a natureza acolhe, e que 
constitui o conflito na alma de Zarathustra. O espírito ou a atitude consciente sozinhos não 
podem. evocar os novos valores; eles emergem da dualidade. Minha afirmação é que a 
mensagem do velho homem da floresta 8e atualiza em Zarathustra e que cada época faz uma 
tentativa, embora inconsciente, de reconciliação, como se um novo foco ou uma nova 
perspectiva tivesse sido 6sta'belecida. 

Dr. Jung: Isto é perfeitamente verdadeiro. Zarathustra está. em oposição ao homem 
sábio, como qualquer nova verdade está em oposição às velhas verdades. E impossível criar 
sem ficar em oposição ao anteriormente existente; o espírito do passado está 
necessariamente em oposição ao espírito emergente, como o espírito prevalecente de agora 
está em oposição ao do passado. Assim nós poderíamos dizer que o espírito do passado se 
converte na sombra do espírito que é ou que está por vir. Assim como, em uma época em que 
o espírito do passado estivesse ainda em primeiro plano, um quadro ainda orientador, o 
espírito do futuro seria a sombra, porque não estaria ainda na luz. Uma vez que Zarathustra 
existe, a luz, o momento da maior intensidade, está incorporada nele, e o velho sábio da 
floresta.é a sombra. Mas, tão longe quanto podemos ver aqui, a sabedoria do velho homem é 
de certo modo perfeitamente válida: que nós. fiquemos despertos com o propósito de depois 
termos um sono profundo é também um ponto de vista. Não se pode dizer que o sono seja de 
pouca importância, ou que ele não deveria ser . um objetivo em si. Como eu disse antes, 
existem certos tolos que imaginam que se poderia viver sem ele, mas qualquer coisa que 
existe tem um .sentido, e é desejada ou procurada. Uma vez que o homem tem que dormir, 
isso pode ser uma meta, particularmente para uma pessoa com insônia. Agora, o fato de que 
Nietzsche tinha insônia é explicado por aquela intensidade, aquele excesso de luz, aquela 
identificação com Zarathustra, o qual é , sem dúvida, insone. Zarathustra é uma figura do 
inconsciente que não somente está desperto durante a noite, mas também durante o dia, 
porque qualquer figura arquetípica está numa condição fora do tempo - ou em todo o caso 
numa condição que não pode ser comparada ao que nós chamamos tempo. Por esta razão, 

todos os arquétipos tem a particular qualidade de eternidade, o que é simples- mente outra 
palavra para atemporalidade; ou poderá ser uma qualidade . diferente do tempo que é típica 
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dos arquétipos. E por esta razão Platão disse que os arquétipos, ou os eidola, as imagens, 
estariam eternamente preservadas num lugar celeste. porque teriam um caráter atemporal; 
eles estão sempre lá, .nunca mudam241. Então, quando nos identificamos com um arquétipo 

puma inflação, nosso sono é muito freqüentemente perturbado. Vemos que em casos de 
perturbação mental, particularmente na esquizofrenia , onde as pessoas se tornam idênticas 
ao inconsciente, dormem com muita dificuldade. Podem ficar sem dormir por semanas e 
semanas - eu não sei quanto tempo - se não lhes dermos. drogas; e mesmo quando drogadas, 
elas se esgotam por uma intensidade interior que consome seus cérebros. Instantaneamente 
participam da insônia do inconsciente, o qual é sempre ativo. Aquela condição de identificação 
com o arquétipo naturalmente faz com que o velho ponto de vista, o qual permite que se 
durma, seja particularmente precioso; então, desde. que pretendamos defender nosso novo 
insight, precisamos combater o velho, a despeito do fato de que ele é talvez correto, que é um 
senso comum. E temos que combater particularmente o incessante desejo de retornar à 
condição na qual estávamos protegidos contra a identificação com os arquétipos. . Vocês 
sabem, esta identificação é uma tortura, e naturalmente tudo em nós anseia por libertação, e 
tenta voltar à situação protegida, onde os arquétipos são captados em símbolos, em dogmas 
ou em padrões. Esta é a razão, por exemplo, por que um homem como Angelus Silesius, o 
poeta e filósofo alemão, tendo compreendido a relatividade de Deus (o que era extraordinário 
para sua época), finalmente regressou para a igreja católica; ele não pode resistir à 
extraordinária atividade da idéia, aquela luz devoradora. Ele foi simplesmente forçado a 
procurar abrigo nas formas dogmáticas católicas onde parecia haver paz para ele. Mas 
esqueceu completamente que, sendo tocado por uma nova verdade, recuar significa rejeitar a 
luz divina e retornar para a escuridão, para aquilo que deveria ter sido superado. Assim ele. 
estava realmente rejeitando o melhor de si. Era como se Nietzsche dissesse: "Oh, aquele 
maldito Zarathustra torna-me insone e excitado, eu não posso resistir a essa nova idéia." - e 
fizesse uma regressão à igreja luterana ou, ainda mais, à igreja católica. Então o que 
aconteceria com Nietzsche ? Ele não faria mais sugestões; estaria apaziguado para sempre, 
embora pudesse pensar que assim poderia dormir. Mas simplesmente ele se tornaria 
infernalmente neurótico. Destruiria a' si mesmo com toda a certeza, como Angelus Silésius, 
que começou como um protestante, foi bem além do protestantismo em sua visão, e então, 
incapaz de resistir a isso, retornou e regressou até a igreja católica, onde se tornou um 
neurótico nocivo, realmente um demônio. Ele vivia num monastério onde sua ocupação 
exclusiva era escrever panfletos insultando o protestantismo, e este foi seu fim. Se Nietzsche 
tivesse rejeitado Zarathustra, provavelmente teria chegado ao seu fim muito antes, também 
teria se tornado um neurótico terrível e Zarathustra poderia nunca ter sido escrito afinal. Ele 
combate aquele perigo, embora sempre o almeje; seria uma grande exceção se um homem 
que sofresse de tal horrível insônia não almejasse por algum tipo de droga que o fizesse 
dormir. E aqui ele ridiculariza o professor de sono a despeito do fato de ver que, se ele' 
pudesse' aplicar seu conselho a si mesmo, seria capaz de dormir. Sendo idêntico a 
Zarathustra, vê claramente demais; não pode evitar enxergar e não pode evitar ser 
Zarathustra. Conseqüentemente, está num terrível conflito o tempo todo entre aquele novo ser, 
Zarathustra, e as coisas antigas, que seriam necessárias para a paz de sua alma. No próximo 
capítulo veremos o mesmo conflito continuando, a tentativa de liberação do ponto de vista do 
passado que se propõe o tempo todo. Ele constantemente olha para o passado, não obstante 
sua verdadeira vida consista de guardar distância dele. Agora, esta é a atitude característica 
do protestantismo. Zarathustra simplesmente exagera isto de uma forma muitíssimo 
extravagante, mas isso é inevitável. Ou podemos conceber um outro modo dele se libertar do 
espírito do passado?  

Prof. Fierz : Ele poderia tornar-se católico.  

                                                
241.Jung está aqui aparentemente confundindo, ou melhor, fundindo, eidolon e eidon. O primeiro é uma imagem no sentido de uma cópia - 
conseqüentemente, não inteiramente verdadeira. Eidon é a Idéia ou Forma, que está fora do tempo, é realidade absoluta - o arquétipo - ainda 
que Platão fale algumas vezes da extraordinária beleza das Formas que aparecem somente aos olhos da psique, não tendo qualidade 
sensorial.  
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Dr. Jung : Sim, mas isto não seria uma solução. Ele precisa conservar suas idéias 
Zaratustrianas e tornando-se católico ele as rejeitaria, e então toda aquela explosão de luz 
teria sido em vão. Bem, eu devo dizer que eu não saberia nenhum outro caminho; a única 
coisa que Nietzsche pode fazer sob estas circunstâncias é ir com seu Zarathustra, com esta 
tentativa de libertação do espírito do protestantismo, aplicando os métodos e os mecanismos 
que o protestantismo sempre aplicou - chutando a si mesmo para longe do catolicismo. Algo 
diferente pode aparecer somente quando ele está inteiramente desligado - ou seja, quando ele 
tiver superado a atitude protestante. Mas ele precisa primeiro estar claramente desligado da 
idéia cristã em geral; somente então pode adotar uma outra atitude. Ele tem que ser um 
superprotestante. Assim, nós podemos chamar da mesma forma o Super-homem de Super-
Protestante.  

Nós agora iremos para o próximo capitulo : "Dos Trasmundanos". A palavra alemã é 
Hinterwaldler Nietzsche fez um trocadilho usando a similaridade da palavra Wald, que significa 
floresta, e Welt que significa mundo. Vejam, as pessoas que vivem "atrás da floresta" - isto é, 
num canto remoto e esquecido - seriam os trasmundanos, Hinterwaldler; e Hinterwelter (uma 
palavra que não existe) poderia significar "pessoas que não vivem no mundo atual"242. Ele diz:  

 
"Noutro tempo, também Zarathustra projetou a sua ilusão para além do homem, tal 
como todos os trasmundanos."  

 
Isto significa que ele projetou seus sonhos para além do homem, além da esfera 

humana, como todas aquelas pessoas que acreditam em outros mundos. Isto não é, 
obviamente, exatamente uma fala de Nietzsche: a palavra trasmundanos pode ser traduzida 

por "metafísicos", pessoas que não conhecem o mundo e não estão sintonizados com a 
história atual.  

"Obra de um Deus sofredor e atormentado afigurava-se-me, então, o mundo. Sonho, 
então, afigurava-se-me o mundo, e poesia de um Deus; colorida fumaça diante dos 
olhos de um divino descontente.  
Bem e mal, prazer e dor, eu e tu - tudo parecia-me colorida fumaça diante de olhos 
criadores. Queria o Criador desviar o olhar de si mesmo - e, então, criou o mundo.  
Inebriante prazer, para o sofredor, é desviar o olhar dos seus sofrimentos e olvidar-se 
de si mesmo. Inebriante prazer e olvido de si mesmo parecia-me, noutro tempo, o 
mundo.  
Este mundo eternamente imperfeito, imagem, também imperfeita, de uma eterna 
contradição - inebriante prazer de seu imperfeito Criador - tal parecia-me, noutro 
tempo, o mundo.  
Assim, também eu, noutro tempo, projetei a minha ilusão para além do homem, tal 
como todos os trasmundanos. Mas para além do homem, realmente?  
Ah, meus irmãos, esse Deus que eu criava, era obra humana e humana loucura, como 
todos os deuses!  
Homem, era ele, e nada mais que um pobre pedaço de homem e do meu eu; surgia em 
mim da minha própria cinza e brasa, em verdade, esse fantasma! Não vinha a mim do 
além!"  

 
Aqui Zarathustra começa a combater a idéia metafísica, a idéia de uma realidade trans-

subjetiva que seria incorporada por deuses ou demônios ou anjos, ou alguma coisa do além243. 

Ele começa a introjetar Deus, o qual supôs estar morto. Este é o superprotestantismo, onde a 
idéia de Deus está começando a evaporar; até mesmo na igreja protestante de estilo liberal se 
observa que Deus está se tornando mais e mais uma abstração. Assim, um amigo meu 

                                                
242. Kaufmann traduz como "afterwordly" e não "backworldsmen"  
243. Nietzsche: “Metafísica: a ciência ... que trata dos enganos fundamentais da humanidade - mas como se eles fossem verdades 
fundamentais". Humano, Demasiadamente Humano: Um Livro para Espíritos Livres, trad. Marion Faber com Stephen Lehman (Lincoln, Nebr. 
1984) 
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costumava dizer, falando da diferença entre a teologia liberal e a mais ortodoxa, que a teologia 
ortodoxa concebe Deus como um velho maquinista alemão com uma longa barba, e os 
teólogos liberais o concebem da mesma maneira, porém um pouco mais diáfano. Vejam. isto é 
um gracejo: mostra aquela idéia antiquada do velho homem barbudo sentado no trono, ou 
perfurando os bilhetes e controlando aqueles que não pagaram o trem. E um ponto de vista 
moral; ele vigia para manter a ordem, e é benevolente ou tempestuoso como Deus. E "diáfano" 
significa de uma substância transparente, o que mostra uma certa influência da ciência natural 
sobre os elementos mais liberais na teologia; Deus evaporou um pouco. Esta é uma descrição 
muito verdadeira da imagem infantil, e naturalmente não descobriremos nada deste tipo nos 
livros teológicos; é somente uma imagem subjacente que eles tem para seu uso privado, 
totalmente diferente de seus livros. Mas na realidade não é tão diferente, porque seu Deus 
sempre aparece como um ser qu~ somente pode agir dentro dos limites que eles lhe dão. Eles 
sabem exatamente o que Deus pode e o que não pode fazer: o que ele é e o que significa, e 
qual é o seu propósito. Assim isso dá a impressão de que Deus é um ser limitado que também 
tem que ser onipotente, mesmo que na mesma página o mesmo professor mostre que ele não 
pode ser onipotente.  

Por exemplo, citando Gogarten, o famoso teólogo contemporâneo: "Deus somente 
pode ser bom”244. Mas isto significa que ele somente pode fazer metade, da obra, porque a 
outra metade é seguramente má, e isto' é uma terrível limitação. Se eu lhes incumbisse da 
tarefa de serem somente bons, vocês descobririam ser isso quase impossível; padeceríamos 
no inferno se tentássemos ser somente bons. Este é justamente nosso problema. Vejam, 
fizeram de Deus um neurótico, pois ele deve sofrer terrivelmente se não pode fazer também as 
coisas más do mundo; isto é uma tal violação da idéia de Deus que ele precisa 
necessariamente evaporar-se. Então se torna claro, até mesmo falando teologicamente, que 
eles criaram um vapor que não pode conter Deus - um poder, algo dinâmico que nunca 
desceria tanto a ponto de poder ser apenas bom. Isto está absolutamente excluído245.  

Prof. Fierz: O demônio é o outro lado, e eles não vêem que isto é exatamente o 
mesmo.  

Dr. Jung : Bem, eles não falam muito do demônio; isto não é de muito bom tom. Eu 
dispendi com meu próprio pai muitas horas desagradáveis falando sobre o demônio. 
Encontramos muito pouco do demônio nos seus livros. Precisam encobrir a existência da 
escuridão - não sabem o que fazer com ela. Demasiado dela perturbaria o seu sono e eles são 
mestres do bom sono.  

Mr. Baumann: Há um ditado que diz que não devemos pintar o demônio na parede, 
senão ele virá.  

Dr. Escher: A visão de Nicholas Von der Flue não é a contrapartida deste quadro?  
Dr. Jung: Aquilo não era um maquinista. Aquilo foi muito obviamente uma aparição do 

demônio. Bem, Nietzsche aqui tenta demolir tudo aquilo que na sua própria época e na nossa 
está imóvel. Os teólogos criaram tal imagem de Deus que só pode ser posta abaixo; nada 
mais é do que obra humana. Assim que algum me informa que Deus pode ser somente isto ou 
aquilo eu sei que é obra humana; isto é como se um piolho dissesse que Goethe ou Mussolini 
somente poderiam ser ou fazer certas coisas. E totalmente incongruente e absurdo tentar 
limitar ou definir. Por exemplo, a igreja católica prega que somente podemos conseguir o 
perdão dos pecados ou a redenção através dos sacramentos por meio da graça da igreja. 
Claro que isto é obra humana; isto é uma limitação dos poderes de Deus. Assim como a idéia 
de que somente podemos ser salvos através da fé é obra humana, é uma limitação da 
possível intervenção de Deus. Se Deus decide salvar um homem contra sua fé ele pode fazê-
lo se quiser. Vejam, se eu quero eu posso fazer algo contra meus próprios princípios 
(aparentemente). Se as pessoas acham que eu sou limitado pelo que elas pensam serem 
meus princípios, eu não sou livre se concordo com isso. Ao invés disso, eu farei tudo ao meu 

                                                
244. Friedrich Gogarten, teólogo,: A Realidade da Fé: O Problema da Subjetividade na Teologia (Filadélfia, 1959) ver CW XI, § 480. 
245. Resposta a Jó de Jung (CW XI) tem sido atacado por muitos teólogos por atribuir à deidade um aspecto sombrio. 
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alcance para provar a elas que eu não sou o que acham que sou; eu farei justamente o 
contrário porque sou uma criatura livre. Quanto mais criamos tais constructos, tais imagens e 
limitações, mais expulsamos o espírito vivo, e então ele aparecerá num lugar inteiramente 
diferente246. Agora, Zarathustra está fazendo aqui o trabalho destrutivo necessário nessas 
concepções que ainda infestam ,nossa cristandade recente. Mas ele está fazendo ainda mais. 
Nós não podemos dizer que a idéia de um Deus torturado e sofredor seja nossa única idéia de 
Deus. Isso se refere somente a um terço da deidade, somente à sua forma Cristo; outro terço 
seria Deus o Pai que não é um sofredor, e nem o Espírito Santo é um torturado de forma 
alguma; ele não é o herói torturado. E também, a explicação do mundo como imaginação de 
Deus não é exatamente um ponto de vista cristão. Aqui, seguramente, está um conceito 
oriental que chegou via Schopenhauer, que absorveu esta idéia de mundo como imaginação, 
um sonho da vontade primordial em um tipo de inebriante auto-esquecimento. Sem dúvida, no 
mundo de Schopenhauer não havia tal coisa como um self que se esquece a si mesmo: não 
havia self tampouco. Foi um sonho que simplesmente aconteceu, um fato muito irracional. 
Uma vez nos eones, a vontade primordial tropeçou num sonho de um mundo; poderia ter 
tropeçado em qualquer coisa mas aconteceu ser justamente um mundo. Isso foi 
absolutamente incidental, não havendo qualquer significado. Portanto, ele prega que o homem 
precisa aplicar seu intelecto a fim de espelhar para vontade primordial o mundo sem sentido e 
de sofrimento que criou. Uma visão de certo modo muito pessimista247.  

Agora. esta idéia entra aqui sob o elemento do inebriante prazer; e terá um grande 
papel mais tarde na idéia de que o criador do mundo foi uma espécie de Dionísio que, com 
uma embriagada imaginação e uma .embriagada alegria, divertia-se em produzir imagens 
fantasiosas do mundo. A idéia dionisíaca veio do oriente pela Ásia Menor, provavelmente da 
Índia. Ele seria um equivalente de Shiva, o dançarino que, numa espécie de ekstasis 
embriagado, dança o mundo e todas as dez mil formas de existência, o prazer e o sofrimento 
de tal mundo, sua criação e destruição. Portanto, ele é sempre representado como dançando 
sobre cadáveres entre os horrores do cemitério. transmitindo a idéia de que este mundo é um 
paraíso que cresce luxuriantemente sobre os cadáveres, mas logo estas formas se 
deteriorarão também e se tornarão cadáveres ou um monte de esterco. Schopenhauer reduz 
tudo isso à imaginação do homem, o que é absolutamente consistente. Isto é 
superprotestantismo. Ele não somente protesta contra o dogma do parto da virgem, por 
exemplo; ele também protesta' contra o último resíduo do dogma na Igreja Protestante, a 
crença em Deus.  

Na história da Igreja Protestante. os senhores encontrarão que os Luteranos ainda 

preservaram certas partes integrais e essenciais ,do dogma católico, por exemplo a idéia de 
que não podemos ser salvos sem ser por intermédio da graça da Igreja, que para isso 
necessitamos a intercessão da Igreja. Ou que não podemos entrar no reino do céu sem 
participar da comunhão com o corpo de Cristo, tal como administrado pela Igreja. Esta foi a 
causa do conflito entre o reformador suíço Zwingli e Lutero. Zwingli disse que a comunhão era 
simbólica e não o real corpo de Cristo. Ela somente significa o corpo de Cristo, uma metáfora, 
em outras palavras. E contra isso Lutero escreveu sobre a mesa em volta. da qual estavam 
sentados durante a discussão, a palavra grega estin, porque no texto grego está escrito: "Esta 
é a minha carne, este é o meu sangue", e não "Isto significa o meu sangue." Mas Zwingli já era 
mais liberal e insistiu que se tratava somente de uma refeição celebrativa que não era para ser 
tomada literalmente - com o que, obviamente, explodiu a idéia dos meios-de-graça, a mágica 
metafísica particular que Lutero esperava preservar a fim de salvar a Igreja. Para a Igreja, 
nada faz sentido sem o sacramento.  

Vejam, se a Igreja não administra os meios mágicos que não podem ser obtidos de 
outro modo que através da sucessão apostólica, então ela não existiria afinal. Não significaria 

                                                
246. Cf. o protagonista de Dostoievski em "Notas do Submundo". Ver acima, 9 de maio de 1934 n.3. 
247. "0 Mundo Como Vontade e Representação" de Arthur Schopenhauer exerceu uma poderosa influência em ambos, Nietzsche e Jung. 
Ver Introdução acima. 
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nada, seria somente um lugar onde as pessoas se encontram e alguém fala: toda a magia, 
todo o apelo ao inconsciente se teria ido. Os senhores podem imaginar o que significa.estar no 
lugar onde a magia real está acontecendo, não podendo acontecer em nenhum outro lugar; 
obviamente nosso inconsciente é agarrado, nós somos capturados. Por exemplo, se eu 
imaginasse que na Notre Dame de Paris ou na St. Stephan em Viena ou em qualquer bela 
velha igreja, haveria um padre de sucessão apostólica, que recebeu a benção vinda em linha 
direta da verdadeira primeira benção impostada sobre a cabeça de Pedro pelo próprio Cristo, e 
então transmitida através dos séculos, e que tal padre pudesse realizar um ritual de valor 
mágico, o qual não poderia ser repetido em nenhum outro lugar, que não poderia ser imitado, 
que não poderia ser comprado ou produzido de nenhuma outra maneira - bem, muito 
seguramente. eu alegremente seria católico. Eu não' poderia evitar ser católico. Somente 
saber disso já significaria que eu era católico. Eu estaria no rebanho. O liberal Zwingli, um 
homem muito sensato e com muito juízo, não acreditava nesta mágica. Ele colocou todo o 
peso sobre a mente humana, mostrando assim que já era superprotestante; ele protestava 
contra Lutero e dava um passo adiante, destruindo a lenda da atuação mágica da comunhão. 
Isto realmente significava a destruição da comunhão, e assim, peça por peça, todas aquelas 
formas simbólicas foram destruídas. Os sacerdotes protestantes de hoje se interessam pouco 
pela Trindade e pela igualdade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou pelo parto da Virgem, 
etc, mas a Igreja Católica ainda insiste nisso. E isto é muito lógico, pois expressam o 
inconsciente justamente porque são irracionais. O sacrifício do intelecto feito pela Igreja 
Católica é absolutamente consistente com a idéia de uma igreja. Enquanto que no 
Protestantismo,. que tem um ponto de vista crescentemente liberal. questionam-se esses 
assuntos, estes perdem sua mágica e se desvanecem. O último dogma é o fato da existência 
de Deus, e isto já está enfraquecido. Nós falamos despreocupadamente do "der liebe Gott ", 
nós dize- mos " Oh, só Deus sabe!". Deus tem se tornado em demasia uma espécie de "bon 
mot" para se ter ainda qualquer tipo de mágica particular. Então Zarathustra não necessita 
demolir esta idéia. E então, naturalmente, todo o mundo metafísico ou animista volta-se para 
nós mesmos. E aí, onde estão o nascimento virginal, a Trindade, ou qualquer coisa da 
metafísica cristã? Bem, tudo isto está na minha imaginação; isto é feito da minha própria 
substância. Isto volta para mim. Eu sou todo o espetáculo. Então eu penso, "sendo assim~ isto 
é bastante pobre, eu tenho feito um tremendo empreendimento, e qual é o resultado disso? Eu 
ponho abaixo toda a representação, e encontro somente cinzas, resíduos e ruínas em mim 
mesmo." Vejam, nós assumimos que estas velhas coisas desmoronaram em fantasias e 
imaginação e esquecemos inteiramente que elas uma vez tiveram extraordinária intensidade e 
vida. E não sabemos que secretamente canalizamos um enorme rio para nosso inconsciente. 
Pensamos todo o tempo que somente reunimos as lembranças, aqueles pregos, parafusos e 
maçanetas e assim por diante, que pertencem a nós. Armazenamos aquilo para sempre e se 
nada acontece esquece- mos inteiramente que uma enorme manifestação de vida e de libido 
estava em tudo aquilo. Temos agora todas essas coisas em nosso inconsciente, onde causam 
'uma tremenda tensão. E esta tensão, a dynamis, que está empurrando Zarathustra para a 
superfície, de tal forma que mesmo a insônia não pode convencer Nietzsche, de que deveria 
rejeitar esta figura. Zarathustra é muito forte para ele - nem mesmo a insônia tem importância.  

Mr. Baumann: Certos teólogos modernos têm tentado dar mais substância metafísica a 
Deus.  

Dr. Jung: Sim, naturalmente, mas eles negligenciam inteiramente o fato de que quando 
a forma metafísica perde substância, o homem não pode por substância artificial nela: isto está 
absolutamente excluído. Então, quando o teólogo tenta mostrar que Deus e muito substancial 
e ainda faz milagres, este é somente um deus feito pelo homem: aquele clérigo inventou um 
ídolo. Ele achou que a idéia de Deus se esvaziou, então erigiu um ídolo de sua própria 
fabricação no lugar do Deus vivo, em vez de tentar descobrir onde desapareceu o Deus 
vivente. Ele não sai em busca de Deus e o procura por todas as partes; fica simplesmente 
satisfeito como fato de que Deus se foi e que alguma coisa precisa ser feita a respeito disso - 
assim, edifica um ídolo. Vejam, podemos tentar criar um deus num mundo trans-subjetivo, mas 
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ele não seria daquela realidade trans-subjetiva; ele seria uma realidade inteiramente subjetiva. 
Quando Nietzsche diz aqui que criou um deus, isto significa um ídolo, e ele percebe nessa 
sentença o conteúdo de sua imagem-divina. Ele diz: “Um homem era ele, e somente um pobre 
fragmento de um homem e ego."  Em outras palavras, seu Deus era uma projeção humana e 
nada mais: “A partir de minhas próprias cinzas e brasas ele veio até mim, aquele fantasma. E 
em verdade, ele não veio até mim do além!"  Ele reconhece que nesta imagem de Deus na 

qual acreditava nada veio do além, e o que quer que seja o além, está numa esfera trans-
subjetiva. Vejam, a existência de uma esfera trans-subjetiva não é questionada aqui. A 
afirmação é meramente que nada da natureza trans-subjetiva veio a ele: ele não reconhece 
nada de objetivo em sua experiência divina.  

Esta é muito a condição que prevalece em nosso tempo atual, a condição que tem sido 
realizada no curso dos últimos séculos, tendo começado no tempo da Reforma. Mais e mais 
pessoas sentem que nada do além veio a elas, que foram cuidadosamente separadas do 
além, que todas as coisas divinas estavam deste lado do rio, na visível igreja, por exemplo, 
nas imagens feitas pelo homem, nas idéias, ritos e assim por diante. E perderam o além, o fato 
trans-subjetivo sem o qual nenhuma experiência religiosa é possível. Então podemos dizer que 
a experiência religiosa delas era nula; era Anempfindung, uma espécie de sentimento estético, 
uma concepção que se tem experienciado, mas que não era a experiência verdadeira. Se 
estudamos a qualidade da experiência real, como aquela visão de Nicholas Von der Flue, 
vemos que ela é de uma natureza muito diferente e muito peculiar. As experiências de 
Francisco de Assis, de Jakob Boehme, ou de Angelus Silesius248, por exemplo, não seguiram o 
dogma, e isso demandou um substancial trabalho diplomático para colocá-las à força na 
estrutura da Igreja. Eu percebo que tal declaração seria muito ofensiva em certos ambientes, 
mas estou completamente convencido de que isto é assim. E Zarathustra aqui simplesmente 
dá voz a esta convicção geralmente prevalente.  

Claro, ninguém insistiria na fé se estivessem seguros na sua fé. O homem que teve 
experiência imediata da realidade trans-subjetiva nunca fala de sua crença ou sua fé; porque 
ele sabe. Nós não insistiríamos na crença da existência de Mussolini porque sabemos que ele 
existe, como sabemos que a América existe. Então, para qualquer um que tenha tido 
experiência da realidade trans-subjetiva - o que quer que seja isto - pregar a fé, que 
precisamos acreditar, seria tão absoluta- mente fútil como pregar a existência de Londres ou 
Paris. A pregação não é necessária, a fé não é necessária porque isto é um fato; para tal 
pessoa foi uma esmagadora experiência. O simples fato do Protestantismo insistir tanto na fé 
mostra a debilidade da sua situação. Mostra que ninguém tem uma real experiência, visto que 
a realidade trans-subjetiva na qual precisamos acreditar é excessivamente duvidosa. E bom 
quando podemos, mas é realmente algo que não se pode experimentar - particularmente 
quando dizem, como aquele moderno teólogo Karl Barth, que há um deus absoluto249. Eu não 

vejo como ele pode experimentar uma coisa absoluta, uma vez que absoluto significa 
completa- mente separado, e se a coisa é completamente separada de nós, como podemos 
experimentá-la? Como isto poderia nos tocar? Por exemplo, se o planeta Marte é habitado ou 
não e completamente separado para nós. Se há algum ser humanóide lá nós não sabemos; 
em todo caso, não temos conexão com eles. Eles são para nós absolutos. Se uma coisa tem 
relação conosco ela é relativa a nós e nós somos relativos a ela. E então a experiência de um 
deus absoluto está excluída: esta é apenas uma palavra feita pelo homem.  

Se eu fosse Deus, eu não seria absoluto. Eu me relacionaria com os seres humanos, 
pois eu gostaria de fazer alguma coisa para eles, e gostaria que fizessem alguma coisa para 
mim. Ser absoluto significa que não há criação. Antes da criação do mundo Deus estava 

                                                
248. St. Nicholas de Flue, 1417-1487: ver acima, 7 de novembro de 1934 n.5. Francisco de Assis, o fundador da ordem franciscana, viveu de 
1181 a 1226. Jackob Boehme, místico alemão, viveu de 1575 a 1624. Para Silesius veja acima 27 de junho 1934, n.11. Boehme foi um 
particular favorito de Jung, que devotou extensiva discussão a ele nas CW IX-1, CW IX-2, CW XI, CW XII e CW XIV.  
249. Karl Barth, teólogo protestante suíço, professor na Basiléia. A doutrina de que Deus é "Totalmente Outro" foi primeiramente publicada na 
sua revolucionária "Epístola aos Romanos" (1918) em seu" Igreja Dogmática" (Chicago 1932-1962). Em resposta à tempestade de protestos 
ele modificou um pouco esta visão em sua última obra. 
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entediado até às lágrimas, dizem os velhos registros. Ele estava com terríveis dores de cabeça 
e decididamente contraído até que a primeira luz se fez, porque simplesmente não podia 
agüentar sua imensa solidão espalhada pelo mundo. Os senhores sabem, todos os sintomas 
da moderna convicção cristã são muito duvidosos. Se alguém insiste na sua. absoluta 
confiabilidade e, honestidade, eu sei que mente, senão por que insiste nisso? Por que não 
podemos partir do princípio de que se trata de um ser honesto e confiável ? Obviamente ele 
mesmo não o faz, estão prega. Quando eu era criança já me soava muito estranho ouvir: 
"Você deve acreditar." Eu sempre dizia: "Você sabe? Você teve alguma experiência ?" Caso 
contrário, podemos dizer o que nos aprouver: isto não acarreta nenhuma certeza.  

Agora, a afirmação que Nietzsche faz aqui não é uma fantasia subjetiva ou seu ponto 
de vista pessoal. Ele simplesmente dá voz ao fato geral de que nossa concepção moderna de 
religião carece completa- mente de experiência primordial. Assim eu penso que ele está muito 
certo quando diz: "isso não veio até mim do além." Este "vir do além" é muito impressivo em 
sua concisão; poderíamos facilmente passar por isso sem prestar atenção particular, mas é da 
.maior importância. Vejam, crença ou fé é nossa própria ação, assim como tocamos ou vemos, 
qual a nossa experiência, é tudo nossa própria criação. Estamos inteiramente no mundo das 
coisas conhecidas, mesmo se abordamos Deus, que é a coisa mais desconhecida que 
podemos imaginar. Descobrimos que acreditamos em Deus, e se não acreditássemos ele não 
existiria. Deus não estaria em nenhum lugar e não faria nada. Precisamos acreditar, assim ele 
começa a operar. Nossa crença o instiga como a um fantasma; podemos inflar o fantasma até 
que, ele exista, mas é tudo nosso próprio corpo, nossa própria criação. Então estamos 
completamente separados do além por nossa verdadeira fé. Eu digo às pessoas: "Pelo amor 
de Deus, não acredite; nós não sabemos nada, não temos experiência, então no quê e por que 
eu deveria acreditar?”250 Se isso é uma coisa que eu criei, eu então simplesmente envolvo-me 

no manto da minha própria imaginação. Eu tapo meus olhos com um véu criado por mim. O 
além é o trans-subjetivo, e esta é a experiência de algo dentro daquela esfera que chamamos 
psique ou mente, que não é de nossa própria fabricação, que é muito claramente uma 
intercessio divina - uma intervenção de algo que não somos nós mesmos e que não é uma 
parte do nosso mundo externo. Isto deve estar, com efeito, dentro do nosso mais íntimo self, 
onde estamos muito sozinhos conosco mesmos, onde certamente nada mais existe. Então, se 
algo acontece que claramente não somos nós mesmos, conheceremos isto como além. Isso é 
trans-subjetivo.  

Isto pode vir a nós numa forma muito banal, por uma via quase imperceptível, e se não 
estamos disponíveis, não o perceberemos; pode ser num sonho, ou pode vir pela via da 
fantasia. Acho que lhes contei sobre aquela mulher católica que descobriu em sua fantasia, 
depois de longo esforço frustrado, que havia alguma umidade no ar. Este foi o ponto de virada, 
isto fez toda a diferença. Ela de' repente se depara com um fato que não criou. Simplesmente 
estava lá. Natural- "mente pensamos que uma fantasia é sempre nossa própria criação, então 
se algo aparece que muito seguramente não foi feito por nós, não pelo nosso ego, esta é uma 
experiência trans-subjetiva. Suponham que estejam bem sozinhos num quarto, e 
repentinamente algo se agita; algo que não se poderia esperar e que os senhores não 
movimentaram; poderiam dizer "que foi um fantasma, ou que poderia ser um ser humano ou 
um animal - Deus sabe o quê - mas instantaneamente têm a sensação de não estarem 
sozinhos no quarto. Assim então a experiência de uma realidade trans-subjetiva nos dá 
repentinamente a sensação de não estarmos sozinhos em nossa psicologia. Há algo mais que 
parece vir de fora, ainda que claramente saibamos que não está em lugar algum fora.  

Pergunta: Não é isto justamente o inconsciente?  
Dr. Jung : Sim, podemos chamar isto "O inconsciente". Precisamente o que é o 

inconsciente nós não sabemos. Chamar isso "o inconsciente" é meramente façon de parler. 
Podemos chamar isto "O continente escuro", ou "céu", ou "inferno", ou qualquer coisa que 

                                                
250. Jung sempre tomava "Eu acredito" como sendo um caso de ter uma opinião, em contraste ao conhecimento real. Assim, em uma 
entrevista para a rede BBC de televisão em 1959, respondendo à questão "O senhor acredita em Deus agora ?" a resposta de Jung foi: 
"Agora? (pausa) Difícil responder. Eu sei, eu não necessito acreditar. Eu sei. ( C.G. Jung falando, p.428. 
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desejemos: é simplesmente algo que desconhecemos. Quando reconhecemos o 
desconhecido, como algo realmente existente, temos uma experiência trans-subjetiva. Agora, 
nem Zarathustra, nem Nietzsche tiveram esta experiência ainda, embora Nietzsche tenha tido 
uma oportunidade de tê-la. Como poderia isso ter sido?  

Mrs. Baumann: Ele poderia ter observado que Zarathustra não era ele mesmo.  
Dr. Jung: Sim, os senhores vêem que foi uma grande chance. Ele mesmo disse, os 

senhores lembram, Da wurde eins zu zwei und Zarathustra ging an mir vorbei ... "...Zarathustra 
passou por", o que significa que Zarathustra era uma realidade objetiva251. Mas ele não 
percebeu isto. Ele se identificou. Se tivesse parado neste verso e perguntado a si mesmo o 
que realmente significava, poderia ter visto que Zarathustra era um agente livre e não 
exatamente ele mesmo, o que teria sido sua primeira experiência trans-subjetiva. De outra 
forma, uma coisa deste tipo torna-se idêntica à pessoa: cai-se nisso. Portanto, é um princípio 
em análise que sempre tentamos nos dissociar do inconsciente, fazermos uma diferenciação 
entre nós mesmos e a voz, ou a influência, ou o mana, ou o arquétipo - como quer que 
gostemos de chamá-lo. Podemos fazer esta diferenciação criticando cuidadosamente qualquer 
que seja nossa experiência. Mas se partimos do princípio de um modo geral que 
evidentemente nossos pensamentos, por exemplo, são mesmo todos nossos,' uma tal 
obscuridade prevalece que a partir da qual não podemos distinguir nada. Façam a simples 
experiência de criticar seus próprios pensamentos. (Estou agora falando principalmente para 
as damas.) Vocês tem uma certa opinião sobre algo, e quando eu pergunto a vocês se é o que 
vocês realmente pensam, dizem: " Não, eu preciso pensar qual é realmente minha idéia a 
respeito disso." Então chegam à conclusão que pensam algo bastante diferente. Agora, o que 
as fez chegar a esta outra opinião? Vocês a fabricaram? Não, ela simplesmente estava ali. " 
Então quem a produziu?” Quem teve a intenção ou a vontade para criar tal opinião? Se podem 
perceber isto, tiveram uma experiência trans-subjetiva. Portanto, eu digo, não se identifiquem 
com seu animus. Aquilo não é vocês mesmas, é uma realidade trans-subjetiva. E observem, o 
animus é uma terrível realidade, assim como a ânima.  

Se um homem parte do princípio de que seus humores são ele mesmo, tem uma 
inflação de anima e se faz de tolo. Mas se pode criticar seu humor, ele se pergunta: "é este 
realmente meu sentimento?" De modo algum. Seu, sentimento real é até mesmo suprimido em 
favor deste non sense. uma emoção que é realmente estranha para ele. E se pode fazer disso 

uma experiência real, terá percebido uma realidade trans-subjetiva. Esta foi a maneira como 
eu cheguei à concepção de anima. Eu critiquei minhas emoções e cheguei à conclusão de que 
elas não eram eu mesmo. Eram simplesmente feitas para mim, então perguntei a mim mesmo, 
"agora, quem neste mundo pode produzir tais coisas em mim ?" Eu est{3.va quase inclinada a 
acreditar em bruxaria. Esta foi sem dúvida a origem da bruxaria e a 'razão por que homens 
ainda se dizem enfeitiçados. Eles ingenuamente sentem que suas emoções não são deles 
mesmos. Um homem que está enfeitiçado é preenchido com intensos sentimentos que pensa 
devem vir de algum lugar, e então descobre uma jovem ruiva e pensa que . ela é a 
responsável - e aí poderia matá-la como feiticeira. Mas se tivesse uma mente filosófica, 
entenderia que esta é uma realidade trans-subjetiva, que não deve projetar em uma jovem 
ruiva.  

Prof. Fierz: O que o senhor acabou de dizer me lembra um pouco Buber. Ele disse que 
o profeta real nem mesmo sabia o que estava pregando quando falava. Era simplesmente o 
médium. Falava com sua língua e não com sua cabeça. Ele era inconsciente252.  

Dr. Jung: Sim, esta é a idéia.  
Mr. Baumann : Se alguém tivesse falado sobre tal experiência trans-subjetiva dez ou 

vinte anos atrás, teria sido declarado esquizofrênico.  

                                                
251. Ver acima, 5 de dezembro de 1934 n.11  
252 . Martin Buber não disse bem isso. Seu principal ponto sobre profetas é que, enquanto na Grécia os adivinhos balbuciavam e os' profetas 
traduziam este balbucia em "Logos", o Hebreu Nabi existe enquanto' a boca' de Deus, no seu ser total. Simbolismo e Existência Sacramental 
no Judaísmo". Contos do Hasidim, tr. Maurice Freedman (Nova Iorque, 1948). 
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Dr. Jung : Naturalmente. Depende de como dizemos isso. Poderíamos provocar os 
mais terríveis enganos numa mente ingênua. Por exemplo, uma moça de cerca de 26 anos 
uma vez veio a mim e disse: Doutor, eu tenho uma serpente negra em meu abdômen e ela 
está adormecida. Eu olhei para ela e pensei. "Chi!". Então ela falou, "eu vejo que o senhor 
pensa que eu sou louca, mas eu não sou; o que eu lhe digo é simbólico. Não penso que 
realmente haja uma cobra negra em. meu abdômen". Agora, se ela tivesse se omitido de me 
dizer que estava somente usando uma espécie de metáfora, eu teria tido a impressão que ela 
era maluca, porque ela teria afirmado algo absolutamente inadmissível. Ninguém tem uma 
serpente negra no abdômen, a não ser que seja louco. Uma vez que ela sabe que isso soa 
como loucura, eu sei que não é louca. Ela me transmite tal idéia, e assim pode continuar 
falando sobre aquilo que é então entendido como um fenômeno psicológico subjetivo. Vejam, 
uma pessoa louca falaria sobre esta cobra como se fosse uma realidade, negligenciando a 
impressão que causa sobre os ouvintes, enquanto que esta moça tentou estabelecer um 
entendimento, ou uma sensação de rapport comigo sobre isso. Então eu sempre digo às 
pessoas que estão na linha limítrofe: " Enquanto você puder se explicar e sentir a necessidade 
de se explicar a um ser humano, você não está louco." Mas é uma característica das pessoas 
insanas que vão falando sem cuidado ou sem saber se estão sendo entendidas, descuidando 
do rapport, descuidando da impressão que causam. Se uma mulher declara para mim que é a 
rainha do mundo, isso pode ser extremamente gracioso se se entende que ela se refere ao 
seu complexo de poder; de outra maneira, é um caso de esquizofrenia. Pessoas insanas 
nunca percebem que alguém poderia se chocar com o que.elas dizem. As pessoas que 
negligenciam o efeito que provocam em outras pessoas estão no caminho da insanidade, 
mesmo se estiverem ainda dentro da normalidade. Em outras palavras, assim que se tornam 
inconscientes do que fazem e do que isso significa, estão no caminho da insanidade, porque 
cortam a relação humana e então não há garantia de que não se perderão.  

Mr. Baumann: Se Nicholas von der Flue não tivesse tentado construir sua visão no seu 
consciente de uma forma simbólica, ele poderia ter se tornado insano?  

Dr. Jung: Sim, qualquer experiência trans-subjetiva é de tal natureza que uma pessoa 
pode facilmente se tornar louco. Mas ele mostrou sua humanidade no fato de ter tentado 
traduzir a coisa toda na linguagem da Igreja, na concepção da Trindade; assim estabeleceu 
seu rapport com as pessoas. A própria visão teve um efeito absolutamente segregador, 

entretanto; é dito que ele pareceu terrificado às pessoas. Ele estava tão atemorizado e .tinha 
tal horror em seus olhos que as contaminou com isso. Ele percebeu isto, ou nunca teria tido o 
problema de estabelecer um rapport humano a respeito. De outra maneira ele teria sido 

somente um esquizofrênico comum, teria' degenerado porque teria cortado a relação humana. 
Este é o maior pecado. Freqüentemente encontramos experiências trans-subjetivas no fundo 
de casos de. insanidade; elas são de tal impressiva natureza que as pessoas ficam fascinadas 
e esquecem tudo sobre a humanidade, simplesmente caem na experiência arquetípica e 
desaparecem. Então qualquer experiência arquetípica que é trans-subjetiva tem esta 
qualidade perigosa de segregação, separação, cortando o relacionamento humano e isolando 
o individuo, ainda mais quando a experiência é de uma natureza mais ou menos inexplicável. 
Poder-se-ia dizer que é também uma característica da ! experiência trans-subjetiva que ela 
ofereça grandes dificuldades de explanação - como um sonho não pode ser explicado a não 
ser que se seja um grande conhecedor!  

Mrs. Brunner: O senhor diria. que o animus tradicional é também trans-subjetivo ?  
Dr. Jung: Não em si, ele não é uma realidade trans-subjetiva se não o experimentamos 

enquanto tal; devemos criticar nossa experiência e saber o que na experiência nos pertence. 
Entretanto, não deveria ser somente uma crítica intelectual, deveria ser também uma critica do 
sentimento; deveríamos tomar a experiência como um todo e reagir a ela como um todo, 
porque nossa mente fará naturalmente a tentativa de assimilar imediatamente esta experiência 
dentro da esfera humana. Se Nicholas Von der Flue tivesse tido uma. mente - o que ele não 
teve - ela poderia ter dito a ele que a visão era a Trindade, por exemplo, e então ele teria 
assimilado isto a despeito do caráter trans-subjetivo; ela poderia ter sido extinguida, 
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assassinada. E a mesma coisa poderia ser feita pelo sentimento. Vejam, um tipo senti- mento 
pode harmonizar uma- experiência trans-subjetiva pelo poder d'e seu sentimento diferenciado, 
colocando-a numa bela moldura com outras coisas curiosas que são também uma parte deles 
mesmos, e criar tal. ,sopa de sentimentos a respeito delas de modo que a coisa possa nadar 
entre outros pedaços de carne ou pão. Quanto mais unilateral o tipo, mais certamente a 
experiência será assassinada, porque a função superior é tão poderosa que ela simplesmente 
assimila tudo; qualquer coisa que aconteça, tal pessoa declararia que tudo isso está dentro de 
seu mundo, e se é algo extraordinário demais, simplesmente diz que não é verdadeiro. Há 
certamente os chamados fenômenos ocultos, aqueles fenômenos psíquicos peculiares que 
são estranhos, trans-subjetivos. O que podemos fazer com eles? Bem, podemos 
simplesmente dizer que não são verdadeiros e o caso está encerrado. Isto é como a famosa 
estória do rabino: quando estava viajando, sempre dirigia quatro cavalos brancos, porque ele 
era o assim chamado papa judeu. E havia um conde muito poderoso no mesmo país que 
viajava com quatro cavalos negros e que ,tinha um cocheiro chamado João, porque o cocheiro 
sempre se chama João. Então, muito infortunadamente ambos aproximaram-se de um rio no 
mesmo momento, vindos de lados opostos. Havia uma ponte estreita ,sobre o rio, e o grande 
rabino pensou: eu sou o grande rabino, eu passarei sobre a ponte primeiro. Então ambos se 
dirigiram para a ponte, e então naturalmente não havia espaço para eles passarem ao mesmo 
tempo, e quando os cavalos colidiram, o conde se ergueu de repente e disse: João, dê-me 
minha pistola que eu vou liquidar os cavalos deste, maldito judeu. E então o rabino levantou-
se, e simplesmente disse a palavra mágica. Assim, toda a situação deixou de ser verdadeira.  
 
             DÉCIMA PALESTRA DE OUTONO - 12 dezembro de 1934 

 
Dr. Jung : Temos hoje o trabalho que eu pedi no começo do período. O professor 

Reichstein foi generoso o suficiente de fazê-lo para nós.  
Professor Reichstein: O Arquétipo de Velho Sábio Ao lidar com este assunto, eu 

escolhi exemplos simples mais ou menos arbitrariamente, os quais vou explicar o mais 
sucintamente possível. Eu evidentemente não poderia tentar um resumo geral em vista de 
minha ignorância das línguas antigas e meu insuficiente conhecimento da história religiosa.  

Mr. Frobe-Kapteyn gentilmente enviou-me muito material253. Como posso apenas falar 

sobre uma pequena porção deste material, eu simplesmente tratei o todo dele como um 
apêndice, que estará na biblioteca para referência. Quanto ao material posterior, 
especialmente sobre o Egito e Hermes Trimegistos eu gostaria de agradecer a Mr. F. 
Allemann. E desejaria também agradecer a Mr. Felix Fierz pela tradução de alguns textos 
gregos. Também a Mrs. Baynes, Miss Hannah, e Mrs. Baumann pela sua útil tradução para o 
inglês. A partir da riqueza da abundância de exemplos possíveis, eu tive que escolher aqueles 
que eram em certa medida conhecidos para mim. A escolha foi então, necessariamente, 
unilateral.  

Para a discussão da função do símbolo do Velho Sábio, consideraremos:  
1. A função do velho na sociedade humana.  
2. Os Deuses ou seres sobre-humanos nos quais esta função se expressa, de 

acordo com o mito e tradição.  
 

      1. O homem Velho. 
 Lidarei com este ponto muito brevemente.  
a. Primeiramente, podemos nos focar sobre o lado extrovertido, que enfatiza aquelas 

qualidades do homem velho que crescem de experiências acumuladas durante um longo 
período de tempo. Homens velhos tem um papel especial enquanto juizes, legisladores, 

                                                
253.: Mrs. Olga Frobe-Kapteyn, um membro eventual deste seminário, foi a fundadora do centro das conferências de Eranos, em Lago 
Maggiore, em Ascona, Suíça, nas quais, no outono de cada ano, Jung e um grupo de outros estudiosos apresentavam estudos, 
principalmente sobre religião e mitos. Para a história desta instituição, ver, de William McGuire, Bollingen: Uma Aventura Juntando o 
Passado. 
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regulamentadores em geral, professores, guardiões das tradições, mestres, algumas vezes 
como governadores. O homem velho tem estabilidade, está menos inclinado a se perder no 
seu ambiente. Podemos ver isto em indivíduos assim como em nações. O primitivo, por 
exemplo, se perde e degenera em ambientes estrangeiros muito mais rapidamente do que um 
representante de uma velha civilização.  

b. O homem velho possui também um lado introvertido: ele é aquele que tem o 
conhecimento secreto. Conhece o objetivo, uma vez que permanece mais próximo da morte, 
do lado secreto do mundo, do invisível. O relacionamento próximo entre o espírito e a morte é 
de um alcance muito longo. O velho homem é portanto também o mágico, feiticeiro, pajé, 
médico, padre e iniciador. Ele pode se tornar a personificação do sobrenatural ou o deputado 
de um Deus ou Demônio.  

Naqueles estágios de civilização onde o mundo externo e interno (talvez ainda 
indistintos) não estão separados, os aspectos introvertido e extrovertido do velho homem sábio 
aparecem em um único indivíduo. Assim o padre é também o juiz, o papel principal sendo 
atuado pelo julgamento divino, que se baseia nos ordálios de fogo, água, etc. A ordem social 
deriva das leis de tabu e totemismo. As leis de tabu também suprem a moral. Elas nos dizem, 
por exemplo, com qual garota não podemos nos casar, assim como que animal não podemos 
comer. Tabu é tudo o que está carregado com mana. O feiticeiro recebe o mana necessário 
(como uma carga elétrica), por meio de uma ordenação especial e assim é separado das 
pessoas comuns, e possui poder na medida em que é possuído pelo espírito. Também pelo 
contato, por exemplo 'com um cadáver ( na caça, guerra, enterro), o homem se torna tabu 
(susceptível).  

A natureza ambivalente da mente está muito em evidência nas formas primitivas de 
pensamento. Nas expressões comuns, magia branca e negra, esta ambivalência é 
especialmente enfatizada. E difícil encontrar uma definição que realmente acerte o ponto. Nós 
poderíamos talvez dizer que a magia branca trabalha a serviço do "Self", enquanto que a 
magia negra está a serviço do "ego". A despeito de saber se estas definições são corretas, 
elas não explicam muito em qualquer caso especial. O velho sábio não pode evitar o fato 
daqueles Deuses cuja entrada não se permite nos templos, e que se transformam em 
Demônios (talvez mergulham de novo numa forma primitiva). Ele pode, portanto, aparecer 
como um feiticeiro bom ou mau, mas mesmo isso não decide a questão sobre qual das duas 
formas possui a eficácia (a luz). Isto depende da situação. Cada símbolo vivente pode se 
tornar convenção, dogma, etc, perder sua luz divina, e mergulhar na escuridão. Neste caso, o 
negro possui a luz, e esta pode ser a causa de sua nova mudança de cor. Usualmente, 
entretanto, diz-se que a luz deve ser arrebatada do feiticeiro negro novamente. (Comparem, 
por exemplo, com o conto de fadas de Aladim e sua lâmpada maravilhosa, nas Mil e Uma 
Noites.)  

Para acrescentar, eu gostaria de dizer que o velho homem é aquele que sabe o que é 
para ser feito (numa situação difícil) e compreende como empreender o ritual mágico. Nas 
formas mais civilizadas assim como nas mais primitivas, os aspectos internos e externos do 
velho sábio aparecem juntos em um indivíduo. A forma mais altamente desenvolvida é talvez a 
do professor inspirado, chamado pelo oriente de "Guru". (Entre nós este papel social não tem 
no momento representantes reconhecidos: talvez o trabalho de carregá-lo não raramente seja 
oferecido ao psiquiatra.)  

 
      2. O Velho Sábio nas Religiões e Mitos. (Entre Primitivos)  

Teria sido extremamente interessante ser capaz de examinar mais detidamente o 
arquétipo do velho sábio, no modo como aparece entre os primitivos. Aqui, com todas as 
probabilidades, teríamos o contato mais próximo com a primeira forma viva e sobrevivente do 
arquétipo. Infelizmente, não tenho conhecimentos neste campo. Mas, para não omitir 
completamente este campo importante, apresentarei um grosseiro esquema do 
desenvolvimento provável dos pontos de vista religiosos que elucidam esta questão. (tirei meu 
material parcialmente de um certo capitulo de E. Lehmann, "Die Religion der Primitiven", que 
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aparece no "Die Kultur der Gegenwart, Die Religiomen des Orients". Os números das páginas 
se referem a eles.)254  

A forma primitiva da religião é magia. Para o primitivo, a misteriosa forca vi tal, "mana", 
é mais importante do que a forca puramente física, e o objetivo central das práticas religiosas é 
a preservação e o aumento da forca vital. No nível mais inferior, o aumento é obtido 
simplesmente retirando-se o poder de um companheiro humano, como por exemplo no 
canibalismo. Num estágio menos bárbaro é feito através do sacrifício de animais, como, por 
exemplo, comendo o totem animal. A magia não é necessariamente relacionada nem com 
deuses nem com espíritos; um rito mágico é suficiente, e todos que sabem como praticar 
magia já possuem o poder desejado. Ele brota diretamente das fontes secretas de poder da 
natureza, não sendo necessária a intervenção de seres sobrenaturais. Na Austrália, por 
exemplo, todos os homens velhos compreendem a prática da magia. (p.13).  

Mana é aquilo que tem efeito direto e imediato. Qualquer um que saiba como usá-lo 
pode destruir seus inimigos e ajudar sua tribo. A natureza ambivalente do mana se expressa 
no fato de que tudo o que tem mana ou está sob seu encantamento é tabu (o pajé, o chefe, 
etc), e isto significa que são ou sagrados, ou impuros. A coisa mais importante para um 
primitivo é saber como manipular o mana.  

Entre os muito primitivos, os espíritos não aparecem em formas personalizadas, mas 
bem indiferenciadas; são materiais, mas invisíveis. São a força que faz com que as coisas 
vivam. O primitivo está, em alto grau, sob o encantamento desta força misteriosa. Vive em 
temor constante dela, e “nunca sabe quando uma armadilha pode estar sendo armada para 
ele por um inimigo secreto frente ao qual a melhor contra-magia é impotente.  

Pode-se dizer que a arte da magia mostrou algum progresso, portanto, quando estas 
forças foram diferenciadas e reconhecidas como espíritos reais. O homem comum não 
conhece o nome dos espíritos, mas o Sacerdote-mago o sabe e se um infortúnio ocorre, é sua 
tarefa encontrar o espírito que o causou. (p.15) Logo que ele conheça o seu nome, já é um 
primeiro modo de exorcizá-lo, ou de superá-lo com um demônio mais poderoso. (Assim, o 
conhecimento é mana.)  

O culto da alma parece ser uma extensão posterior da crença nos espíritos. As almas 
dos mortos são honradas como espíritos. Depois da morte, pelo menos uma alma do homem 
morto continua a existir. Na magia, o fato de que a alma pode ser colocada sob o comando de 
uma influência externa é de grande importância. As almas dos ancestrais mortos são 
especialmente significativas. Assim, por exemplo, quaisquer importantes novos eventos devem 
ser relatados a elas imediatamente. (O culto da alma provavelmente leva diretamente aos ritos 
de sacrifício.) Junod diz que os deuses dos Ba-Rongas são na maioria os ancestrais mortos. 
(p..17). 

Para efeito de comparação com os exemplos seguintes, é interessante notar a crença 
primitiva sobre a origem do mundo. A imagem primitiva do mundo é tirada dos aspectos 
geográficos da localidade onde habita a tribo particular e seus vizinhos. Existe o domo do céu 
com o sol, a lua e as estrelas, e existem rios ou montanhas que marcam as fronteiras. Além 
destas fronteiras fica a terra fabulosa dos deuses, ou dos mortos. 

  
3. Egito (Thoth)  

Agora temos que deixar um grande lapso de tempo sem ligação e nos voltarmos para o 
Egito para nosso próximo exemplo do velho sábio. Um dos melhores exemplos de uma forma 
cultural e altamente desenvolvida do velho sábio é o Deus Egípcio Thoth. Ele realmente 
desempenha o papel de doutor entre os deuses. Assim, por exemplo, no mito de Osíris, 
quando Horus vinga a morte de seu pai (ele vence Seth, seu irmão mau numa horrível luta na 
qual ambos os Deuses ficam feridos, Horus em um olho e Seth nos testículos.), Thoth cura 
novamente ambos os Deuses.  

                                                
254. As notas de rodapé meio esotéricas do Professor Reichstein não foram incluídas aqui. 
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Aqui ele mostra também seu papel de ajustamento e equalização. Como isto é muito 
importante, citarei uma passagem. de Mead, Hermes Tres vezes Grande, vol 1, p.58255.  

“Os nomes do Deus da Luz e do Deus da Escuridão mudam, mas o que não muda é o 
nome do árbitro, o mediador, cujo dever é garantir que nenhum dos deuses destrua o 
outro ou conquiste uma vitória decisiva.” 
Era Thoth que desempenhava esta função de manter os opostos em equilíbrio. Thoth 

era originalmente um Deus-lunar. Ele foi geralmente depictado com cabeça de íbis, com um 
crescente lunar acima, ou como um macaco com cabeça de cão. Freqüentemente ambas as 
formas aparecem lado a lado. O macaco com cabeça de cão desempenha um papel especial 
na cena do julgamento no Livro dos Mortos. Lá ele se senta no topo do suporte do fiel da 
balança, na qual o coração do falecido é pesado. Seu dever é observar o ponteiro e dizer ao 
Thoth com cabeça de Ibis quando o fiel está no nível exato.  

Este macaco é uma forma de Thoth enquanto deus do ”equilíbrio“. Talvez seja um 
símbolo dos equinócios. A figura do macaco tem, talvez, um significado similar ao atribuído ao 
sapo, isto é, uma forma híbrida entre homem e animal. 

 Thoth foi considerado o mais sábio dos deuses. Em muitos lugares foi sustentado que 
seu poder era maior do que o de Osíris, e Iaté mesmo do que o do próprio Ra. Também era 

chamado o coração, ou a língua de Ra. Por um tempo muito longo no Egito, ele foi 
considerado professor de toda a sabedoria secreta assim como o autor das escrituras 
sagradas.  

E fácil compreender como mais tarde este deus desempenhou um papel muito 
dominante na gnose e em vários ensinamentos secretos. Na era sincrética ele se tornou 
identificado com o deus grego Hermes e foi chamado Hermes Megistos, ou Trimegistos. Na 
filosofia hermética, desempenhou um papel importante até o final da Idade Média, e quando 
declinou, seu nome foi transformado em Megistophiel e dai em Mefistófeles. Mas elevou-se de 
novo desta mesma profundeza, e tomou seu lugar de tempos em tempos na frente do palco no 
qual se representa o destino da alma humana. (Compare com Fausto).  

 
4. Concepções Iranianas e o Deus Ormuzd (Homem Primordial. Anthropos)  

A partir de vários fragmentos, especialmente a partir daqueles provenientes do período 
sincrético da antiguidade, podemos reconstruir, embora não com clareza suficiente para 
termos certeza, um antigo mito popular iraniano. Não segue a tradição ortodoxa de 
Zarathustra, mas lida com um deus chamado Asonakes ("o conhecedor"). (Este deus foi 
mencionado por Hermippos como o professor de Zarathustra.) O mito provavelmente se 
originou num tempo quando o estrito, dualismo tão característico da Pérsia ainda não estava 
desenvolvido em sua forma final, claramente definida. Asonakes cria ambos os princípios, o 
principio do bem e o principio do mal, algo que num tempo posterior teria soado como 
blasfêmia.  

Uma reconstrução do tipo indicado é provida por R. Reitzenstein em "Das Iranische 
Erlosungsmysterium":   

O filho do Príncipe da Escuridão, que tinha forma de serpente, deseja a filha do 
Príncipe da Luz, e finalmente a obtém. (Ele representa a matéria e ela, a Psique, a alma.) Ele 
prometeu a ela um palácio mágico, onde a mantém prisioneira. Depois de um curto período de 
alegria, sua miséria começa. Enquanto está neste estado vem a ela um mensageiro divino, 
invisível, a quem ela apenas reconhece pela voz. Ele a lembra de sua descendência e da casa 
da qual partira.  

Psique quebra o poder do demônio mau e escapa de sua prisão, mas quando é 
deixada sozinha é tomada pela tristeza, medo e perplexidade. Ela perambula por todo o reino 
da matéria e assim o permeia com uma alma, mas ela nunca pode achar seu caminho para 
fora dele - a fronteira a detém. Finalmente o deus aparece novamente, e a leva para um 
matrimônio celeste.  

                                                
255. G.R.S. Mead, Hermes Tres Vezes Grande (Londres, terceira edição, 1949), vol 2. 
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A cosmogonia iraniana é dominada por fantasias similares. Partes dela são 
remanescentes do mito do dragão e da jornada noturna através do mar:  

Um tema que mais tarde foi entretecido com este mito está contido no ensinamento 
sobre o Homem Primordial, o Deus Ormuzd, quem, pelo menos nos fragmentos provenientes 
da era sincrética, é identificado com a "psique". De acordo com Reitzenstein, esta palavra que 
aqui é dada como "as psyche" (a alma), em muitos casos seria melhor colocada como 
"essência" ou "Self". Não admira, portanto que pudesse ser identificada com o Deus Ormuzd, 
o Homem Primordial, que psicologicamente significa a mesma coisa. É o Purusha do Oriente.  

O mito certamente exerceu uma forte influência através dos tempos, e podemos dizer 
que até mesmo afetou nossa cultura. As idéias nele ocultas podem ser seguidas em linha 
direta através da maioria das assim-chamadas doutrinas secretas do mundo ocidental. 
Tiveram uma influência importante no Cristianismo, não só diretamente, mas também através 
do Judaísmo. A marca mais importante é a que aparece em vários ensinamentos gnósticos. 
Seria apenas necessário mencionar os Maniqueístas e os Mandeanos.  

Estes ensinamentos são dominados por um bem definido dualismo que divide o Mundo 
da Luz (Deus) do Mundo da Escuridão (Matéria, Hylé). A alma humana tem sua origem no 
Mundo da Luz, e num conflito com os poderes da Escuridão é enviada ao mundo escuro onde 
é aprisionada e narcotizada (ensurdecida e estupidificada). De acordo com a Cosmogonia, a 
alma fora mandada ao mundo escuro com o objetivo de combater tal mundo de dentro. A 
alma, adormecida no Mundo da Escuridão, está intoxicada ou cega. (Isto se compara à 
condição de Muladhara na filosofia indiana).  

O Deus primal (ou homem primal) envia um mensageiro que desperta a alma. (O 
homem primordial aprisionado tem os olhos abertos: é a "grande visão", megiste dea.) O 

mensageiro, mais uma vez o homem primal em outro aspecto - aparece como o homem sábio, 
o líder, ou como a Virgem da Luz, que mais tarde assume a forma do líder sábio. Diz-se que 
ele ou ela são a contra-parte, a imagem celeste da alma aprisionada. Lidera a alma 
(geralmente após um período de espera), assim como seus cinco elementos, para o Mundo da 
Luz, e o resto é deixado à Escuridão.  

É de certa forma confuso no começo encontrar que o deus primal, o homem primal e o 
mensageiro têm, às vezes, o mesmo nome, Ormuzd. Mas, afinal, não é tão estranho porque 
indica que os três são na realidade um; ou seja, eles consistem da mesma "substância". 
Freqüentemente também,o homem primal aparece como o filho do deus primal, o que é uma 
outra forma de dizer que os dois são da mesma substância.  

Ao despertar do Ormuzd adormecido, mais dois deuses geralmente aparecem em 
cena. São eles: Chroshtag ("o chamado", em alemão "der Ruf") e Padwahtag ("a resposta"), 
sendo estes dois companheiros do líder sábio. Chroshtag personifica sua primeira forma no 
mundo dos fenômenos. (É a voz, o "Logos"). Aparentemente este símbolo vem de uma 
experiência interna, de acordo com a qual ouve-se o chamado do velho sábio, ou sua fala, 
antes de vê-lo. O poder imediato criativo do chamado é bem evidente em alemão - por 
exemplo, a palavra hervorrufen, "trazer adiante". A figura de Chroshtag enquanto um 
mensageiro é também freqüentemente representada por uma carta, etc. A escrita é uma 
invenção do velho sábio. O momento importante que representa o começo da liberação, 
encontra paralelo na Yoga indiana no momento quando a Kundalini é despertada., Aqui 
Chroshtag desperta o Ormuzd adormecido.  

Existem também versões do mito nas quais Padwahtag (a resposta, isto é, o Self do 
homem primal) é o único que se eleva. Os cinco Elementos de Luz (o manto do homem primal 
que é sua forma manifesta) primeiramente permanecem e somente seguem mais tarde.  

O objetivo é a volta para casa do homem primal (da alma ou do Self do homem), para o 
Mundo da Luz, onde novamente recebe seu manto de luz.  

Uma forma importante na qual o mito é aplicado se encontra no Culto aos Mortos. 
Versões abreviadas dele eram aparentemente recitadas para ajudar a alma do homem morto 
em sua ressurreição. (Assim como no caso de uma mordida de cobra, a estória de um deus 
que fora mordido por uma cobra e ficou bom de novo, era recitada.) A grande experiência da 
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divindade é dada ao homem num quadro. Aplicada à pessoa viva, o mito mostra a ele como é 
possível para a alma de um homem unir-se às suas origens, voltar ao paraíso do qual havia 
caído. O mensageiro do deus Ormuzd, o velho sábio, mostra o caminho.  

Um dos mais belos e mais bem preservados entre os fragmentos que chegaram até 
nós é o "Hino da Alma", dos Atos de Thomas. Escolhi como exemplo um outro fragmento 
maniqueísta que, embora não sendo de grande valor do ponto de vista literário, encaixa-se 
melhor para apresentação aqui, por não ser tão extenso.  

"Os demônios destrutivos fizeram uma insurreição em beneficio de seu próprio espírito. 
E a partir dos excrementos dos demônios e dos restos das bruxas, ele produziu sua 
impureza (matéria), e ele (o Príncipe da Escuridão), assentou-se ali. Capturou então, 
do lugar dela entre os cinco elementos, o corpo de guarda do deus Ormuzd, a bela 
alma (gyan) aprisionando-a na impureza. Porque ele a havia cegado e ensurdecido, ela 
não tinha consciência e estava confusa, de modo que no principio não reconheceu sua 
origem e a causa prima.l de si mesma. Ele fez a impureza para ela (o corpo) e a prisão, 
e trancou dentro dela a alma.  
E demônios, bruxas e todos os elfos ameaçavam a prisioneira - que tornou-se ela 
mesma má. - Mas o deus Ormuzd teve piedade - Assustou o demônio cego da cobiça 
para longe dela, e ajudou-a a ver com seus olhos, mostrando-lhe claramente tudo 
aquilo que era e o que viria a ser. Rapidamente deixou claro para ela que o deus 
Ormuzd não havia criado esta impureza de carne (o corpo), nem aprisionado a alma. 
Ressurreição vinha para a alma do abençoado, ela acreditou na sabedoria de Ormuzd, 
etc. Ela se despiu da impureza da morte e foi eternamente redimida, levada ao Paraiso, 
ao reino dos abençoados."  

Depois disso o fim do mundo é anunciado. Isto é típico e também lógico a partir de um 
ponto de vista que acredita ter o mundo sido criado pelo demônio.  

Provavelmente as fontes indianas e chinesas proveriam um material ainda melhor para 
o símbolo do velho sábio. Exemplos mais claros poderiam ser talvez encontrados, que 
mostrassem também proporções mais humanas. Como este campo era muito desconhecido 
para mim, tive que renunciar a ele. Entretanto, acredito que temos aqui ao menos uma 
vantagem, a de estar tocando nosso próprio território porque, como disse acima, pareceu-me 
que estas idéias impregnam profundamente a alma do homem ocidental.  

Com o objetivo de dar-lhes somente um breve exemplo de como idéias similares se 
configuram no oriente, anexarei, sem comentário, uma canção do grande Yogi Tibetano 
Milarepa.  

MILAREPA 
Sou Milarepa, grande em fama,  
O filho direto da Memória e Sabedoria;  
E ainda um velho homem eu sou, desesperançado e nu.  
De meus lábios brotou uma pequena canção,  
pois toda a Natureza para a qual eu olho,  
serviu-me como um livro.  
O cajado de ferro que minhas mãos seguram,  
Guiou-me sobre o Oceano de Vida Mutante.  
Mestre sou da Mente e da Luz;  
E mostrando proezas e milagres,  
Não dependo de divindades terrenas.  
              (Grande Yogi Tibetano Milarepa, por W.Y. Evans-Wentz)  

 
5. POIMANDRES. 
Darei um resumo do capitulo mais ,importante desta obra, que data grosseiramente do 

primeiro século depois de Cristo. Poimandres significa "pastor de homens". A Comunidade 
Poimandres era uma seita gnóstica cujos ensinamentos tiveram uma grande influência no 
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Cristianismo inicial (compare-se com a Pastoral Hermas) e especialmente sobre a filosofia 
hermética (o alquimista Zózimos era membro.)  

O texto apresenta uma cosmogonia e contém uma grande mistura dos mais variados 
elementos, o que torna um sumário bastante difícil. Pode parecer estranho eu ter escolhido 
novamente uma cosmogonia como exemplo, mas tais cosmogonias freqüentemente contêm o 
ensinamento numa forma condensada simbólica e são melhores do que longas descrições. E 
uma idéia antiga que o processo.de transformação consiste em ter que repetir o trabalho da 
criação do mundo. Tem-se portanto que saber primeiramente como isto foi feito. Somente 
então o micro e o macrocosmos correspondem um ao outro novamente. E muito significativo 
se imaginamos que primeiro havia caos, ou primeiro a luz, ou se este mundo foi criado por 
Jahveh, como acreditam os judeus, ou pelo diabo, como se acredita no Irã.  

Esta correspondência é o ponto principal. Expressa-se melhor no assim-chamado 
"Logos do Evangelho de Eva", no G.R.S. Mead, ed. Hermes Tres Vezes Grande.  

" Permaneci numa montanha elevada, e vi um Homem gigantesco e outro, um anão, e 
ouvi como se fosse uma voz, de trovão, e aproximei-me para escutar; e ele falou em 
mim e disse: Eu sou tu e tu és eu; e onde quer que estejas, lá estou eu. Em tudo estou 
espalhado, e onde quer que desejes, reunir-te-ás a Mim, e reunindo-se a Mim, reunir-
te-ás a Ti mesmo." 
Poimandres aparece ao discípulo em meditação como um gigante de tamanho 

tremendo e pergunta o que ele gostaria de saber. (Poimandres diz que está sempre com ele e 
sabe o que deseja.) O discípulo quer aprender a própria essência da existência e conhecer 
Deus. Poimandres diz: "Mantenha isto em mente e eu ensina-lo-ei." Estas palavras são 
seguidas pela visão. (A grande visão significa aqui, mais uma vez, o despertar da parte divina 
no homem, pela revelação de que sua própria essência é de origem divina.) Na visão podemos 
distinguir seções diferentes que correspondem a períodos mundiais. Para torná-la clara, 
designa-las-ei da seguinte forma: criação do mundo primal; criação do mundo material; criação 
do homem enquanto mediador entre eles; separação de macho e fêmea, e, finalmente, a 
ascensão do homem a Deus.  

Descreve-se a criação do mundo primal da seguinte forma: No principio, tudo era luz (o 
Espírito, ou Deus o Pai). A partir dela veio a escuridão, enrolada como uma cobra. Desta 
escuridão (a terra), veio a água. Agora, da luz veio uma palavra sagrada (o Logos) que 
provocou que um puro fogo saltasse da umidade, e uma corrente de ar precipitou-se depois 
dele. Terra e água permanecem misturados enquanto elementos inferiores, fogo e ar estão 
mais próximos de deus. Aqui a criação do mundo primal parece acabada. Poimandres diz: "O 
logos que consiste de luz é o filho de deus. Saiba que o que se vê nele, e o que nele se ouve é 
a Palavra de Deus." E através da mente do Poimandres o discípulo vê a luz dividida em 
inúmeras forças viventes.  

Então segue-se a criação do mundo material. A "natureza" (vontade, mente, razão) de 
Deus, que desejava copiar o mundo primal, uniu-se ao Logos e gerou com ele os elementos 
da natureza como crianças. O deus primal macho-e-fêmea criou o demiurgo, que criou os sete 
planetas, o mundo visível e o destino. A partir dos elementos inferiores elevou-se o Logos e 
uniu-se ao demiurgos, seu irmão, e assim os elementos inferiores foram abandonados pelo 
Logos e são puramente materiais. Deles vieram os animais silenciosos. (O demiurgos, o 
criador do mundo, aqui é chamado de: aquele que detém o fogo.)  

 
 
6. Criação do Homem Primal.  

A mente todo-paterna concebeu o homem primal à sua imagem. O homem primal viu a 
criação de seu irmão (o demiurgo) e irrompeu através da partição das esferas (destino e a 
roda em moto continuo são outras concepções deste simbolismo), quebrando o poder do 
demônio mau, e assim mostrou à natureza inferior a bela forma de deus (ele mesmo) -Vemos 
somente nessa passagem que se supõe que o demiurgos seja um mau demônio - A natureza 
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e o homem primal estavam se desejando amorosamente, e o homem primordial habitou na 
forma não-inteligente, no corpo.  

"Portanto, dentre todas as coisas viventes na terra, somente o homem tem uma 
natureza dupla, mortal através do corpo e imortal através de sua essência, o homem 
primal. Embora imortal e poderoso sobre tudo, ainda sofre como mortal, sujeito ao 
destino. Embora acima das esferas (destino), ele permanece dentro delas, tendo se 
.tornado seu escravo. Masculino-feminino, descendente do pai masculino-feminino, 
embora descendente insone daquele que é insone, ainda assim é sobrepujado pelo 
desejo de amor e pelo sono.  
Num novo período mundial todas as coisas femininas são separadas das masculinas. 
Poimandres ensina que aquele que reconhece a si mesmo alcançará a salvação, quer 
dizer, aquele que reconhece em si mesmo o homem primal. Mas aquele que é 
seduzido pelo amor e se conten- ta com o corpo perambula confuso na escuridão, 
sofrendo o destino da morte no mundo sensual."  
 
Agora o discípulo deseja saber como se consegue a ascensão. Poimandres lhe dá o 

seguinte conselho:  
“Renda-se o corpo ao demônio, os sentidos às suas fontes, Paixão e desejo devolve à 

natureza. Então deves viajar as sete esferas (Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, 
Saturno), devolvendo a cada uma sua influência malevolente. 

Completamente despido, o homem penetra na oitava esfera, daí podendo ascender 
diretamente a deus e tornar-se divino. O significado é que tudo deve ser devolvido à fonte de 
onde veio. Aí um estado perfeito é alcançado. que é de certa forma comparável ao estado 
primal. 

  
8. FILOSOFIA ALQUIMISTA DA IDADE MEDIA  

EXEMPLO 1: Franz Kieser, Cabala Chymica, Mühlhausen, 1606.  
Em um tratado na forma de uma visão e diálogo entre discípulo e Mestre (Hermes), o 

mestre primeiramente oferece instruções quanto às "coisas naturais" em forma de 
cosmogonia.  

O discípulo vê o firmamento com os sete planetas, a terra no meio como uma grande 
esfera, no centro da qual está a água como uma pequena esfera branca. Tudo entretanto está 
escuro e permanece parado. Com trovão e relâmpago emerge o fogo vermelho. Através dos 
raios que emite, tudo começa a se mover. A quota de raios que atinge diretamente a esfera 
mais interna (água) dá-lhe a força para produzir minerais, plantas, animais e homens. Hermes 
explica tudo isso minuciosamente e chama o fogo vermelho de estrela da sabedoria e luz 
eterna. Diz: Este fogo desperta a natureza." (pág. 106)  

Então eles prosseguem para o "sobrenatural". (Ele o chama de chave da visão interna 
de todas as coisas.) O discípulo medita e tem a seguinte visão: Ele está num vale profundo e 
ouve qualquer coisa atrás de si. Em sobressalto, olha para trás e vê um homem muito velho. 
com uma longa barba branca como a neve, com uma túnica negra, trazendo uma bússola e 
um quadrante. O velho se aproxima do globo e se torna gigantesco. Ali desenha as linhas e 
evoca um encantamento com um número mágico, com uma voz horrível. No topo do 
quadrante aparece um pombo. A este chama de espírito da conjunção e vivificação. Uma 
chama de fogo raia acima, uma estrela branca emerge de baixo, e no lugar onde se encontram 
permanece uma brilhante estrela vermelha. E o símbolo da pedra filosofal que ilumina tudo. 
Seus raios são mais fortes do que 08 anteriores. Tudo se torna vermelho e finalmente é 
queimado; nem o sol, nem a lua permanecem. Mas da estrela emerge um novo mundo de 
forma completa. A terra é verde como uma esmeralda; o sol, a lua e as estrelas são mais 
brilhantes do que antes, mas estão parados, imóveis. O velho homem grita: "Louvado seja 
Deus que de uma vez o mal foi afastado e a verdade revelada. Rejubilem-se que a escuridão 
tem um fim, o sol não se porá novamente, mas brilhará eternamente." Com isto ele 
desaparece.  
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Através da magia do velho homem, o giro do velho mundo é paralisado, ou, daquela 
estrela aparece um novo mundo, que não está sujeito à eterna rotação da natureza. (Isto está 
em peculiar harmonia com o primeiro estado ao qual se aponta na Cosmogonia, onde também 
tudo permanece parado, embora agora tudo esteja cheio de luz, enquanto que no primeiro 
estado era escuro).  

 
EXEMPLO 2: Como um segundo exemplo, eu gostaria de mencionar "O Casamento 

Químico de Christian Rosenkreutz no Ano 1459" (escrito anonimamente por Johan Valentin 
Andrea por volta de 1602, primeira edição, Strasbourg, 1616).  

Este é um tratado escrito em forma alegórica com uma boa parcela de humor. Em parte 
é muito difícil de entender, de forma que foi possível para alguns dos contemporâneos do autor 
considerá-lo mera zombaria. A ação completa decorre dentro de sete dias, que representam 
os sete estágios de transformação. Darei o resumo somente do primeiro dia, e gostaria de 
chamar a atenção para as impressionantes analogias com a tradição gnóstica que se 
encontram nesta estória.  

"No dia anterior à Páscoa, apareceu a Christian Rosenkreutz uma virgem celestial que 
lhe trouxe uma carta. (esta é a mensageira divina, o despertar). Esta carta é um convite 
para o matrimônio celeste que deve acontecer somente sob certas condições. Quando 
lê quais são estas condições, ele é tomado por um suor frio de terror, pois não pode 
acreditar que seria capaz possivelmente de cumpri-las.  
O seguinte sonho vem a ele então, em seu sono: Ele está com algumas outras pessoas 
numa torre escura, e estão bem seguros por pesadas correntes (compare com Ormuzd 
aprisionado na matéria). Depois de um longo período de sofrimento, escutam música; o 
teto da torre se abre, de modo a deixar entrar a luz, e um homem encanecido pela 
idade grita que sua mãe (natureza, correspondente à Mãe dos Vivos de alguns 
ensinamentos gnósticos) mandou que uma corda fosse baixada sete vezes. Aqueles 
que pudessem segurar-se firmemente nela seriam puxados para a luz (liberados). Uma 
briga selvagem então começa, porque todos querem ser salvos e o resultado disso é 
que a maioria deles se arrasta mutuamente para baixo, e somente poucos são capazes 
de aferrar-se à corda. Alguns deles, que eram pesados demais e ainda assim se 
recusaram a deixar-se ir, tiveram seus braços arrancados de seus corpos, tão grande 
era o desejo de sair. Finalmente o próprio sonhador conseguiu, por sorte, sair, e então 
teve que ajudar, como outros haviam feito anteriormente, na puxada para cima final da 
corda.  
Ai a torre foi fechada novamente. O velho homem falou palavras de conforto aos 
prisioneiros que permaneceram.para trás, mas isso não evitou que eles caíssem num 
amargo lamento. Aqueles que escaparam foram liberados de suas correntes. Então o 
sonhador despertou e compreendeu que poderia "agora dirigir-se ao casamento."  
 
Nesta estória, como geralmente nos escritos alquímicos, o homem velho 

freqüentemente aparece somente no começo da estória. Uma impressionante característica 
deste trecho é o completo desamparo das pessoas aprisionadas - não somente um caminho é 
mostrado a elas, mas precisam também literalmente serem arrancadas de sua situação.  

Dr. Jung: Muito obrigado. O senhor juntou uma boa quantidade de material 
interessante. Talvez seja um pouco difícil para alguns dos senhores acompanhar, porque foi 
principalmente coletado a partir de uma literatura a qual podem não conhecer, e de esferas de 
experiência que são provavelmente muito estranhas aos senhores, mas nos dá uma certa 
impressão da universalidade do velho sábio. E os senhores perceberam, é claro, que este 
arquétipo aparece sob certas condições particulares - quando um homem está num buraco, 
por exemplo, ou quando está acorrentado ou prisioneiro, ou numa situação onde precisa de 
ajuda. O que isto denota?  

Mrs. Crowley : Que ele é um redentor, um salvador.  
Dr. Allemann : Aquele que ajuda.  
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Dr. Jung: Sim, ou simplesmente o pajé, que é chamado quando algo está errado. Então 
o velho sábio e a situação complicada ou perigosa pertencem um ao outro; poder-se-ia dizer 
que quando um homem está numa situação difícil, existe uma chance deste arquétipo 
aparecer. Ele dificilmente vem somente a partir da tristeza, mas precisamente no momento em 
que é realmente necessário. Então os senhores também observaram que foi em períodos 
particulares da história real que um homem que incorporava esta imagem se fez perceptível. 
Quando seria isto?  

Prof. Reichstein: Num tempo de desorientação, quando não existia nenhum grande 
símbolo vivente; no inicio da nossa era, por exemplo, e na Idade Média no tempo da Reforma. 
Talvez também no tempo do egípcio Thoth.  

Dr. Jung: Sim, mas temos muito pouca informação sobre a história da mente egípcia 
para saber sob que condições Thoth veio à cena; esta figura se estende por um período de 
três a quatro mil anos. O senhor mencionou outro exemplo, no entanto, onde podemos 
observar como uma religião se originou: a vocação e a iluminação de Zarathustra seriam um 
exemplo. E claro que também sabemos muito pouco sobre aqueles dias, mas podemos 
deduzir a partir de seus ensinamentos que ele apareceu quando a religião de seu tempo havia 
degenerado em magia negra vulgar, tal como o Taoísmo tornou-se na China. Nos anos 
recentes houve um reavivar do Taoísmo na China, mas ele havia previamente deteriorado em 
um tipo de mágica de rua - vaticinadores, e astrólogos que faziam horóscopos, mesmo os 
oráculos do I Ching eram calculados nas ruas. Os sacerdotes eram meros malabaristas, e a 
clássica filosofia taoista estava praticamente perdida. Zarathustra encontrou uma condição 
semelhante na Pérsia, e seu ensinamento tinha principalmente o propósito de destruir aquela 
erva daninha luxuriante de superstição e magia popular. As religiões sempre tiveram a 
tendência em degenerar em tais ritos e costumes de baixa magia, como o Catolicismo do XV 
século, quando ganharam dinheiro a partir da graça do céu. Este foi um fato muito perturbador 
para as pessoas que ainda tinham alguma idéia de uma religião decente, e foi indiretamente a 
causa da Reforma Alemã. Eles romperam com a igreja, que tinha declinado tanto a ponto de 
vender a graça celestial; foi um tipo de regeneração trazida à luz através da degeneração que 
existira anteriormente. Então mesmo no tempo de Zarathustra, aproximadamente no século IX 
AC, podemos observar este arquétipo. O velho sábio tem provavelmente desde sempre 
desempenhado seu papel na história humana, e tem-se tornado coletivamente manifesto cada 
vez que as idéias supremas que regulam nossas vidas se tornaram sujeira.  

Mr. Baumann: O criador do mundo, um demiurgos, poderia ser um exemplo.  
Dr.Jung: Isto é verdade. Os senhores sabem, a idéia primitiva da criação de um mundo 

é a da criação a partir da mente. As antigas cosmogonias são realmente um tipo de 
representações simbólicas do pensamento humano; em outras palavras, representam uma 
criação mental. Isto se percebe muito claramente nos hinos védicos, no Rigveda por exemplo, 
onde se diz que o mundo teve sua origem a partir da prece de um sábio: foi um tipo de 
invenção chocada na cabeça. Vejam, este símbolo vem do fato de que o mundo não existe, se 
não há ninguém que esteja consciente de sua existência; nenhuma afirmação poderia ser feita 
a respeito da existência do mundo, se não houvesse uma consciência para fazer a afirmação, 
e sem isso nenhum mundo existe. O que existe inconscientemente pode da mesma forma ser 
não-existente. Esta é, evidentemente, a característica do mundo assim como compreendido 
pela filosofia hindu: é existência não-existente.  

Temos agora uma questão do Mr. Allemann. Ele diz: "Estou um pouco confuso pelo 
fato de que, por um lado, muitos dos textos a respeito do velho sábio insistem no fato de que 
professor e discípulo são um, e por outro lado eu vejo pelo exemplo de Nietzsche, Steiner, 
Inayat Khan, e outros, o quanto é perigoso identificar-se com este arquétipo. Será que esta 
identificação somente pode acontecer enquanto o homem está num nível exaltado, tendo esta 
identificação que ser muito claramente quebrada na vida cotidiana?  

Exemplo de textos:  
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“Uma Invocação a Hermes” (Mead, Hermes): “Possas tu entrar em minha mente e 
coração por toda a extensão dos dias de minha vida e levar à realização todas as coisas que 
minha alma desejar. Pois tu és eu e eu sou tu."  

“Logos do Evangelho de Eva" (Mead, Hermes) "Permaneci numa montanha elevada, e 
vi um Homem gigantesco e outro, um anão, e ouvi como se fosse uma voz de trovão, e 
aproximei-me para escutar; e ele falou em mim e disse: Eu sou tu e tu és eu; e onde quer que 
estejas, lá estou eu. Em tudo estou espalhado, e onde quer que desejes, reunir-te-ás a Mim, e 
reunindo-se a Mim, reunir-te-ás a Ti mesmo."  

Nos mistérios de, Isis, o mystes se tornava Helios. 
Isto não é, evidentemente, bem a mesma coisa, porque Helios é um deus. Bem, o mero 

fato de que seja tão fácil e quase normal se identificar com um arquétipo está claramente 
demonstrado no Zarathustra de Nietzsche. É óbvio que Nietzsche é idêntico a Zarathustra 
porque o considera um tipo de figura poética, uma criação de sua própria mente; sem saber, 
ele presume que está produzindo um arquétipo enquanto que na realidade o arquétipo existe 
por si mesmo. E exatamente esta a peculiaridade do arquétipo, nós temos a sensação de 
havê-lo produzido, enquanto que o arquétipo é sempre auto-existente e nós somos 
simplesmente vitimas da ilusão de que o fazemos. Esta é a coisa desastrosa que nos desvia 
do caminho. Assim é da maior importância, praticamente, aprender que existem coisas em 
nossa mente que não são nossa própria criação.  

Por exemplo, suponham que temos uma intuição sobre certo fato ou condição; então 
temos a sensação que, de alguma forma, somos os criadores daquela intuição, assim como 
quando vemos uma coisa, podemos, é claro, dizer que foi nossa própria visão que causou tal 
tipo de experiência. Assim quando temos uma intuição de algo, pode ser que não a possamos 
aplicar a nada fora de nós, e portanto pensamos que foi uma mera fantasia que criamos, 
porque claramente emergiu em nós. Podemos ver isto em experimentos sobre telepatia, por 
exemplo, particularmente com médiuns destreinados; um médium profissional, é claro, sabe 
que uma tal intuição telepática é uma percepção. Mas um destreinado, uma pessoa ingênua 
não assume imediatamente que possa estar consciente de alguma coisa real fora dele mesmo. 
Está apenas consciente de um certo pensamento que vem, e somente pensa que é engraçado 
que sua mente esteja ocupada por tal idéia e pergunta-se como diabos foi parar ali. Isto é, pelo 
menos, o que ele diz, mas quer dizer o tempo todo que sua mente criou a idéia, sem saber que 
isto foi projetado sobre ele por alguém no quarto ao lado, que está se concentrando naquele 
objeto. Aquele que percebe, isto é, se pergunta porque isto está em sua mente, como se fosse 
sua própria criação. Vejam, quando a luz repentinamente aparece num quarto, nós não 
estranhamos o fato de' ver- mos a luz, e não pensamos que é nossa própria invenção. 
Quietamente pensamos que alguém acendeu a luz. Mas se sentimos repentinamente como se 
uma luz tivesse sido acesa dentro de nós, então nos perguntamos como nesta terra chegamos 
a esta idéia, por que pensamos que alguém teria acendido uma luz em nós? Agora, a causa 
real disso é que alguém de fato acendeu a luz; alguém se concentrou nesta idéia e quis 
transmiti-Ia para nossa mente. Mas nós a tomamos como se fosse nossa própria invenção. 
Isto ocorre freqüentemente, e eu o observo em mim mesmo.  

Por exemplo, eu vejo uma paciente e digo: "Bom dia, como vai, por favor sente-se", e 
neste momento um pensamento está atravessando minha mente, uma imagem vívida de algo, 
e instantaneamente a paciente começa a me contar um sonho que contém exatamente aquilo. 
Eu simplesmente obtive isto dela. Ou pode ser que um caso esteja numa condição particular e 
quando eu acordo de manhã eu penso: "Oh, fulano de tal virá hoje. Eu preciso não esquecer 
de dizer a ele ou a ela tal coisa." Aquilo me parece de grande importância, então no momento 

em que o paciente se senta eu começo a falar, e acontece que eu falo de coisas que 
ocorreram nos sonhos que ele ou ela tiveram na noite anterior, ou duas noites antes, e que eu 
havia pensado ter inventado. Eu uma vez tive o sonho mais peculiar de domingo para 
segunda. Eu sonhei que estava no meu consultório com uma paciente, uma jovem pessoa 
desconhecida, e estava bastante confuso com o que ela me disse, mas finalmente descobri 
que era o mais complicado complexo paterno que já observara. Perguntei a mim mesmo: "Que 
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diabos isto significa? Está minha anima sob tal complexo paterno ?" Eu não podia destrinchar 
isto. Agora, eu tinha uma consulta marcada na minha agenda para as cinco horas, mas tinha 
esquecido completamente com quem era, tendo tal compromisso sido marcado talvez na 
quinzena anterior. Bem, eu entrei na minha sala de espera, e ,lá estava uma jovem que eu 
nunca havia visto. Eu a levei à minha sala e ela começou a falar. Eu pensei: " Droga, do que 
ela está falando? Eu não tenho idéia de onde ela quer chegar," quando de repente eu 
compreendi que aquilo se referia ao pai e que deveria ser um caso muito particular. Então, 
instantaneamente meu sonho pulou na minha memória, e era exatamente como eu havia 
sonhado na noite anterior. Vejam, eu estranhei por que havia feito tal sonho - como os 
franceses dizem, J’ai fait un rêve - como se fosse minha própria invenção. De fato, é evidente 
que aquela garota pensou: amanhã eu vou ao Dr. Jung. Ela o transmitiu, e como eu sou um 
receptor sensível, eu o recebi.  

Mr. Baumann: Acho que já contei como Mark Twain economizou um selo do correio: 
ele escreveu a carta, e a levou até a caixa de correio, mas não teve que enviá-la; somente 
pensou sobre isso, então voltou para casa e a outra pessoa. respondeu.  

Dr. Jung: Bem, eu não juraria que foi exatamente assim, mas tais coisas acontecem, 
como todos sabem. Mas o ponto é este, que quando temos uma tal intuição, ficamos sempre 
inclinados a pensar que nos mesmos a produzimos. Assim, com sonhos, sempre devemos 
deixar uma porta aberta: pode ser um efeito telepático. E 'tenho observado em muitos de meus 
próprios sonhos os fatos mais absurdos que eu não posso encaixar em lugar algum na minha 
vida, e umas poucas semanas mais tarde eles acontecem na realidade. Disto eu aprendi que 
temos intuições sobre coisas que estão realmente fora de nós mesmos e simplesmente 
imaginamos que somos responsáveis por elas. E o mesmo no caso do velho sábio ou qualquer 
arquétipo; quando emerge em nós, no começo somos idênticos a ele, e então devemos 
aprender a destacar-nos dele." Portanto, podemos sempre dizer, "Eu não sou tu." 

Mas se um homem diz "Pois eu sou Tu e Tu és eu," como na citação do Mr. Allemann, 

esta é uma situação muito diferente. Este é um encantamento mágico. Ele está fazendo um 
encantamento para o Logos, ou para o velho sábio, anunciando-se como parente ou filho do 
outro lado de si mesmo. E exatamente como contemplar a mandala ortodoxa oriental: pomo-
nos dentro do deus, dizendo: "Eu sou Tu, Tu és eu." Mas isto só pode ser numa situação já 

ritualizada. A experiência psicológica é justamente o contrário. Eu lhes contei, recentemente, 
como se inventaram as mandalas: o velho homem sábio queria saber o que eram -as coisas, 
então começou a desenhar círculos, e ai vieram os discípulos e pensaram que esta era a 
coisa, e também desenharam círculos e pensaram que tinham conseguido. Mas desenhar 
círculos não quer dizer nada; devemos ter uma experiência que pode ser expressa em forma 
de mandala, ou de outra forma. Simplesmente fazer desenhos não quer dizer que 
conseguimos. Vejam, estas representações dogmáticas, aqueles ritos no mundo religioso, são 
freqüentemente expressões de experiências, e mais tarde são usados com o propósito de 
relembrá-las, de 'trazer as experiências de volta à mente humana. Mas isto já é um processo 
de sentir-se dentro, o que chamamos de Anempfindung. Esta palavra não pode ser traduzida; 
significa criar uma situação na qual nós fazemos de conta, como se nós mesmos 
pertencêssemos a ela. Por exemplo, suponham que construímos uma casa antiga. E claro que 
devemos ter aquecimento central, que entretanto ficará escondido atrás de um tipo qualquer 
de trabalho de mármore, e vestimos uma toga antiga e nos reclinamos na mesa ao comer, 
embora aquilo que comemos tenha sido cozido num forno elétrico, e nos sentimos exatamente 
como Platão ou qualquer um daqueles velhos pecadores. Isto é Anempfindung. Existem 
exemplos em qualquer número. Se conhecem qualquer coisa sobre a vida do poeta 
Maeterlinck, vocês compreenderão - um velho monastério, madonas, noites de lua - sentimo-
nos muito medievais256. Agora, isto se torna inevitável quando a experiência original é perdida, 
quando os discípulos não experimentam o que o mestre experimentou. Eles deveriam saber 

                                                
256. Maurice Maeterlinck (1862-1949), dramaturgo belga ( O Pássaro Azul, Pelleas e Mellisande, etc), estava interessado em narrativas de 
fenômenos inconscientes e várias formas de espiritualismo. 
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realmente, para fazer círculos. Então este "Eu sou Tu, Tu és eu" é uma invocação mágica pára 
forçar o Logos, ou qualquer que seja o nome atribuído ao velho sábio, a descer e admitir que 
aquele que está rezando 'para ele seja elevado ao seu status social.  

Mas a experiência original, o tornar-se consciente da presença objetiva do arquétipo, é 
exatamente o contrário. O poema de Nietzsche prova .que originalmente ele teve a experiência 
de Zarathustra como sendo diferente, até mesmo apartado de si, de modo que não poderia ter 
dito: "Tu és eu". Ele somente poderia dizer: "Você é Zarathustra e eu sou Professor 
Nietzsche." Mas ai não, existia nenhum Mr. Zarathustra morando em algum lugar perto de 
Maloja, em Engadine, nem estava ele na Basiléia. Nietzsche não foi fiel à sua experiência 
original; não teve pistis, lealdade, confiança nela. Disse a si mesmo que dificilmente teria sido 
possível que Zarathustra pudesse ser uma realidade que houvesse de fato se separado dele. 
Sabem, a Bíblia nos ensina que a mulher foi tirada do corpo de Adão, tendo sido uma de suas 
costelas. Isto mostra uma realidade que se tornou uma realidade separada de Adão, embora 
feita de sua carne, seu sangue e seu osso. E assim é com a experiência do velho sábio; se 
Nietzsche tivesse sido fiel à sua experiência original, ele teria entendido que Zarathustra era 
alguém diferente, com uma vida própria, um ser separado. Pois um arquétipo tem vida própria; 
a vida que é própria e peculiar ao arquétipo mostra sua autonomia pelo fato de que pode 
engolir nossas vidas. É tão forte que podemos ser sorvidos para dentro dela e sermos nada 
além deste arquétipo. É claro, não percebemos, mas as outras pessoas podem ver. 

Bem, agora, se este fato é aceito, então, naturalmente um relacionamento começa 
entre o homem e o arquétipo personificado, a partir do qual se torna finalmente óbvio que este 
arquétipo é, num modo peculiar, homem, assim como o homem é um arquétipo; isto é, 
acontece um alargamento da consciência, no qual o arquétipo é incluído. E por isso que 
analisamos o inconsciente. Nós tentamos trazê-lo para nosso campo de ação. Tentamos 
estender a consciência até mesmo por sobre a esfera do inconsciente, e finalmente 
percebemos que a experiência psíquica inclui estes arquétipos. E então não é que eu seja o 
velho sábio, nem que o velho sábio seja eu pois não existe mais este "Eu, eu mesmo"; o velho 
sábio não está contido no "Eu, eu mesmo", mas está contido no Self. Então podemos dizer - e 
ver com Nietzsche - que o velho sábio é também uma personificação do Self. Mas o Self é 
ainda mais poderoso porque não inclui somente o velho sábio, mas também. aquele jovem 
estúpido e tolo, o homem: o Self contém a ambos. Assim a identidade com um arquétipo forma 
uma experiência que somente acontece depois de um longo relacionamento com os 
arquétipos; tal discípulo torna-se um mestre somente quando já foi por tempo suficiente um 
discípulo. Adquire o mestrado no momento que compreende que tipo de experiência o mestre 
representa, quando tem a mesma experiência na prática.  

Mr. Baynes: Eu gostaria de dar um passo mais adiante, e perguntar como acontece do 
velho sábio ser identificado com Deus?  

Dr. Jung: Bem, o velho sábio é sempre uma personificação de Deus. Este é o motivo 
de representarmos Deus com uma longa barba branca sentado num trono de ouro. Eu lhes 
trouxe um livro onde podem ver uma gravura deste velho sábio em sua forma alquímica 
medieval; é o livro de lágrimas e chama, paixão e arrependimento. Aqui está o velho sábio 
sendo imagem de Deus: ele é a Palavra. Thoth, por exemplo, é a antecipação do Logos, então 
é também uma antecipação de Cristo, na medida em que Cristo é o Logos. Agora, bem 
peculiarmente, o templo de Thoth é chamado a casa da rede - a rede do pescador - e o 
Marduk babilônico é o Logos e seu atributo é também a rede. Então o Papa, enquanto cabeça 
da Igreja, é a personificação vivente do Logos, sendo a Igreja o corpo de Cristo. Ele está no 
lugar de Pedro, que é o representante de Cristo, dotado com a benção apostólica, a graça ou o 
mana emanado do próprio Senhor. E o atributo do Papa é o anel do pescador, sobre o qual 
está gravado a pesca milagrosa dos peixes com as redes. Vejam, o Logos funcionou como 
uma rede, que recolhia a humanidade como um cardume de peixes; o poder da palavra, um 
conceito, uma idéia, um ponto de vista, é realmente como uma rede. Constela, junta, une. 
Aprendemos uma vez que duas coisas são o mesmo, e elas permanecem o mesmo para 
sempre. Este é o poder criativo da mente.  
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Então esta qualidade de Logos do homem velho o coloca diretamente in loco dei, assim 
com Cristo é a face visível de Deus; ele é de certo modo como a concepção do Antigo 
Testamento de Anjo da Face257. No misticismo islâmico o deus Sufi é a mesma idéia; Chidr, o 

verdejante, é o deus ou o elemento visível. Meu chefe Somali me explicou que Chidr é o 
primeiro anjo de Deus, querendo significar a visibilidade de Allah, que é sem forma, sem 
aparência, sem qualidade. Mas Chidr é visível; sua mente pode ser vista assim como o homem 
pode ser visto, como a luz pode ser vista, ou um talo de grama. Ele tem forma. O velho sábio, 
então, é um tipo de Deus visível porque é a palavra de deus - a palavra que se fez carne. 
Vejam, de acordo com nossas idéias bíblicas, Deus está sentado em seu trono cercado por 
seus anjos, com sua orquestra tocando harpas e trombetas e assim por diante, tendo uma 
barba longa exatamente como este velho companheiro neste livro. E é um fato curioso que a 
mesma figura apareça num livro inteiramente diferente, "Lês Tableaux des Riches 
Inventions"258. Este livro foi publicado em Paris em 1600, uma reprodução de outro muito mais 

velho, mas a capa data de mais ou menos 1589. E aqui está um livro alemão de 1588, 
impresso em Basiléia, no qual existe a mesma figura, evidentemente com certas variações. 
Isto mostra que deve ter havido uma tradição - há símbolos típicos. Em ambos encontramos o 
leão com as patas cortadas, por exemplo. Não sabemos onde foram originadas, mas uma 
coisa parece ser certa: dificilmente encontraremos um traço destes símbolos antes do décimo 
quinto século. Como regra, eles datam da época da Reforma.   

Minha idéia é que eles são outra manifestação do velho sábio, que estava novamente 
ensinando símbolos, tendo aparecido numa época quando existia especial necessidade dele. 
E esta grande necessidade simplesmente vinha do fato de que, até aquele momento, todos 
tinham tido a grande vantagem da confissão e da absolvição; então, isto de repente se tornou 
obsoleto, e instantaneamente as pessoas descobriram um conflito moral impossível, a partir do 
qual não existia redenção, nem absolvição. Ninguém lhes dizia que estavam absolvidas - 
nunca eram absolvidas - e isto criava uma tensão intolerável. Portanto, o velho sábio veio e 
lhes disse que deveriam criar imagens para resolver seus problemas através do sacerdócio 
interno. Toda a igreja se tornou introvertida, e a instituição da igreja se tornou introvertida, e 
isto causou o aparecimento destas séries de figuras. São exatamente o que podemos observar 
em nossos próprios desenhos; temos tais séries de figuras novamente em nossos dias porque 
estamos outra vez confrontando problemas morais que não podemos resolver, que são 
impossíveis - muito pior dos que os do ano 1500. Mas, é claro, os problemas deles eram tão 
ruins para eles, quanto os nossos são para nós atualmente. 
 

    
        Terceiro Caderno - Inverno de 1935    

                    PRIMEIRA PALESTRA DE INVERNO 
                          23 de Janeiro de 1935 

 
Prof. Jung : Senhoras e Senhores : Nós estávamos falando há pouco sobre o papiro 

Oxyrhynchus. Lembram-se em qual conexão? 
Mrs. Fierz : O Ein-siedler e o Zwei-siedler. 
Prof. Jung : Sim, eu disse que Nietzsche, pelo seu jogo de palavras, trouxe a idéia de 

que se existem dois juntos - não apenas um - eles podem também produzir o Super - Homem. 
E eu disse que essa idéia foi expressa no Novo Testamento onde Jesus diz : “Onde dois ou 
três estiverem reunidos em meu nome, estou eu no meio deles.” Mas, no papiro Oxyrhynchus, 
que provavelmente é mais antigo que a primeira concepção do Evangelho, isto é escrito como 
se segue : “Sempre que existirem dois, eles não estarão sem Deus, e sempre que um estiver 
só, Eu digo que estarei com ele.” Aqui, vejam, a ênfase está no Ein-siedler, no eremita, e onde 
existem dois é de importância secundária, pois “eles não estão sem Deus”. Vocês se lembram 

                                                
257. Ver acima, 2 de maio de 1934, n.9  
258. Um membro do seminário, Linda Fierz-David, estava para publicar o "Sonho de Polifilo", primeiramente na Alemanha (1947) e depois 
numa tradução inglesa feita por Mary Hottinger (Princeton, B.S. XXI, 1956). Jung escreveu o prefácio deste trabalho de interpretação. 
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que eu li do texto Grego a publicação original de Grenfell e Hunt e eu assinalei que a mão da 
Igreja removeu a passagem que é particularmente enfatizada na concepção original, “onde 
estiver um só”, e apenas a passagem remanescente foi deixada, “onde dois ou três estiverem 
reunidos em meu nome” o que significa que apenas na comunidade Deus está presente, mas 
quando existir apenas um, o demônio sabe o que acontece com tal pessoa. Em outras 
palavras, fora dos muros da Igreja não existe salvação, pois um apenas não pode constituir 
uma Igreja. Esse é o jeito pelo qual a Igreja fundamentou seu clamor de ser o meio da graça, o 
intercessus divinus, a mediatrix entre Deus e o homem. Nossos teólogos, aparentemente 
nunca quiseram conhecer esses papiros, apesar do fato deles terem pelo menos, a mesma 
autoridade que o Novo Testamento. E agora Mr. Allemann acabou de me dar um notável 
document humain, um livro de um teólogo que conhece sobre eles, chamado die Ersten 
Christen Quellen, anotações de antigos escritos pagãos referentes às fontes do Cristianismo. 

Aqui ele faz anotações do papiro Oxyrhynchus, 1897-1914, por Grenfell e Hunt : “Sempre que 
existirem dois reunidos, nunca serão homens sem Deus”. Mas, “sempre que existir um só” não 
é mencionado. Vejam, isto é uma absoluta trapaça, uma completa. trapaça, e acontece em 
1935! Ele fez anotações completamente incorretas. É uma fraude consciente. O nome do 
homem é Eberhard Arnold, de Leipzig.  

Miss Wolff : Ele é católico?  
Prof. Jung : Não, é um protestante. Oh, Católicos não fariam tais anotações, 

absolutamente; eles não são tão estúpidos. Mas esse protestante pensa que pode jogar areia 
em nossos olhos. 

Bem, agora, nós começamos antes do Natal com o capítulo chamado “Visionários do 
Além” (backworldsmen), e falamos do jogo de palavras no título. Então eu li a primeira parte, 

mas penso que seria melhor, novamente voltar a ela. Vejam, lendo Zarathustra, está-se apto a 
negligenciá-la. Soa como algo e simplesmente para se pensar : é como o vinho. 

Uma vez, Zarathustra também tinha lançado sua ilusão para além da humanidade, 
como todos os homens elucidados. 

Ai!, meus irmãos, esse deus que eu criei era obra humana e loucura humana, como 
todos os deuses! 

Devemos pensar um pouco mais sobre essa imagem que ele está delineando sobre 
sua idéia de teologia. É uma imagem cristã? Que tipo de teologia ela pressupõe? 

Miss Hannah: Você disse da última vez que era o super - Protestante.  
Prof.Jung : E que tipo de teologia é essa? 
Mrs. Brunner : Indiana. 
Prof. Jung : Parece mais indiana e gnóstica que cristã. Agora ele diz, “O mundo parece-

me ser a obra de um Deus doente e atormentado”. O que é isso exatamente? 
Miss Hannah : Schopenhauer, não é?  
Prof. Jung : Schopenhauer está aqui. Mas qual a vontade cega criativa do sofrimento 

de Schopenhauer?  
Miss Hannah : O Deus sofredor crucificado é cristão.  
Prof. Jung : Bem, Cristo é o filho de Deus, ele não é o criador. Elohim ou Jahveh são os 

criadores do mundo, de acordo com o cristianismo, e Elohim não sofreu, nem Jahveh. Ele ficou 
muito zangado às vezes, mas apenas outras pessoas sofreram com isso - esse era seu 
propósito. A fonte mais próxima para essa idéia de sofrimento em Nietzsche é Schopenhauer, 
mas vocês pensam que a vontade cega criativa para existência sofre?  

Prof. Fierz : Não, a vontade não se queixa do sofrimento. Schopenhauer queixa-se. 
Prof. Jung : Sim, o homem queixa-se, e o homem é o resultado dessa vontade. A vontade teve 
um sonho ruim : um mundo no qual existem seres sofredores; mas eles sabem que estão 
sofrendo, e visto que eles são manifestações ou encarnações da vontade pré-existente, eles 
tiveram a possibilidade de erguer um espelho à face dessa vontade, mostrando a ela o que ela 
era : que no fundo do seu desejar, ela estava criando o mal e o sofrimento. E a idéia de 
salvação de Schopenhauer é que quando a vontade, através do homem, através do intelecto, 
vê e compreende que está criando o mal e o sofrimento, poderá desistir, e então o mundo 
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chegará a um fim. Agora essa é, é claro uma idéia oriental. E, em que tipo de ensinamento 
oriental nós a encontramos - com essa específica idéia de sofrimento?  

Mr. Allemann : Mais no budismo que no hinduísmo.  
Prof. Jung : Sim, vejam, no tempo de Schopenhauer o conhecimento dos sistemas religiosos 
orientais era muito restrito. Schopenhauer apenas conhecia poucos escritos budistas que 
tinham sido traduzidos, o Oupnekat, uma forma muito corrupta do .Upanishads, e uma coleção 
de mais ou menos cinqüenta Upanishads traduzidos para o latim por Anquetil du Perron259. De 

outro modo, eles são desconhecidos na Europa. A fonte principal, portanto, para essa filosofia 
era esse conhecimento do budismo, e aqui, como sabem, o ensinamento central é que 
concupiscientia, desejo, é a única causa do sofrimento; se puder parar de desejar, poder-se-ia 

terminar com o sofrimento do mundo. Então, redenção, ou salvação, consiste em conduzir o já 
criado de volta ao não criado, ao não existente. Por exemplo, na descrição épica da morte do 
Buda, o Nahaparimbbana-sutra, a grande desaparição, Buda retorna para a total não 
existência a qual é chamado nirvana ou nibbana. Mas isso não é o que nós entendemos por 
“não ser”, o que é uma mera negação; Nirvana é um não ser positivo, ao qual nós não 
podemos representar em nossa linguagem, porque não temos concepção de uma coisa que é 
positivamente não existente. Para o budista é como se a não-existência fosse justamente uma 
qualidade como a existência.  
 Isto é assim, porque a idéia original indiana era que existem duas formas de existência. 
Uma é a existência potencial expressa no tantrismo, por exemplo, coco Shiva bindu, o ponto 
inextensível no qual o deus está dormente antes de sua expansão, ou sua manifestação. A 
outra é uma existência expandida ou atual,expressa pela Kundalini que coalesce três vezes e 
meia ao redor da linga, como a vêem no chakra muladhara. Esta é a primeira manifestação do 

deus; ele já aparece, mas ele está ainda numa condição dormente. A existência latente ou 
potencial, é claro, não pode ser representada, mas está sempre contida em Shiva bindu, 
aquele pequeno ponto, a partir do qual, uma ponte é usualmente mostrada, levando a dois 
medalhões, o segundo contendo a divindade correspondente Shakti, a forma que é 
característica ao estado de Shiva nesse chakra particular. Mas o próprio deus e com ele toda a 
manifestação do mundo, está latente dentro desse bindu, porque o mundo, de acordo com 
esse ramo particular da filosofia oriental, é sempre existente e não existente ao mesmo tempo. 
Visto que há existência, há não-existência. 

Assim, essa expansão completa do mundo, que vemos, é ao mesmo tempo não 
existência. Por essa razão chamam a isso Maya, ilusão. O significado de ilusão é 
completamente negativo para nós, mas no oriente não é assim. A palavra Maya como ouviram 
no Seminário de Hauer260, vem da raiz ma que significa mater, materia, e maya significa 
material construído; então a ilusão é poder que constrói. Se você tem uma ilusão você 
construiu algo; algo existe que é diferente de você mesmo ou diferente do criador. Ilusão não é 
negativa por essa razão; é a aparência positiva do mundo, ou realmente a existência positiva.  
Temos aqui, então, uma filosofia que vem da Índia por meio de Schopenhauer por quem 
Nietzsche foi muito influenciado. Essa passagem : “O mundo parecia-me um sonho, inventado 
por um Deus, uma nuvem irisada abrindo-se diante dos olhos de uma divindade descontente”, 
é mais ou menos o ponto de vista de Schopenhauer. Mas há um ponto que não é 
Schopenhauer. Qual é?  

Mrs. Brunner: A personalidade de Deus.É um Deus pessoal que sofre. Ele diz que seu 
deus tem olhos e olha para fora se si mesmo.  

Prof. Jung: Sim, que ele tem olhos e está descontente mostra que ele deve ser 
diferente do que criou, porque a vontade cega de Schopenhauer está em participação mística. 

É o próprio inconsciente. Por essa razão, após Schopenhauer, von Hartmann apareceu, com 
uma filosofia semelhante à de Schopenhauer, apenas ele chamou essa vontade cega de “o 

                                                
259. Sua tradução para o latim dos cinqüenta Upanishads, The Oupnekat (Lendas Secretas) (Strasbourg, 1801-1802), foi a maior fonte do 
conhecimento de Schopenhauer sobre o Budismo e o hinduísmo 
260. Ver acima, 6 de Junho de 1934, n.l1, em Seminário sobre Kundalini de Hauer. 
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inconsciente”. Ele usou tal termo.261 Mas era o mesmo fator metafísico que criou o mundo, um 
criador inconsciente que possivelmente não poderia estar descontente porque todos os olhos 
eram seus olhos. Ele não vê nada além de si mesmo, porque ele estava em todas as coisas. 
Poderia ser esta uma idéia budista? Está Deus descontente no budismo?  
 Mr. Allemann : Deus não existe realmente. 
 Prof. Jung : Bem, ele é um subentendido262. Mas eu nunca ouvi que existe algo 

semelhante a um deus descontente no budismo. 
 Mrs. Baynes : Eu penso que você nos contou que a idéia gnóstica era que Deus ficou 
terrivelmente aborrecido com a situação e criou um mundo. 
 Prof. Jung : Sim, na Gnosis judaica, Deus sofreu de dor de cabeça porque descobriu 
que estava absolutamente só. Não havia nada senão ele mesmo e el estava tremendamente 
expandido, assim removeu-se e formou uma nuvem, e a tensão cresceu até que 
repentinamente a luz rompeu da nuvem, e esse foi o primeiro sol, a primeira luz. Existe 
também um paralelo hindu nos upanishads. Ali também você encontra a idéia de um deus 
solitário, sofredor, que está tão intensamente aborrecido consigo mesmo que precisa fazer 
algo sobre isso, e então, como uma brincadeira, ele cria um mundo – ele sonha um mundo 
para aliviar sua solidão, para ter um objeto263. Agora essa é uma filosofia intensamente 

masculina, enquanto que a filosofia tântrica assume a co-existência de um princípio feminino 
criativo igualmente importante, Shakti do deus. E o princípio feminino é tão forte que o próprio 
Shiva é representado muitas vezes como feminino. Eu tenho um desenho tibetano dele 
dançando num terreno de sepultamento em sua forma feminina, a forma de sua própria Shakti. 
Dessa forma, no tantrismo, a idéia da criação é diferente; Shakti realmente cria através de sua 
própria vontade. É claro que Shiva aprecia suas idéias criativas na criação de Shakti, e Shakti 
realiza os pensamentos criativos de seu marido na forma da abundância do mundo. Shiva em 
si mesmo está sempre em um sonho criativo, mas seu sonho não poderia emergir se Shakti 
não realizasse o sonho dele e com isso criasse a beleza e o sofrimento do mundo. Vejam, 
essa é uma concepção inteiramente diferente, e é mais característico que Nietzsche enfatize a 
forma masculina, a solidão do criador sofredor que criou o mundo para aliviar seu infinito 
aborrecimento. Por essa razão, ele diz:  

“Alegria inebriante é para o sofredor olhar além do seu sofrimento e  esquecer a si 
mesmo”. 

 Então ele diz:  
 “Esse mundo, eternamente imperfeito, imagem de uma eterna contradição e 
 imperfeita imagem, apareceu-me como uma alegria inebriante para seu  imperfeito 
criador”.  
 Aqui ele enfatiza a imperfeição do mundo. Vejam, no Velho Testamento, a idéia é que o 
criador é perfeito e cria um mundo perfeito, e a única coisa lamentável e danosa é que o 
homem cometeu um erro. É claro que poder-se-ia perguntar por que o homem foi feito de tal 
modo a vir a cometer o erro, pois se um construtor de relógios faz um relógio ruim, o relógio 
não pode ser responsabilizado. Agora, de onde vem a idéia da imperfeição?  
Prof. Fierz : É gnóstica. 

Prof. Jung: Sim, especificamente gnóstica, entretanto eu não sei se Nietzsche alguma 
vez estudou o Gnosticismo ou se isso é sua própria invenção. O demiurgo era não menos que 
um deus universal, mas um tipo de sub-deus, um deus secundário, um anjo ou demônio que 

                                                
261. Edward von Hartmann ( 1842 – 1906) foi um discípulo de Schopenhauer. Sua Filosofia do Inconsciente ( 1869) chegou a oito edições 
em seis anos. Nas Obras Completas, Jung com frequência alude a von Hartmann como um dos descobridores do inconsciente antes de 
Freud. 
262. “implícito” 
263. “No começo esse mundo era Espírito (Atman) apenas na forma de uma Pessoa....Verdadeiramente, ele não tinha prazer... Ele desejava 
um segundo [ Sendo ele mesmo ambos, homem e mulher, dividiu-se na metade e as metades copularam.] Dali surgiu a criação”. Brihad-
Aranyaka Upanishad I, 4, 1-5, in Hume*, p.81. Para a Gnose judaica, ou Cabala, veja adiante, 23 de Junho de 1937, n.8. 
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em sua vaidade criou um mundo264. Era apenas um mundo material, entretanto ele estava 
muito satisfeito com sua obra e pensava que ele tinha feito algo muito maravilhoso e perfeito. 
Então, ele procurou e viu uma luz que não havia criado, assim ele se 1evantou para ver o que 
era e chegou a um outro mundo, o mundo do pai espiritual, o Deus real, e assim compreendeu 
que ele havia feito um erro. E então o pai do mundo espiritual ficou com pena desses vermes 
meio conscientes, os seres humanos, os quais o demiurgo fez sem consciência suficiente para 
ver as próprias imperfeições; e ele enviou seu filho na forma da primeira serpente no Paraíso, 
para ensinar aos primeiros pais a comer da árvore do conhecimento. Assim, apesar da 
invenção malévola do demiurgo, quando eles comeram, puderam compreender a diferença 
entre o bem e o mal, e esse foi o caminho da salvação. 

Agora, se Nietzsche tirou essa idéia da Gnose, eu não sei. Enquanto menino e durante 
seus primeiros anos Nietzsche leu muito, mas depois leu espantosamente pouco, porque seus 
nervos e seus olhos deram-lhe infindáveis problemas. Sua neurose começou realmente 
quando ele era muito jovem; penso que ele tinha ao redor de vinte e quatro anos quando 
tornou-se um professor na Basiléia e 1ogo tornou-se neurótico. Assim é muito possível que ele 
não tenha lido sobre o Gnosticismo, particularmente porque este, então, estava com má 
reputação. Ele poderia ter perguntado a seu amigo, Professor Overbeck, um professor de 
religião, o qual teria certamente contado a ele que isso era pura imaginação, pensamento 
obscuro e coisas do tipo. E então, vejam, ele chegou a conclusão de que a imagem de Deus - 
o tipo de teologia que clama a metafísica existência de um Deus - toda era obra do homem e 
loucura do homem. Ele reduziu a coisa toda.  

Prof .Fierz : Penso que a concepção que o homem criou Deus, ao invés de Deus ter 
criado o homem veio de Feuerbach265.  

Prof. Jung: É possível, mas considero que ele não teria estado particularmente 
encantado com Feuerbach, mesmo que ele o tivesse lido. Mas essa idéia estava no ar em 
geral. Veja, Darwin então tinha se tornado conhecido, e ele chocou de modo mais horrível a 
Cristandade posterior e levou muito mais pessoas a perderem a fé. Lembro-me desse tempo 
muito bem, e sei como os pontos de vista de Darwin foram recebidos no meu meio; era 
murmurado que existia uma temível pessoa que dizia que o homem vinha dos macacos : e 
isso era particularmente aterrorizante porque os cientistas pareciam segui-la. Era a idade do 
materialismo, entretanto a filosofia de Nietzsche não é, claro, um materialismo banal, ele 
compreendia que isso era necessário para se ter um tipo de crítica. A época não estava 
preparada para uma concepção psicológica da deidade; uma coisa era real ou não era. Algo 
tão sutil como a psicologia analítica estava além da mente daqueles tempos . Assim para 
Nietzsche o dilema era : se existir um deus, ele deverá ter uma existência metafísica tão 
concreta como essa mesa, ou ele não existe. E ele chegou à conclusão de que ele não existe, 
porém essa conclusão foi menos rigorosa do que se supõe usualmente – nós encontraremos 
uma passagem posterior, onde Nietzsche deixa uma porta aberta.  

Agora, continuando :  
Era um homem, e apenas um pobre fragmento de homem e de Ego, fantasma saído de 
minhas cinzas e da minha chama, e decerto nunca veio do além.  
O que ele quis dizer com a sentença:  
“Fantasma, saído de minhas cinzas e da minha chama”?  

Mrs. Durler : É uma contradição.  
Prof Jung : Uma é resultante da outra; as cinzas são o resultado da chama.  

                                                
264. Nietzsche deveria ter pouco conhecimento dos Gnósticos, mas muito de Platão. Essa noção de demiurgo está nitida no Timaeus de 
Platão, que foi muito influente durante toda a Idade Média. Para Platão, o deus-criador, o artífice está claramente ao nível das Idéias eternas. 
No gnosticismo, a serpente simboliza a mente, que é o meio pelo qual os primeiros humanos se livraram do domínio do Poder Criativo, o qual 
exigia do homem ignorância, do bem e do mal. 
265. Ludwig Andrew Feuerbach (1804-1872), um importante elo entre Hegel e Marx, desenvolveu em The Essence of Christianity (1841) uma 
interpretação naturalística da religião. Nietzsche teria aprovado essa abordagem, mas seu único escrito que o mencionava, foi a respeito da 
“sensualidade saudável” de Feuerbach como uma influência sobre Wagner. Genealogy,#3  
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Mrs. Allemann : É o corpo vivente. Um processo de combustão.  
Miss Wolff : Em alemão é Asche und Glut. Significa que a chama queimou - não é mais 

uma chama - e a partir do que foi deixado, Deus foi feito.  
Prof. Jung: Bem, como Mrs.Allemann acertadamente assinalou, o processo vivente do 

corpo é uma combustão a partir da qual Deus foi feito. O corpo vivente é a origem do Deus. 
Agora, o que é isso?  

Dr. Escher: É a energia viva.  
Prof. Jung: Sim, energia viva está no corpo na forma de combustão, oxidação, mas 

como esse processo vivente forma o deus?  
Mrs. Jung: Sofrimento pode ser compreendido como combustão. Então como o mundo foi 
criado pelo sofrimento do criador, Deus é criado pelo sofrimento, pela combustão do homem.  

Prof. Jung: Ah, sim. você está certa.  
Prof. Fierz: Penso que Asche significa seu corpo e Glut seu espírito, Korper und Geist. 

Prof. Jung: Não, elas são mais ou menos o mesmo; uma é ainda quente, a outra não o 
é mais. Usa-se esse tipo de comparação quando se quer expressar conflagração e o resultado 
- que uma grande paixão o queimou, por exemplo, e o que resta são brasas e cinzas 
incandescentes. Portanto eu poderia dizer que ele se refere a uma conflagração que ocorreu 
nele, e do resultado ele criou seu deus. Encontrarão no próximo parágrafo, “Levei minhas 
próprias cinzas para a montanha; inventei uma chama mais brilhante.” Assim, deveria existir 
um fogo, e então ele inventou uma nova chama. Nietzsche freqüentemente usa essa 
comparação com o fogo, e para ele sempre significa uma vida apaixonada, uma conflagração 
apaixonada de emoções e interesses, uma compreensão apaixonada do pathos da vida. É 

isso o que ele expressa aqui. Se nós reconstruirmos a idéia subjacente, que é a idéia de um 
fogo ou de uma conflagração em sua mente, que tendo a intensidade desse processo uma 
influência destrutiva, do efeito surge a idéia anterior de Deus. Em outras palavras, ele projeta 
seu próprio sofrimento em Deus. E seu deus é metafísico; ele não colocou Deus dentro de si, 
ele o colocou fora na existência extra-mundana, no cosmos, e assumiu que seu próprio 
sofrimento era o que Deus sofria. 

Prof. Reichstein: Ele disse : “apenas um pobre fragmento de homem e de Ego”, o que 
poderia significar que esse Deus é feito do ponto de vista do seu ego, o ponto de vista 
material,e a expressão "cinzas e brasas" explica isso.  

Prof. Jung: É sinônimo. As cinzas e as brasas poderiam ser aquele podre fragmento de 
humanidade. E Nietzsche, o próprio homem que passou por uma conflagração apaixonada, e 
projetou sua experiência em um Deus metafísico sofredor. Em outras palavras, ele fez a 
tentativa de não aceitar esse sofrimento como seu próprio.  

Remark : Não são as cinzas, especialmente, a resignação do homem?  
Prof. Jung : Poder-se-ia dizer que é um tipo de resignação, no sentido que ele assume 

que é o sofrimento de Deus, e é incapaz de assumir a verdade que é seu próprio sofrimento. 
Essa é a razão pela qual sempre existem deuses sofredores, não apenas no início da nossa 
era, mas antes também. Osíris, um dos deuses mais antigos do Egito, era um deus sofredor; 
eles existem há uma eternidade, completamente separados dos deuses-reis, os quais, quando 
estão velhos ou quando a colheita falha ou o gado morre, são condenados à morte, porque 
seu mana ou poder de cura não mais funciona. Cristo é apenas um deles. Prometeu é também 
um divino sofredor, por exemplo. Portanto, sempre existiu uma tendência a projetar o 
sofrimento em uma figura divina. Por que é assim? Por que não se pode aceitar o que 
obviamente é seu?  

Mrs. Sigg : Penso que toda a vida de Nietzsche foi um olhar para fora de si mesmo. Ele 
criou sua obra e negligenciou totalmente sua própria existência, e então ele era idêntico ao 
criador.  

Prof. Jung : Um criador poderia dizer que ele era seu próprio sofrimento; mas não, ele 
projetou-o num criador metafísico. Ele era idêntico e não sabia disso.  

Mrs. Baynes : Não seria verdadeiro dizer que ele balançava entre dois pólos, o 
psicológico e o filosófico? Primeiramente olhou para o passado para saber como a idéia de 
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Deus foi considerada. Ele realizou uma crítica filosófica e a repudiou. Então ele olhou dentro 
de si e encontrou a mesma situação psicológica que criava os deuses anteriormente, como 
nós acabamos de dizer, e chamou-a por um novo nome.  

Prof. Jung : Isso é meio complicado, mas há algo aí.  
Dr. Schelegel : Poder-se-ia dizer que ele projetou isso, para ser capaz de tolerá-lo melhor. 

Prof. Jung : Sim, para suportar; isso é o que eu queria ouvir.Por exemplo, se você 

tentar dormir quando estiver sofrendo de dor de dente ou de qualquer outra perturbação física 
dolorosa, você está apto para sonhar que outra pessoa está no mesmo leito e tem aquela dor 
de dente; você faz a diferença muito confortável, entre você mesmo e alguém mais que sofre. 
Vejam, nossa psicologia é facilmente desintegrada. Desintegra toda noite; uma parte do 
sistema está sofrendo e outra não, porque elas são separadas uma da outra. É uma 
ocorrência muito usual, o fato de nós simplesmente separarmos a parte sofredora. O chamado 
fenômeno Hexenschlaf, o sono das feiticeiras, é um exemplo. Podem também ver isso no 
Malleus Maleficarum, na Idade Média, sobre o diagnóstico das bruxas266. Quando elas eram 
submetidas à tortura, era freqüente que aquelas mulheres logo adormecessem ou perdessem 
a consciência. Elas caiam num estado , no qual o corpo se tornava completamente 
anestesiado, absolutamente insensível. E você pode hipnotizar certos sujeitos em tal extensão, 
que eles perdem completamente a sensação do corpo. Fiz certa vez uma experiência com 
uma jovem garota na Polyklinic. Ela era um pouco histérica, e eu pedi a um dos meus 

assistentes para enredá-la numa conversa interessante. Ele era um homem jovem e bonito, e 
tudo funcionou muito bem, então eu me coloquei atrás dela e enfiei uma agulha no seu 
pescoço mais ou menos por um centímetro. Seria naturalmente doloroso, e ela nem mesmo 
estremeceu, mas suas pupilas se contraíram. A pessoa fisiológica sentiu a dor, mas toda sua 
libido estava no homem e retirada da superfície do corpo, dessa maneira ela não sentiu nada 
conscientemente. Isso explica porque na guerra, uma ferida recebida durante a ação não é 
percebida; apenas quando há possibilidade de relaxamento, ela é rapidamente percebida. Na 
excitação do momento ela não é sentida, porque a libido está concentrada em outra coisa. 

Esse é um mecanismo geral e parece que ele está subjacente à filosofia de Nietzsche; 
sua idéia que o homem criou o Deus sofredor com o objetivo de se livrar da aguda realização 
de sua própria miséria. Existe uma grande barganha nisso. Se estudarem o sofrimento do 
Deus Cristão, verão que essa explicação corresponde à situação. Nós ainda estamos sendo 
ensinados a colocar nosso sofrimento sobre ele, e que ele o carregará por nós; nós deixamos 
todas as nossas mágoas para que ele cuide delas. Ele nos redime da dor eterna do inferno por 
meio do seu auto-sacrifício; passa pela agonia do martírio de uma morte terrível na cruz para 
nos salvar de uma dor análoga. Por essa razão, nós nos agarramos naturalmente a esse deus-
herói, pois assim, estamos inconscientes do nosso sofrimento. É um fato que se é bem capaz 
de estar inconsciente do sofrimento, e particularmente, pode-se estar inconsciente do 
sofrimento moral. Por exemplo, você pode dizer que seu estômago está doendo, mas na 
realidade existe uma situação moral que você não consegue digerir. Ou, talvez, tenha uma dor 
que chama de reumatismo, mas se realizar a conexão dessa dor com a causa real, se você 
realizar o que o chamado reumatismo significa, agüentará o mais agudamente doloroso 
problema moral ou psicológico. Assim, quanto mais as pessoas freqüentarem a igreja, mais 
elas escaparão do sofrimento psicológico - em tal extensão que elas não terão problemas 
enquanto forem bons católicos : um bom protestante pode economizar uma boa quantidade de 
problemas morais colocando seus sofrimentos para o Senhor. Eles dizem : 

 “Esta é uma situação muito peculiar e eu não sei o que fazer, mas não preciso me 
preocupar; coloco tudo para o Senhor e espero que ele faça seu trabalho. Eu estou 
feliz em Jesus, frohlich in Christus; ele tomará conta.”   

Isto é seguramente muito bonito enquanto funcionar, mas não funciona sempre. 
Continuemos nosso texto: 

                                                
266. Malleus Maleficarum, ou Hexenhammer ( Wicked Hammer of Witches) é uma obra publicada em 1489 por Jacob Sprenger e Heinrich. 
Kramer, inquisidores dominicanos, sobre como detectar e punir bruxas. 
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O que sucedeu meus irmãos? Soube dominar-me, se bem que sofredor; levei as 
minhas cinzas para a montanha;...  
Qual é o significado disso?  
Prof. Reichstein : Pode referir ao início quando Zarathustra está muito sozinho na 

montanha?  
Prof. Jung : Bem isso. Ele está sozinho consigo mesmo em seu retiro. E de acordo com 

essa passagem ele carregou suas próprias cinzas para a montanha. Como entendem isso? 
Mrs. Sigg : Penso que é o meio ocidental de olhar para suas próprias ilusões; ele tinha 

tido ilusões e elas queimaram e se tornaram cinzas.  
Prof. Jung : Sim, diz-se que uma ilusão queima-se ou entra em colapso, como uma 

casa após uma conflagração; e esse processo de conflagração é o agudo sofrimento que tem 
sido projetado em Deus. Agora, pela compreensão, ou pela confissão, que Deus está morto, 
todo o sofrimento que estava em Deus, retorna a ele, e então ele carrega suas próprias cinzas 
para a montanha. E ele diz:...e inventei uma chama mais brilhante.  Novamente um fogo. O 
que é a nova chama? 

Mr. Allemann : Essa é a idéia do Super - Homem.  
Prof. Jung : Exatamente, porque logo que ele diz que Deus está morto, ele é Deus e 

então a inflação começa. O Super- Homem é a deificação do homem comum, e esta é a nova 
chama. Por essa razão ele diz: E vede, o fantasma dissipou-se! 

Isto significa é claro que a projeção chegou a um fim. Vejam, a condição anterior, 
apesar de todas as alusões das filosofias hindu e budista, era também uma situação cristã, na 
qual o sofrimento era projetado em um Deus sofredor; e agora, pela negação do Deus 
metafísico extra-mundano, toda a assim chamada ilusão entrou em colapso, e o sofrimento 
retornou para ele. Essa é a inevitável conseqüência. É isso certo ou errado? 

Mrs.Sigg : Poderia ser um processo natural, porque primeiro Nietzsche aceitou o Deus 
convencional, e então Zarathustra cresceu para fora de seu próprio material, poder-se- ia 
dizer, para fora de sua própria alma; é realmente seu próprio deus.  

Prof. Jung : Sim, mas isso é uma interpretação de Zarathustra. Eu quero saber se esse 
processo é 1egítimo, ou se há alguma fraude.  

Prof. Reichstein : A fraude é seu dito de que ele havia inventado a chama. Mas poderia 
ser o início de alguma coisa mais. 

Prof. Jung : Estou encantado que você tenha assinalado que ele havia dito “Eu 
inventei”. Veja, ele havia inventado antes também. Ele disse que ele inventou um deus, e isto é 
obra humana; é um produto artificial. Mostra que ele acredita que sua mente tem os mesmos 
poderes misteriosos. Se ele criticasse tal declaração cuidadosamente, ele poderia perceber 
logo que era impossível, pois a idéia de um deus existia muito antes de Nietzsche. Não se 
originou com ele. O que aconteceu com ele foi que, sendo humano, nascido na espécie, 
adotou os meios das outras pessoas. Ele muito naturalmente aceitou seu destino metafísico, a 
crença prevalecente, e então, participou do bem geral da humanidade. E assim, ele disse que 
o homem inventou-o, que é uma ilusão ou algo desse tipo. Vejam, o fato dele chegar a tal 
conclusão sugere a ele que ele pode inventar algo mais, inventar aque1a chama, como se isso 
fosse sua própria atividade. Agora, qual é o perigo psicológico de tal fórmula?  

Prof. Reichstein : É identificação e criaria uma inflação.  
Prof. Jung : Se alguém em análise prática dissesse que havia inventado tal coisa, eu 

teria saltado sobre isso com ambos os pés instantaneamente. Vejam, devemos ser cuidadosos 
nesses assuntos; não podemos negligenciá-los. Se é um assunto de balanço de banco e a 
pessoa pensa dessa maneira, existirá logo um problema. Ou se o assunto é um livro, e se 
alguém assume que o inventou, é como se essa pessoa tivesse declarado que havia inventado 
a Bíblia. É somente fraude. Nietzsche não fez “Deus”; essa idéia já existia. É claro, quando se 
estuda cuidadosamente como surgiu a idéia de Deus, poder-se-ia dizer que alguém, uma vez 
teve uma idéia dele. Mas o fato já existia muito antes. Pois nós sabemos que o homem 
primitivo partia – não com convicção, ele não precisava ter uma convicção sobre isso - mas 
com o fato que o mundo era animado, cheio de vida espiritual. Deuses estão em cada árvore, 
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em cada animal; a voz do demônio está em todo lugar. Assim a existência da presença divina 
era um fato original com o qual o homem foi confrontado. No momento em que ele era 
confrontado com qualquer objeto físico, ele era também confrontado com o fato de que o 
objeto era animado. O fato original profundo é a presença divina. Então, muito mais tarde, as 
pessoas chegaram à noção de que poder-se-ia fazer uma idéia sobre isso – podendo-se dizer, 
isso é tal e tal um deus, tendo tal e tal qualidade, devendo-se fazer tais e tais coisas. Mas, 
primeiramente, antes de tudo, era simplesmente uma animação, uma presença, e eles não 
precisavam quebrar suas cabeças sobre o que a presença era; eles podiam duramente dar um 
nome a ela. Ou simplesmente chamavam-na numen, que é a palavra latina para sugestão; é a 

inclinação para frente da cabeça, a presença divina ou o poder divino, como mana. Pode-se 
não se saber o que mana é, mana é uma impressão que se tem, ou é a qualidade mágica de 
uma coisa que cunha sua impressão sobre alguém. Não tem forma, não tem personalidade – 
não existe conceito que possa formulá-la – ainda que seja um fato absoluto. 

Assim, Deus nunca foi feito. Ele sempre existiu. Então, lentamente, com o aumento da 
consciência, quando as pessoas descobriram que poderiam fazer diferentes idéias sobre a 
deidade, elas chegaram à conclusão que ela não era nada senão uma idéia, e então se 
esqueceram completamente do real fenômeno que existe atrás de todas as idéias. Vejam, eles 
se tornaram tão idênticos com os produtos das próprias consciências que pensaram que 
existia um deus, e é claro que Deus estava lá, então pensaram que o tinham criado. Mas, tal 
abuso trouxe sua própria vingança. Quanto mais as pessoas criavam idéias sobre Deus, mais 
elas esvaziavam e desvitalizavam a natureza. E então, parecia como se esse fato primordial 
do mundo tivesse apenas ocorrido na imaginação. É claro, por esse processo nós criamos 
consciência, mas construímos uma parede grossa entre nós mesmos e os fatos primordiais, 
entre nós mesmos e a presença divina. Nós estamos tão distantes que ninguém sabe o que 
alguém está falando quando fala sobre essa presença divina, e se qualquer um descobre isso 
rapidamente pensa que é surpreendente, ainda que seja o mais simples fato. Mas nós não 
somos mais simples o suficiente, considerando essa grossa parede de idéias; temos tantas 
idéias preconcebidas sobre o que a presença divina deve ser, que nos privamos da 
capacidade de vê-la. Embora os fatos primordiais estejam ainda no mundo; eles acontecem 
todo o tempo, demos a eles tantos nomes que não vemos mais a madeira no que diz respeito 
às árvores. 

Nietzsche facilmente foi levado a esse erro, por pensar que o homem havia inventado 
Deus e então poderia inventar algo mais – por essa razão a inflação. Pois Deus é um fato que 
sempre aconteceu; é um erro pensar que Deus possa ser criado por atuações mágicas ou 
chamando nomes mágicos. Naturalmente, ele é levado nesse caminho a assumir que ele pode 
criar o Super – Homem. Vejam, ele tinha acabado de passar por uma transformação 
psicológica objetiva, e ele poderia ver isso como um fato objetivo. O momento no qual você 
compreende que o sofrimento do Deus é seu próprio sofrimento e deve ser assim – que é 
simplesmente primitivo deixar seu sofrimento pessoal para um deus – nesse momento você se 
transforma: o deus sofredor está dentro de você. Então você se confrontará com um terrível 
dilema : Sou um miserável verme que sofre, ou sou agora o deus que sofre? E a única idéia 
salvadora não vem a sua cabeça, que Deus é também um verme sofredor. Isso é muito 
paradoxal. Pois temos tal idéia do que Deus deve ser, que não nos é possível conceber a 
divina presença num pequeno fato isolado. 

Mas o primitivo pode facilmente conceber o fato que Deus é este particular gafanhoto, 
ou aquele particular pássaro, ou particular flor; isso é inteiramente aceitável para a mente 
primitiva. É o meio pelo qual eles pensam. Por essa razão, aquelas três aparições de Deus na 
religião Sufi, onde Deus pode inclusive aparecer como uma folha de grama, se ele escolher. 
Esta é uma verdade psicológica : aquele peculiar fenômeno que é chamado Deus, a 
experiência da intervenção ou presença divina, pode ser conectado com qualquer coisa. É um 
fato e a mente primitiva o conhece, mas nós temos idéias sobre Deus, e pensamos que não é 
possível, pensamos que Deus pode apenas aparecer em certos modos prescritos. Os padres 
da igreja são muito rígidos a esse respeito; com o objetivo de estabelecer diferenças 
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comparáveis entre Deus e o demônio, eles precisam ser muito cuidadosos para fazerem uma 
casuística sobre os meios nos quais se permite que Deus apareça. O homem primitivo é claro, 
não está perturbado por tais considerações, porque ele nunca estenderia suas concepções 
morais para a deidade, a qual está, para ele, além das concepções humanas. É claro que 
quanto mais ele estenda suas idéias, mais civilizado ele se torna : mais Deus é colocado na 
prisão de idéias. Nietzsche aqui, decide obviamente pela identificação com o Deus e então 
criou o Super – Homem. Poderia, bem como, ter criado a idéia de um homem inferior, e que tal 
idéia estava em sua mente também, é mostrado no fim de Zarathustra quando surge a questão 
do homem mais feio. Veja, o homem mais feio é tanto o homem divino como o Super – 
Homem. 

Agora que estou curado, seria para mim um sofrimento e um tormento acreditar em 
semelhantes fantasmas: sofrimento seria agora para mim e humilhação. Assim eu falei para os 
visionários do além. 

Ele obviamente significa que seria humilhante para ele assumir que poderia projetar 
seu sofrimento em um deus. Por exemplo, suponha que um ser divino realmente estava 
vivendo entre nós e que você poderia projetar seu sofrimento pessoal nesse homem ou nessa 
mulher, e que ele quereria carregar cada problema danoso que você tivesse. Então, eu desejo 
que você se envergonhe de estar fazendo isso, pois livrando-se de seu próprio problema e de 
sua própria responsabilidade, você não crescerá; permanecerá uma pequena criança. Você 
pode crescer apenas quando disser, “Esse é meu trabalho, minha vida; meu sofrimento é meu 
mesmo e não pode ser projetado em ninguém mais.” Talvez o projete em seu pai e diga, “Sou 
seu filho; você pode suportar toda a carga. Não posso trabalhar e ganhar dinheiro porque isso 
me machuca. Não posso progredir com as pessoas; você deve progredir com elas por mim.” 
Isso é terrivelmente infantil, mas os teólogos ainda estão aí. 

Por exemplo, lembram em Wandlungen und Symbole der Libido, eu disse que o 
ensinamento cristão é que você deve sacrificar sua própria infância, pois como pode tornar-se 
uma criança, quando ainda é uma criança?267 Primeiramente, você deve ultrapassar sua 

infância e então quando for um adulto, pode voltar a ser criança novamente. É muito 
claramente o ensinamento de Cristo. Mas, peguei um artigo de um teólogo, que publicou nos 
Archives de Théologie, no qual disse que eu, em contradição flagrante com la parole du Maître 
, disse não se deveria permanecer uma criança; deveria desistir do sentiment filial. Não 

acreditei em meus olhos ! Eu simplesmente reuni algumas anotações do texto latino do Novo 
Testamento, e as coloquei num cartão e enviei para o homem. Então, devo dizer que ele teve 
a decência de colocar um pequeno parágrafo na próxima edição dos “Arquivos de Teologia”, 
no qual disse, “Nosso artigo, sobre o papel do sentimento filial nos valeu a crítica seguinte por 
parte do Dr. Jung”, e então ele reproduziu meu cartão com as anotações. Estou seguro que 
nenhum dos leitores compreendeu, porque eles acreditam que você deve sempre permanecer 
uma criancinha e então, fora de sua infância, você simplesmente passa por cima, na igreja, 
onde você permanece uma criança, uma ovelha. 

Dr. Escher: Mas esse é o real ponto de vista da hierarquia clerical. 
Prof. Jung: Claro que é. E isso é tão inexprimivelmente imoral, que é preciso um 

homem como Nietzsche, que filosofa com um martelo e rompe com todo o destino maldito268. 
É imoral manter as pessoas abaixo do seu nível; elas devem assumir suas responsabilidades 
e não projetar suas dúvidas e Deus sabe o que, no Senhor. Projetar nossas próprias 
dificuldades em Deus, faz-me lembrar da história do homem que não dormia, que é um bom 
exemplo psicológico. Existia um homem que deveria pagar um débito no dia seguinte, e como 
não tinha dinheiro, não podia dormir. Era uma hora, depois duas horas e então três horas, e 
ele ainda não podia dormir. Era uma noite muito fria, e ele começou a pensar que deveria fazer 

                                                
267. Os Símbolos da Transformação : uma análise do Prelúdio de um Caso de Esquizofrenia, em sua publicação original em 1912, tornou 
claro as diferenças importantes entre as concepções do símbolo para Freud e Jung. Revisado, o trabalho apareceu como vol. 5 nas Obras 
Completas. 
268. No último ano de sua vida produtiva, Nietzsche usou como subtítulo para seu Twilight of Idols; How to Philosophize with a Hammer. Sem 
dúvida, ele imaginou ambos, a marreta para a destruição e a ferramenta construtiva do carpinteiro. 
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algo. Assim, ele levantou e foi à casa de seu credor, tocou a campainha e após um longo 
tempo, este chegou na janela e disse : “Quem, diabo, está aí?” E o homem disse : “Sou eu, e 
devo pagar a você minha dívida amanhã.” E o credor disse : “Amanhã de manhã é cedo o 
suficiente para me pagar”. “Mas, eu não tenho o dinheiro”, disse o homem. “Você pode me 
dizer isso amanhã; por que você está me perturbando?” “Mas não posso dormir .” “O que, 
diabo, posso fazer pelo seu sono?” “Bem, agora, que eu contei para você, eu posso dormir e 
você não pode.” Assim, o que você não deve fazer com nenhum ser humano, não faça com 
Deus. 
                   
         SEGUNDA CONFERÊNCIA DE INVERNO- 30 de Janeiro de 1935 

 
Prof. Jung : Falamos na última vez do deus sofredor, e eu lhes trouxe hoje uma visão 

que me foi dada por um paciente, que é interessante em relação a isto. Ele é um homem 
jovem, educado, que originalmente era judeu, e foi também um católico, mas já quase se 
esqueceu disso. De fato, ele não acredita em nada em particular; ele não estava interessado 
especialmente em problemas religiosos, e dificilmente era perturbado por tais idéias até que 
repentinamente teve esta visão do crucifixus. Ele ficou muito preso por ela, de modo que 
entrou em um estado de ekstasis e escutou uma voz dizendo: 

"Mas Cristo não é capaz de redimir você. Se você pudesse redimir a si mesmo, ele 
estaria sangrando menos. Quando os homens em geral forem capazes de redimir a si 
mesmos, ele parará de sangrar. Será então como uma canção que perdeu seu 
significado."  
A visão foi particularmente importante, porque aconteceu numa época na qual o 

homem não estava se ocupando com tais problemas. Eu tenho seus sonhos de antes e 
depois, e há muito poucos que indicam qualquer coisa deste tipo; ocasionalmente, certas dicas 
ocorreram, mas nada que fosse realmente visível, quando repentinamente entrou esta 
espantosa experiência, um tipo de ekstasis curto. Ele é capaz de ter tais momentos; mais 

tarde, teve síncopes similares de consciência, condições semelhantes a transes que não 
duravam muito, e nestas ocasiões, algumas vezes, ouvia tais vozes. Não há nada de 
esquizofrênico no caso; são verdadeiros fenômenos psíquicos - o que se chama de 
experiências místicas. Cito este caso porque é similar à psicologia de Nietzsche, mas com 
certa diferença. Nietzsche é definitivamente anticristão - como vocês sabem, ele escreveu um 
livro chamado O Anti-Cristo - e é intencionalmente destrutivo, enquanto que esta visão é muito 
mais humana, porque mostra piedade269. Era muito claro que a voz queria dizer que se nós, 

enquanto seres pessoais, estamos fazendo nosso dever, se carregamos nossas próprias 
cargas, aliviaremos o sofrimento de Deus. Em vez de depositar todas as nossas cargas nele e 
deixar que ele sangre, sangremos um pouco nós mesmos. Também mencionei isto porque na 
continuação de nosso texto chegaremos ao sangramento, que é evidentemente um importante 
símbolo cristão. Agora continuaremos : 

“Sofrimento e impotência - foi isso que criou todos os trasmundos; ,e mais, a breve 
loucura da felicidade que só o grande sofredor experimenta.” 
Basicamente, é o sofrimento que cria os outros mundos, mas ocasionalmente é 

também aquela breve ilusão de felicidade, pois é a felicidade daquele que sofre. Assim, a idéia 
desta passagem é, novamente, que o homem criou através de sua imaginação um outro 
mundo, um mundo fantástico de refúgio contra o sofrimento neste mundo, contra o fogo que o 
queima até às cinzas. Portanto Nietzsche fala "carregando minhas próprias cinzas para a 
montanha"; esta é. evidentemente, a colina do sofrimento, e o próprio sofrimento é a chama da 
paixão. Vejam, a palavra passio significa sofrimento, e a palavra alemã Leidenschaft foi 
explicada por um poeta de modo muito agradável: Leidenschaft ist das was Leid schafft, 
paixão é aquilo que cria sofrimento. Leidenschaft é realmente o sofrer270. Esta é também a 

                                                
269. O Anti-Cristo, escrito justamente três meses antes da irrupção de sua doença, pode ser considerado mais anticristão do que anti-Cristo. 
Assim como quanto ao Zarathustra, Nietzsche disse, "Este livro pertence aos muito poucos." 
270. "Paixão cria sofrimento". Em inglês (e português) o trocadilho do provérbio se perde. 
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explicação budista : o desejar e a concupiscentia, do homem, criam o grande sofrimento do 
mundo. Esta passio, então, é a chama que transforma o homem em cinzas, se este se expõe a 

ela. Mas Nietzsche não o fez. Ele a evitou, e eu não posso culpá-lo, pois se qualquer um pode 
evitar o fogo, é muito sábio que o faça. Agora, existe um outro dito de Jesus, similar àqueles 
encontrados em Oxyrhynchus, que não pertence ao Canon. Diz : Quem quer que esteja 
próximo a mim, está próximo ao fogo271. Isto significa que quem quer que esteja próximo a 

Cristo, está próximo da paixão de Cristo, e está apto a ter a própria psicologia de Cristo e o 
mesmo destino. Ele foi um que viveu sua paixão. Submeteu-se a ela e sofreu 
correspondentemente,. e quem quer que esteja próximo a ele fará o mesmo. Isto é 
extremamente inteligente e extremamente verdadeiro, e teria sido portanto abolido, se o Padre 
da Igreja que o citou não tivesse sido tão estúpido para compreendê-lo. Outras coisas que 
eram menos inteligentes e menos ocultas foram também destruídas, e teriam sido igualmente 
interessantes, mas talvez não tão profundas. Agora nos adiantaremos no texto:  

 
"Um cansaço, que, num único salto, um salto mortal, quer chegar ao marco extremo, 
um pobre, ignorante cansaço, que já não quer nem mesmo querer : este criou todos os 
deuses e trasmundos." 

 
Parece aqui que Nietzsche compartilhava as crenças de sua época, uma concepção 

materialista de que os outros mundos - assuntos metafísicos - não têm existência, a não ser na 
imaginação do homem. Ele está pagando um tributo à sua época, não percebendo o que a 
imaginação do homem realmente significa. Quando alguém diz que uma coisa é meramente 
imaginação, está realmente dizendo algo bem formidável; pois seja o que for que nossa 
imaginação possa ser, este é o nosso mundo, infelizmente. Se as pessoas acham que você é 
o satanás, elas o matarão; qualquer que fosse a mera imaginação, o fim é um cadáver, e pode 
acontecer de ser o seu próprio cadáver, o que é um fato muito desagradável. A imaginação 
que aparentemente não era absolutamente nada se desenvolveu diretamente em assassinato. 
Poder-se-ia dizer : “Isto é imaginação, e agora, cuidado!” da mesma forma que se diz : 
“Cuidado ao manipular esta pistola! Existe aí uma carga!” Pois cada imaginação é uma 
potencialidade. A cadeira sobre a qual estou sentado, e a casa na qual estou, foram uma vez 
imaginações de um construtor; primeiro ele fez um desenho dela, depois construiu esta casa, e 
se ela desaba na minha cabeça, eu serei esmagado. Não há nada em nosso mundo civilizado 
que não tenha sido imaginação. Então imaginações são realidades potenciais, exatamente 
como um revólver carregado, um tiro que ainda não foi disparado; mas algum cretino pode 
puxar o gatilho e eu estaria morto. 

Dentro do ponto de vista daquele tempo, então, Nietzsche presume que aqueles outros 
mundos foram somente imaginação do povo sofredor, enquanto que o ponto é exatamente que 
pessoas sofredoras têm tais imaginações, que são tão reais quanto podem ser. Vejam, 
existem muitas situações na vida nas quais nossa imaginação sobre elas é muito mais 
importante do que a situação propriamente dita. Geralmente o mundo é aquilo que 
imaginamos que ele seja, e não sabemos em que grau isto é verdadeiro; poderia ser que 
nosso mundo fosse. muito diferente se tivéssemos uma imaginação diferente a respeito dele. 
Estou certo, por exemplo, de que os primitivos, vivem num mundo inteiramente diferente do 
nosso; nós presumimos que é o mesmo, mas isso não é de forma alguma verdadeiro. Eles têm 
impressões diferentes, imaginações diferentes sobre o mundo; este funciona de modo 
inteiramente diferente. Há pouco tempo atrás, qualquer chinês instruído - não um chinês 
moderno - estava bem convencido de que a magia funcionava, e estava igualmente 
convencido que não funcionava com um europeu., porque um europeu não tinha sido feito 
daquele modo. Não pega nele em nenhum lugar; este não é acessível a ela. Mas com eles ela 
realmente funciona : não é mera imaginação, pois eles vivem num mundo e têm uma 

                                                
271. Jesus disse : "Aquele que está próximo de mim está próximo do fogo, e aquele que está longe de mim está longe do Reino." Ver 
Apócrifos, em Origen em Jeremias, p.35. 
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psicologia onde tais coisas são possíveis. Nós não somos acessíveis - aparentemente - mas 
eu tenho minhas dúvidas sobre isso. A todos os eventos em nossa personalidade consciente 
nós não somos acessíveis. Eu tenho visto tantos efeitos que cheguei à conclusão de que é 
também imaginação imaginar que tais coisas não têm acesso a nós. Nós gostamos de passar 
por cima destes fatos e preferimos, por puro medo, a assim-chamada explicação racional, 
porque seria muito estranho introduzir os efeitos mágicos, como racionais, em nosso cálculo 
de mundo. 

"Acreditai-me, meus irmãos! O corpo que desesperava do corpo - foi ele que andou 
tateando, com os dedos perturbados do espírito, as últimas paredes."  

Esta não é uma questão fácil, então devemos nos deter nela. Pode alguém fazer algum 
comentário sobre isso?  

Prof. Reichstein : Eu acho que está explicada na próxima sentença, quando ele fala do 
"ventre do ser". Esta seria a parte feminina de Deus, justamente o oposto da chama que ele 
mesmo inventou; isto é algo que ele simplesmente aceita enquanto mero ser.  

Prof. Jung: Bem, eu acho que devemos tentar formular o pensamento de Nietzsche, e 
separá-lo do vocabulário psicológico pelo bem da clareza - então, depois, traduzi-lo para a 
psicologia. Pode o senhor explicar para nós este conceito de "ventre do ser" do ponto de vista 
da filosofia de Nietzsche? Vejam, é bem certo que para ele não existe tal coisa como o 
aspecto feminino da deidade, porque ele não admite nenhuma deidade. Assim para ele, "o 
ventre do ser" não tem nada a ver com uma deidade metafísica.  

Prof. Reichstein : Mas aqui é a primeira vez, talvez, que ele aceita alguma coisa além 
de sua invenção.  

Prof. Jung : Ah bem, estamos perfeitamente certos de que ele aceita seu mundo como 
ser. Ser, para ele, não é um conceito metafísico, e assim o "ventre do ser" não pode ser um 
conceito metafísico. Ele está tentando abolir todos os conceitos metafísicos, enquanto 
realizações-de-desejo. Portanto, somos realmente forçados a presumir que o "ventre do ser" é 
aqui um tipo de figura de linguagem, uma metáfora; não podemos ir mais adiante na 
interpretação disto, enquanto permanecemos com a filosofia de Nietzsche. Mas quando 
entramos na psicologia, é algo diferente : aí a figura de linguagem se torna uma dica 
importante. Eu quero, entretanto, primeiro um comentário sobre a sentença, "O corpo que 
desesperava do corpo - foi ele que andou tateando, com os dedos perturbados do espírito, as 
últimas paredes." Isto simplesmente significa criar um outro mundo, criar o além.  

Mrs. Baynes : Eu acho que ele estava atingindo, novamente, o ponto de vista cristão, 
dizendo: aqui há pessoas que são tão tolas que não apreciam o significado do corpo. Eles 
viram suas costas para ele, e vão trabalhar para criar um mundo, que poderiam encontrar 
dentro do corpo, se tivessem o senso para fazê-lo. 

Prof. Jung : Sim, aqui ele está atacando o ponto de vista cristão que negligencia o 
corpo. Diz que é justamente o corpo desprezado que cria a realidade dos outros mundos; do 
corpo é tirada aquela substância pela qual a substancialidade do além é criada. Não veríamos 
uma figura divina super-humana, se não reprimíssemos ou suprimíssemos nosso corpo; e a 
não-reconhecida realidade do nosso próprio corpo que dá corpo às criações metafísicas. Este 
é o ponto de vista de Freud, em seu “Futuro de uma Ilusão”272. É também a idéia materialista e 
racionalista que a realidade de um ser metafísico é basicamente devida ao fato da repressão 
do corpo. Assim Nietzsche diz que é o corpo desprezado que criou, à semelhança do corpo, a 
realidade das coisas do além.  

"Acreditai-me, meus irmãos! O corpo que desesperava da terra - foi ele que ouviu falar-
lhe o ventre do ser." 

Os senhores vêem que o corpo reprimido, desprezado, teve sua vingança e fez figuras 
metafísicas mais reais do que seres humanos; o corpo vingou-se do homem e fez com que 
este acreditasse que a realidade jaz além, e que nada aqui vale a pena, que tudo é ilusão. 

                                                
272. O "Futuro de uma Ilusão" (1927) contém a asserção de Freud que o deus supremo de todas as religiões é simplesmente uma projeção 
no sobrenatural de uma figura paterna que protege e julga.] 
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Então aqui ele atinge, não somente o cristianismo, mas o budismo e todas aquelas religiões 
que reconhecem a futilidade da existência secular. 

“E então quis passar a cabeça através das últimas paredes, e não somente a cabeça, 
para o outro lado, para ‘aquele mundo’.” 
Isto está perfeitamente claro. Quando a realidade do corpo é reprimida ou desprezada, 

naturalmente tentamos buscar o mundo essencial, e este parece ser o mundo além; então 
naturalmente trataremos este mundo como meramente passageiro, uma ilusão, uma futilidade, 
ou um erro, e justamente esperamos pela nossa redenção ou nossa transição para um mundo 
divino.  

"Mas 'aquele mundo' acha-se bem oculto dos homens, aquele mundo desumanizado e 
inumano, que é um celestial nada; e o ventre do ser não fala absolutamente ao homem, 
a não ser como homem."  
 

Então o ventre do ser é realmente, como poderíamos dizer, a verdade. essencial, o ser 
essencial. Para Nietzsche, "o ventre" é uma figura de linguagem : significa o mais interno. A 
essência do ser é naturalmente onde tem o maior interesse, a coisa mais real, e se 
presumirmos que o lugar divino para a humanidade é um outro mundo, então o ventre do ser é 
lá, e de lá nos chama. Assim, ele diz que o ventre do ser, que é a essência do ser, não fala ao 
homem, exceto enquanto homem. Isto significa que somente uma vez que assumimos que a 
realidade última, divina e essencial está no homem, estará o ventre do ser no homem, falando 
na forma de homem. Neste caso, naturalmente o outro mundo seria um nada celestial, um 
mundo desumanizado. Uma vez que o corpo é banido, o homem se vai; é um mero ponto de 
interrogação, um triângulo ou um quadrado, uma abstração do homem. É desumanizado, e se 
move num mundo de não-ser; não há matéria, nenhuma coisa, substância. Realidade para 
Nietzsche é inteiramente vinculada à visibilidade, tangibilidade, definitividade do corpo.  

 
"Na verdade, difícil de demonstrar é todo o ser, e difícil é fazê-lo falar. Dizei-me meus 
irmãos : acaso, não se demonstra melhor a mais estranha das coisas? 
Sim, este eu, e a contradição e a confusão do eu, é ainda quem mais honestamente 
fala do seu ser : este eu que cria, que quer, que estabelece valores e que é a medida e 
o valor de todas as coisas."  

 
Vejam, é o mais improvável que a última realidade deva ser o "eu", pois o "eu" é a 

coisa mais confusa e contraditória. Ainda assim para ele este "eu" é a medida e o valor das 
coisas, a última realidade. Há alguma justificativa para este ponto de vista?  
Miss Wolff : Eu não sei se poderíamos apontar para o próximo capítulo, onde não existe mais 
o "eu".  

Prof. Jung: Knicken Sie nicht die Pointe!273 Vejam, quando cometemos o erro de 
acreditar que era o "eu", então somos subitamente estapeados no rosto. É interessante. 
Mostra como as idéias de Nietzsche crescem no texto do Zarathustra; pois parece aqui como 
se o "eu" fosse realmente a última essência, o ser absoluto. Agora, há alguma justificativa para 
tal suposição?  

Mrs. Adler : Eu acho que é a compensação do ponto de vista cristão.  
Prof. Jung : Sim, é uma compensação e portanto tem ,definitivamente sua justificativa. 

O ponto de vista cristão é que a última realidade é Deus, e somente uma vez que haja Deus, 
existe qualquer existência; mas a outra realidade, a realidade empírica a partir da qual 
Nietzsche tira suas conclusões é obviamente criada somente pela consciência imediata da 
existência do "eu". E que eu sou, que eu seja consciente de ser eu mesmo, é um fato tão 
imediato que não demanda outra justificação. Pelo contrário, podemos derivar desta realidade 
do homem todas as outras assim - chamadas realidades metafísicas, como ele justamente 
acaba de fazer; ele diz que o outro mundo não é nada além de um derivativo do ego sofredor 

                                                
273.:"Não enfraqueça o ponto!" 
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do homem. Não há substancial idade em tais figuras metafísicas exceto através da absoluta 
realidade do "eu" - o "eu" existe, sofre, imagina, e assim por diante. Agora, é claro, isto é tudo 
egocentrismo contra a idéia cristã de uma universalidade metafísica, de Deus.  

Mrs. Jung : Ele não quer dizer consciência, quando diz este "eu"? Acho que nesta 
concepção ele está influenciado por Schopenhauer.  

Prof. Jung : Sim, a justificação no caso de Nietzsche não é evidentemente somente 
empírica; é também dependente da filosofia de Schopenhauer, onde o "eu" é o mediador 
indispensável para a redenção do mundo. Pois se não existisse um "eu" capaz de algumas 
idéias próprias, não haveria um espelho a ser mantido frente à face da vontade primordial, no 
qual contemple sua própria fisionomia e o sem - sentido que criou. E também, como você 
disse, o "eu" significa consciência. O que é "eu"? Meramente awareness, é consciência. 
Quando algo é uma realidade para mim, ou quando eu sei que existem conteúdos que estão 
relacionados a um centro, então posso dizer "eu" - eu faço, ou eu penso, ou eu ouço, por 
exemplo - somente então tenho consciência (awareness) de mim mesmo. Esta consciência 
egóica é para Schopenhauer o ponto de virada da história toda, ou o desenvolvimento do 
mundo; se, isto não existisse, o mundo nunca seria redimido. Assim Schopenhauer introduziu 
uma importante mudança na concepção do mundo. E é interessante que ele realmente seja 
um missionário budista, a primeira influência do oriente, que está mudando nossas 
concepções do modo mais extraordinário. Então depois de Schopenhauer vem Nietzsche, com 
o background da ciência natural, materialismo. Toda a importância metafísica focalizou-se 

agora no homem, mas poder-se-ia dizer que isto foi realmente a influência budista sobre o 
ocidente; por esta infecção secreta e penetrante é trazida a idéia pela qual o homem é capaz 
de fazer alguma coisa por si mesmo. É claro que nós temos, no ocidente, a idéia de que o 
homem é capaz de uma certa independência; a Igreja Católica assume isto, mas a estrita 
Igreja Protestante assume que tudo depende da graça ou da misericórdia de Deus. Se o 
homem não encontra a graça do céu, não há nada nele exceto escuridão. Uma vez que a 
teologia protestante assume que o homem pode fazer alguma coisa pela sua redenção, 
mesmo do modo mais modesto - que ele tem pelo menos uma certa capacidade nele mesmo 
para receber a graça do céu - então esta já é uma aproximação ao catolicismo. Mas mesmo no 
catolicismo são necessários os meios da graça, a santa comunhão, e assim por diante.  

Miss Wolff: Eu diria que no catolicismo, ele tem a disposição para ser salvo, mas não 
pode fazer nada sem a graça da Igreja; vai mais longe que o ponto de vista protestante.  

Prof. Jung: Vejam, a Igreja Católica acredita na justificação através do trabalho; vai 
assim tão longe a Igreja Católica ao dar uma possibilidade ao homem. Enquanto o protestante 
estrito, Karl Barth por exemplo, nega absolutamente que o homem possa fazer alguma coisa 
por si mesmo; se a graça de Deus não descer sobre ele, nada a fazer. Este é o conflito real 
entre Brunner e Karl Barth; Brunner faz concessão, mas Karl Barth não faz nenhuma274. 

Psicologicamente, estou do lado de Karl Barth. Não filosoficamente, é claro - eu não sou 
nenhum teólogo - mas psicologicamente eu acho que isto está certo : Os protestantes devem 
insistir sobre o próprio homem como sendo absolutamente desprovido por todos os meios do 
vis à vis com Deus. Isto é psicologicamente muito importante.  

Miss Wolff: Não vai Nietzsche um passo além de Schopenhauer? Pois Schopenhauer 
enfatiza meramente a mente ou o intelecto, incluindo a arte ou qualquer coisa que seja um 
conseguimento cultural do homem, enquanto em Nietzsche há aparentemente consciência ou 
"awareness" do corpo, da terra?  

Prof. Jung: Ah, sim, com Nietzsche entramos numa nova esfera; Schopenhauer é 
realmente um filósofo clássico, enquanto Nietzsche é uma coisa diferente: com Nietzsche a 
coisa se torna drama. Vejam, a filosofia de Schopenhauer tinha pouco a ver com sua própria 
existência, enquanto que para Nietzsche, o homem, sua vida e sua filosofia foram 

                                                
274. A respeito de Karl Barth, veja acima, 5 de dezembro de 1934, n.9. Emil Brunner publicou um livro chamado "Natureza e Graça", ao qual 
Barth respondeu com um pequeno livro sucintamente intitulado “Nein!”. Ele estava dizendo não à conjunção e : que a graça divina estava 
inteiramente externa à natureza. Estes trabalhos estão reimpressos na "Sobre a Teologia Natural", de Karl Barth e Emil Brunner, (Londres, 
1946) 
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tragicamente as mesmas. Schopenhauer produz uma maravilhosa filosofia sobre o sofrimento 
do mundo, e então todos os dias vai para seu hotel e faz uma excelente refeição. 
Evidentemente, com uma tal filosofia, dever-se-ia negar a existência, dever-se-ia desaparecer 
no Nirvana. Algumas pessoas uma vez observaram Schopenhauer enquanto ele passeava 
numa colina atrás de Frankfurt. Andava para cima e para baixo, sempre murmurando consigo 
mesmo, e elas pensaram que ele deveria ter grandes pensamentos secretos em sua mente. 
Então alguém o seguiu e o ouviu, e, para seu grande espanto escutou : Se eu apenas tivesse 
me casado com Ann de Tal cinqüenta anos atrás! Ninguém conhecia este nome, mas 
investigaram e descobriram que esta Senhorita de Tal era a filha de um farmacêutico que 
vendia as melhores pílulas contra cólera, e, com sua morte, a receita foi perdida. Voilá! Este foi 
Schopenhauer.  

Miss Wolff : Existe uma história sobre uma de suas hospedeiras. Ela era realmente 
muito mesquinha, e ele foi a todas as cortes possíveis, e finalmente à Corte Suprema, para 
brigar com ela. Mas não conseguiu seus direitos, e isto foi terrivelmente importante para ele.  

Prof. Jung: Sim, ele era cheio de contradições. Sua existência humana era bem 
separada de sua filosofia, enquanto que com Nietzsche as duas começaram a andar juntas, de 
uma forma muito trágica. Então ele realmente vai mais longe do que Schopenhauer, cuja 
filosofia era meramente uma questão mental, enquanto que Nietzsche sente que esta diz 
respeito ao homem total; para ele era sua própria realidade imediata. E impossível ser isto por 
um lado, e qualquer coisa inteiramente diferente por outro lado, ter uma filosofia que não tenha 
nada a ver com a sua realidade. A filosofia de Schopenhauer é, de certo modo, também uma 
filosofia cristã, pois ele aceitava a semelhança entre o Budismo e o Cristianismo naquilo em 
que estes coincidem, na convicção de que este mundo é uma futilidade, aquilo que deve ser 
ultrapassado, e que o outro mundo é a realidade - sendo este chamado céu ou o não - ser 
positivo do Nirvana. Ele ainda acreditava na não importância deste mundo. Mas Nietzsche 
começa a enfatizar a importância do corpo, através da perda de sua crença em outros 
mundos. Assim que este objetivo transcendental da vida falha, toda a importância fica 
evidentemente na consciência egóica, e na vida pessoal. Isto é inevitável.  

 
“E este honesto ser, o eu - esse fala do corpo e quer, ainda, o corpo, mesmo quando 
faz poesia e sonha e esvoaça com as asas partidas. 
Aprende a falar de forma cada vez mais honesta, o eu; e, quanto mais o aprende, tanto 
mais encontra palavras e gestos de respeito pelo corpo e pela terra. 
Uma nova altivez ensinou-me o meu eu, e eu a ensino aos homens : não mais enfiar a 
cabeça na areia das coisas celestes, mas, sim, trazê-la erguida e livre, uma cabeça 
terrena, que cria o sentido da terra!” 

 
Aqui ele continua a atribuir a realidade essencial ao "eu", e a realidade do "eu" consiste 

da óbvia realidade do corpo. O corpo é a coisa mais verdadeira; isto é indubitável e inegável 
mesmo se ele pudesse fabricar poesia e filosofia ou outras ilusões e delusões - o esvoaçar 
com asas partidas.  

Dr. Escher : O "eu" de Schopenhauer é o "eu" consciente, e o "eu" do qual Nietzsche 
fala está entre nosso "ego" psicológico e o Self.  

Prof. Jung : Sim, mas espere! No próximo movimento Nietzsche dá uma nova definição 
do "eu", mas por enquanto devemos compartilhar sua formulação insuficiente - especialmente 
uma vez que este é o erro que tem sido sempre cometido historicamente. Como sabem, com o 
colapso das convicções metafísicas, o "eu" do homem realmente tornou-se importante. Esta foi 
a era do individualismo. Individualismo não tem nada a ver com individuação; individualismo é 
uma inflação do ego do homem, porque subitamente o ego se encontra na posição do "Kontra- 
punkt" do próprio Deus. Vejam, o grande ego do mundo era Deus, e nós não éramos mais do 
que pensamentos de Deus, e agora descobrimos que Deus é um pensamento do homem. 
Portanto, o homem, em toda a sua modéstia, torna-se um fator cósmico de primeiríssima 
ordem, porque é o criador até mesmo de deuses. E, tenham em mente, o homem fica para 
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sempre na engraçada posição do ateu religioso, cuja psicologia foi lindamente caracterizada 
por Bernard Shaw, em uma de suas peças : o ateu reclama e lamenta o fato de ter perdido 
suas crenças ateístas - todas as suas mais elevadas convicções foram perdidas, ele não pode 
mais acreditar no ateísmo. E claro, é exatamente o mesmo se um homem é teísta ou ateísta; é 
só um sinal de positivo ou negativo. Mas esta tem sido sempre a preocupação do homem.  

Vejam, Nietzsche fala aqui de acordo com o preconceito de sua época, o individualismo 
materialista dos anos 80 : se o ego tem tudo o que quer, tudo está bem. Nossa filosofia 
socialista moderna é ainda esta; Karl Marx foi desta época. E o individualismo esclarecido 
chamado socialismo, sendo a idéia meramente que a cada indivíduo deva ser garantida uma 
existência decente. Este é bem certamente o ideal individualista, pois se todos os indivíduos 
não tem garantido uma existência decente, não nos sentimos bem. Se eu não tenho amigos 
com casas decentes, não posso ser convidado para jantar com eles, e se eu não tenho uma 
casa decente, eu não posso convidá-los para jantar. Então se assume que um certo número 
de seres humanos deve ter casas agradáveis. 

Agora, visto que esta formulação do "eu" é um erro devido á inflação do ego, no fim do 
século XIX começou a ser ultrapassada. Então Nietzsche trouxe um ponto de vista 
inteiramente novo que era mais atual. Ele foi, de certo modo, um profeta. “Aprende a falar de 
forma cada vez mais honesta, o eu; e, quanto mais o aprende, tanto mais encontra palavras e 
gestos de respeito pelo corpo e pela terra.” Isto é, quanto mais entramos no clima da 
consciência do ego, mais descobrimos o quanto o corpo é importante para esta realidade. 
Vejam a consciência do ego é excessivamente estreita; contém poucas coisas no momento, e 
todo o resto é inconsciente. Precisamos galopar de um continente a outro, para termos um 
reconhecimento topográfico. E precisamos fazer abstrações para ter uma visão total das 
coisas, porque não podemos imaginar todos os detalhes das coisas e ao mesmo tempo termos 
uma visão de sua totalidade. Nossa consciência é tão restrita, que precisamos economizar, 
fazer abstrações; é realmente o oposto exato daquilo que as pessoas supõe ser a consciência 
universal da deidade. Poder-se-ia dizer que o homem voltou para casa, para si mesmo, depois 
de viajar na consciência de Deus no cosmos, e descobriu que a origem da coisa toda é a muito 
pequena e estreita casa da mente humana, a estreiteza e restrição da consciência. E ele 
descobre que a razão de tal restrição é muito obviamente o corpo.  

Não podemos estar conscientes de muita coisa simplesmente porque não estamos 
onde elas estão; eu não estou consciente do que está acontecendo na biblioteca, por exemplo, 
e não posso ouvir o que alguém diz na biblioteca, porque meus ouvidos estão aqui e não lá. 
Se eu pudesse ficar sem meu corpo, então meus ouvidos poderiam estar em qualquer lugar 
em Nova Iorque ou Estocolmo. Poderia ouvir e ver todas as coisas, Deus sabe o quê. Mas, de 
fato, existe o corpo, e o corpo está no tempo e no espaço; se não estivesse, não haveria esta 
restrição da consciência. Alem disso, se não houvesse restrição, não haveria consciência, pois 
se estamos conscientes de milhões de coisas como nos aparecem, então não estamos 
conscientes de coisa alguma: nossa consciência estaria então excessivamente embaçada. E a 
distinção, a essência real da consciência, é a exclusividade275. Devemos ser capazes de 

excluir muitas coisas, para sermos absolutamente conscientes. Assim, a restrição é o próprio 
ser, a própria caracterização da consciência. E a razão para tal distingüibilidade, esta 
capacidade particular de agudeza da consciência, é o corpo, que nos restringe a um certo 
lugar no espaço e a certo momento no tempo. Protege-nos contra a qualidade elemental da 
indistinguibilidade cósmica. Sem consciência, como pode algo ser distinguido, como pode algo 
acontecer? Não pode existir mundo se ninguém está consciente dele. Se não há ninguém para 
falar sobre a existência de um mundo, então não há nenhum. E como pode haver uma 
consciência aguda, sem a restrição do corpo ? 

Então vem para nós a conclusão de que o corpo é a. razão última de tudo o que pode 
ser representado na ou pela consciência. A grande realização do fim do século XIX é que o 

                                                
275. De modo mais comum Jung fala do caráter discriminativo (ou Logos) da consciência, enquanto contrário ao inconsciente, que é 
caracterizado pela fusão e mesclagem. 
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corpo é extremamente importante, estando no fundo de todas as coisas, e qualquer mudança 
que aconteça no corpo influenciará a mente. As pessoas acreditavam que mesmo a histeria 
tinha algo a ver com o corpo, e que não existia tal coisa como a psique. Esta foi, é claro, a 
reação extrema contra a metafísica da era precedente. “Uma nova altivez ensinou-me o meu 
eu, e eu a ensino aos homens: não mais enfiar a cabeça na areia das coisas celestes, mas, 
sim, trazê-la erguida e livre, uma cabeça terrena, que cria o sentido da terra!” Isto é 
exatamente o que eu quero dizer : é a cabeça terrena que dá significado à terra. O corpo é a 
garantia da consciência, e a consciência é o instrumento pelo qual o significado é criado. Não 
haveria significado, se não houvesse consciência, e uma vez que não há consciência sem 
corpo, não pode haver significado sem o corpo. 

"Uma vontade nova ensino aos homens : querer este caminho que o homem palmilhou 
às cegas e declará-lo bom e não mais se afastar sorrateiramente dele, como fazem os 
enfermos e os moribundos. " 

Isto significa : uma vez que o homem - ou sua consciência egóica - é um corpo vivente, 
seu corpo é realidade última. E isto é certo : ele tem que seguir o seu próprio caminho. E um 
bom caminho, e qualquer desvio dele é errado, simplesmente morbidez - erro no sentido 
biológico. Vêem aqui algo muito importante. Esta passagem justificaria a crítica que 
freqüentemente se ouve sobre Nietzsche, particularmente sobre Zarathustra, de que ele prega 
um egotismo ou individualismo desapiedado. Se Nietzsche não tivesse escrito nada além 
desta frase, isto certamente seria verdade : poder-se-ia acusá-lo disso. Mas tudo vem do fato 
de que ele fala a linguagem de seu tempo. Ele diz "eu", a consciência do ego, sem examinar 
claramente este conceito de "eu". Nunca pergunta o que o "eu" é na realidade, não tem crítica 
psicológica. No momento que começasse a criticá-la psicologicamente, veria que a colocação 
"eu", ou a expressão "consciência egóica", é muito limitada, é um conceito incorreto, é um 
erro. 

“Enfermos e moribundos, eram os que desprezaram o corpo e a terra e inventaram o 
céu e as gotas de sangue redentoras; mas também esses doces e sombrios venenos 
eles os tiraram do corpo e da terra!” 
 

Prof. Jung: A quê se referem estas gotas de sangue? 
Miss Hannah : A comunhão.  
Prof. Jung : Sim, as gotas de sangue redentoras seriam o sangue de Cristo. E ele diz 

que eles tiraram até mesmo estas do corpo e da terra.  
Mrs. Jung : Não seriam o pão e o vinho?  
Prof. Jung : Sim, o vinho tinto é o sangue, e a substância da terra é o pão, e isto é o 

corpo e o sangue de Cristo. Ele os chama doces e venenosos, porque diz que nossa morbidez 
vem do fato de que vivemos pelo princípio metafísico em vez de pelo físico - nós vivemos pelo 
espírito, mas o espírito nada mais é do que nossa imaginação. Aqui novamente falta a ele 
crítica psicológica, pois, o que é imaginação? 

“De sua própria miséria, queriam libertar-se, e achavam as estrelas por demais 
distantes. Então suspiraram : “Ah, se houvesse caminhos celestes para entrar de 
mansinho noutro ser e noutra felicidade!” E inventaram suas artimanhas e sangrentas 
poçõezinhas.” 
 

Esta é evidentemente uma profanação blasfema da comunhão. 
“E alimentavam, os ingratos, a ilusão de ter fugido do corpo e desta terra. Mas a quem 
deviam o espanto e a volúpia da fuga? Ao seu corpo e a esta terra.” 
 

Isto é evidente. Eles não eram gratos ao corpo, permitindo a si mesmos serem 
transportados em seus ekstasis para fora desta terra, a um lugar celestial. Mas o próprio 
ekstasis se deve a uma convulsão de seu humilde servo, o corpo. Se o corpo não os ajudasse, 
eles não teriam um ekstasis. Como pode ocorrer um ekstasis de outro modo? Se estiverem no 
corpo, então podem sair dele; o corpo indiretamente ajuda o ekstasis. E, é claro, que se 



    Jung, C. G. Seminars Nietzsche's Zarathustra.  

 

 

215 

tratamos mal nosso corpo, ele pode nos colocar inteiramente para fora de casa, para fora do 
nosso corpo.  

É como tratar mal os objetos. Os senhores sabem, objetos são coisas inanimadas; eles 
ficam por aí pesadamente, não tem pernas ou asas, e as pessoas são freqüentemente bem 
impacientes com eles. Por exemplo, este livro gostaria muito mais, estou certo, se estivesse 
colocado perto do centro da mesa onde é seguro, mas eu o coloquei na beirada. É uma 
posição incômoda para esta pobre criatura, o livro. Pode cair e se machucar. Se eu estou 
impaciente, se os toco de modo desajeitado, isto é um lamentável apuro para os pobres 
objetos. Então eles se vingam de mim. Porque eu os maltrato, então voltam-se contra mim e 
se tornam contraditórios de um modo peculiar. Eu digo : “Oh, estes malditos objetos, coisas 
mortas, desprezíveis!” - e instantaneamente eles ganham vida. Começam a se comportar 
como se fossem coisas vivas, animadas. Observaremos então o que o filósofo alemão diz 
sobre “die Tücke des Objekts”. E quanto mais os xingamos, mais usamos figuras de linguagem 

que insinuam vida dentro deles. Por exemplo, “Onde se escondeu aquele livro agora? Ele saiu 
e se ocultou em algum lugar.” Ou, “0 diabo está naquele relógio, onde é que foi parar?” 
Objetos realmente apresentam qualidades perigosas às pessoas que são particularmente 
impacientes com eles : eles pulam em seus olhos, mordem suas pernas, trepam numa cadeira 
e assaltam o ponto sobre o qual se sentam - coisas como estas. Encontramos muitos belos 
exemplos naquele livro de Vischer276. O que óculos podem fazer, por exemplo! Se há uma 

cadeira com uma estampa encobridora, meus óculos vão buscá-la e se tornam invisíveis, com 
os contornos mesclando-se com a estamparia. E, evidentemente, a torrada nunca cairá sobre 
o lado sem manteiga. E a jarra de café certamente tentará colocar seu bico sob a asa da 
leiteira, de modo que quando levantamos a jarra de café derramamos o leite. Mas tais coisas 
somente acontecem com pessoas que são impacientes com os objetos - então os diabos 
entram nos objetos, que nos pregam as mais extraordinárias peças. 

 
“Indulgente é Zarathustra com os enfermos. Na verdade, não verbera os modos de seu 
consolo e ingratidão. Possam eles sarar e superar a si mesmos e criar para si um corpo 
superior ao que têm!” 
“Tampouco verbera, Zarathustra, o convalescente, quando este olha com ternura sua 
ilusão desfeita e, à meia-noite, vagueia rondando o túmulo do seu Deus; contudo, para 
mim, enfermidade e corpo enfermo são, ainda, suas lágrimas.” 
“Sempre houve muita gente enferma entre os que poetizam sôfregos de Deus; odeiam 
eles, furiosamente, aquele que busca o conhecimento e a mais jovem entre as virtudes, 
que se chama : honestidade.” 
 

Aqui vemos muito da própria experiência pessoal de Nietzsche. Os senhores sabem, 
quando superamos um dano, por exemplo, somos inclinados a sermos tolerantes. Dizemos : 
“Oh, Deus, sim, pode-se entender as coisas desse modo; as pessoas ainda não sabem.” Mas 
aquelas pessoas que permanecem com um dano, com seu parcial conhecimento de que aquilo 
é um dano, ficam bem ressentidas contra aqueles que o abandonaram. 

 
“Vivem olhando para trás, para tempos obscuros; e, certamente, loucura e crença 
eram, então, outra coisa : o delírio da razão era semelhança com Deus e a dúvida, 
pecado.” Bem demais conheço esses semelhantes a Deus : querem que se acredite 
neles e que a dúvida seja pecado. Bem demais sei, também, no que eles mesmos, 
mais que tudo, acreditam. Não, na verdade, em trasmundos e redentoras gotas de 
sangue, senão que, também eles, mais que tudo, em seu próprio corpo; e o seu próprio 
corpo é, para eles, a coisa-em-si.” 
 

                                                
276. O filósofo alemão Friedrich Theodor von Vischer escreveu sobre a malignidade dos objetos inanimados em seu romance, Auch Einer 
(Leipzig, ed, 1902). Jung discute esta idéia nos CW 6, par 627. 



    Jung, C. G. Seminars Nietzsche's Zarathustra.  

 

 

216 

O que ele quer dizer pelos semelhantes a Deus?  
Mrs. Brunner : Ele quer dizer os padres que pensam que sabem o que é certo.  
Prof. Jung : Ah, sim, mas por que são eles semelhantes a Deus? Ou por que deveriam 

eles comportar-se desta maneira?  
Miss Wolff : Eu acho que ele se refere às pessoas que, numa certa embriaguez, 

pensaram que soubessem o que era ser semelhante à Deus; ele fala da Idade Média ou da 
antiguidade.  

Prof. Jung : Bem, é certo que estão olhando para trás, para as idades escuras, 
obviamente a Idade Média, quando sua delusão e crença eram uma coisa diferente. Então a 
mania de raciocinar poderia ser considerada um estado desorientado da mente. Eu acho que 
esta interpretação é correta - uma razão desorientada é semelhança-a-Deus-Todo-Poderoso, 
e dúvida é pecado. E isto é perfeitamente verdadeiro. Ele quer dizer então, por estes 
semelhantes à Deus, pessoas com mente medieval. Mas por que deveria ele pensar que são 
semelhantes à Deus? Deve existir um tipo de justificativa psicológica para chamá-los de 
semelhantes a Deus.  

Prof. Reichstein : Talvez ele queira dizer que eles vivem no outro mundo; ele fala aqui 
das pessoas semelhantes à Deus, e das pessoas que vivem neste mundo.  

Prof. Jung : Sim, a justificativa psicológica para tal atributo é que a condição na qual 
tais pessoas vivem é uma semelhança à Deus. Se assumirmos que existe um deus metafísico 
e que as pessoas vivem uma existência metafísica, então elas são como Deus; e 
psicologicamente o lugar metafísico seria o inconsciente. Pessoas que vivem no inconsciente 
são como o inconsciente; são também inconscientes. Assim, na medida em que podemos 
chamar a realidade do inconsciente de deidade, elas são como a deidade : são até como 
Deus. Isto se mostra na realidade através do fato de que elas têm uma particular auto-
evidência na vida, elas se sentem justificadas; é certo que seu caminho é correto - ou errado. 
Não há dúvidas sobre isso : elas têm a natural auto-evidência de um animal. Portanto, um 
animal é semelhante à Deus de certa maneira, porque realiza o significado de sua espécie. E 
isto é uma coisa metafísica para o animal. Não é consciente de sua espécie - tão pouco 
quanto os Pueblos sabem que estão morando num Pueblo, ou que o elefante sabe que é um 
elefante - embora ele saiba melhor que é um elefante, visto que tem que se haver com o 
homem. Mas nós geralmente não sabemos o que somos. Os senhores conhecem, talvez, a 
história do cavaleiro do décimo-terceiro século, que foi capturado por seus inimigos e colocado 
numa masmorra escura, e finalmente, após anos de sofrimento naquela cova, ficou impaciente 
e bateu os punhos na mesa, dizendo : "Se ao menos essa maldita Idade Média chegasse ao 
fim!"  

Miss Wolff : Nietzsche não faz aqui uma alusão a certos fatos históricos quando usa 
esta palavra "Gottähn1ich"? Ele significa que aqueles que acreditam em Deus são 
"Gottähnlich"277. Deve haver uma associação com as pessoas epilépticas aqui, que foram 
consideradas como estando particularmente em contato com Deus, assim como os dervishes 
dançantes e tais pessoas também foram, de acordo com estas crenças medievais. Então eu 
acho que ele compara as pessoas semelhantes à Deus com estes - uma vez que aqueles que 
eram loucos, que não tinham ego, que estavam dissolvidos, eram considerados 
particularmente próximos à Deus.  

Prof. Jung : De acordo com os primitivos, pessoas loucas são possuídas por espíritos.  
Miss Wolff : Sim, e quando ele põe a ênfase sobre a consciência e o ego, ele os critica 

particularmente.  
Prof. Jung : Mas agora ele diz : "Na verdade, não em trasmundos e redentoras gotas 

de sangue : senão que, também eles, mais que tudo acreditam em seu próprio corpo; e o seu 
próprio corpo é, para eles, a coisa-em-si." Vejam, mesmo para estes trasmundanos, o corpo é 
a coisa absoluta, mesmo eles acreditam mais no corpo. Nós estávamos presumindo 
exatamente o contrário. Como é isso?  

                                                
277. Gottähnlich = semelhantes à Deus. 
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Miss Hannah : Isto é exatamente verdadeiro. Ninguém se preocupa mais com sua 
saúde do que um teólogo.  

Prof. Jung : Bem, há algo na idéia de que pessoas que são demasiadamente 
metafísicas são perturbadas por seus corpos. Pois quanto mais a mentalidade ou a psique 
abandonam o corpo, mais o corpo vai mal. Os dois deveriam viver juntos. Isto explica o mau 
estado de saúde de pessoas intuitivas, que não tem nem que ser metafísicas; é suficiente que 
sejam um pouco intuitivas demais. Vivem demais nas meras possibilidades, e então sua 
digestão começa a sofrer, apanham doenças crônicas, úlceras do estômago ou do duodeno, 
por exemplo. Ou podem ter outros distúrbios do corpo de natureza infecciosa; muitas 
enfermidades orgânicas são devidas a esta peculiar falta de atenção. Pessoas que, tem vivido 
demasiadamente com idéias espirituais deveriam trazer sua atenção novamente a seus 
corpos. Então poder-se-ia dizer que é sempre uma coisa sábia quando descobrimos uma nova 
verdade metafísica, ou encontramos uma resposta para um problema metafísico, que a 
experimentemos por um mês mais ou menos, e ver se prejudica nosso estômago ou não; se o 
faz, podemos sempre estar certos de que está errada. É necessário ter idéias metafísicas - 
não podemos passar sem elas - mas também é necessário submetê-las muito seriamente ao 
teste de concordância com o ser humano : uma boa idéia metafísica não nos estraga o 
estômago. Por exemplo, se eu sustento uma convicção metafísica de que continuamos a viver 
depois da morte por cinqüenta mil anos, em. vez de por cinqüenta milhões - se isto for uma 
solução - eu experimento o que significa se eu acredito em somente cinqüenta mil; talvez seja 
bom para minha digestão - ou mau. Vejam, eu não tenho outro critério. É claro que soa 
engraçado, mas eu começo da convicção de que o homem tem também um corpo vivente e se 
algo é verdadeiro por um lado, deve ser verdadeiro pelo outro lado também. Pois o que é o 
corpo? O corpo é meramente a vivibilidade da alma, a psique; e a alma é a experiência 
psicológica do corpo. Então são realmente uma e a mesma coisa. Assim, uma boa verdade 
deve ser verdadeira para todo o sistema, não somente para metade dele. De acordo com 
minha imaginação, algo parece ser bom - corresponder à minha imaginação - mas se prova 
inteiramente incorreto para meu corpo. E algo pode ser aparentemente bem agradável para o 
corpo, mas muito ruim para a experiência da alma, e neste caso eu terei uma enterite 
metafísica. Então eu tenho que ser cuidadoso ao trazer os dois sistemas juntos; o único critério 
é que ambos estejam equilibrados. Quando a vida flui, então eu posso dizer que está 
provavelmente tudo bem, mas se eu fico desarranjado, eu sei que algo deve estar errado, ou 
pelo menos fora de ordem. Portanto, pessoas com convicções unilaterais de natureza 
decididamente espirituais são forçadas pelo corpo a prestar atenção a ele. Tenho visto muitas 
pessoas que sofrem de todos os tipos de aflições do corpo simplesmente por conta de 
convicções errôneas.  

 
"Mas é, para eles, uma coisa enferma; e de bom grado desejariam sair de sua própria 
pele. Por isso, dão ouvidos aos pregadores da morte e pregam, eles mesmos, os 
trasmundos.” / “Escutai-me, antes, a mim, meus irmãos, escutai a voz do corpo são; é 
uma voz mais honesta e mais pura.” /“De modo mais honesto e mais puro fala o corpo 
são, perfeito, quadrado; e fala do sentido da terra.” 

                                  Assim falou Zarathustra." 

 
Aqui vocês o tem. Ele confia na reação do corpo sadio. O corpo sadio é a vida sadia, e 

a vida sadia é a vida da alma do homem tanto quanto do seu corpo, porque corpo e alma não 
são duas coisas. São uma.            
 

       TERCEIRA PALESTRA DE INVERNO- 06 de Fevereiro de 1935 
 

Prof. Jung: Tenho uma contribuição de Mrs. Baynes. "Há aqui um curioso paralelo entre 
o último verso do capítulo sobre os trasmundanos, e um dos comentários de Wilhelm sobre o I 
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Ching. Nietzsche diz : “De modo mais honesto e mais puro fala o corpo são, perfeito, 
quadrado; e fala o sentido da terra.” 

Os senhores provavelmente notaram esta peculiar expressão, o corpo "quadrado". O 
corpo é, evidentemente, muito a terra, e "fala o sentido da terra" significa isto, visto que o 
corpo produziu consciência, produz o significado da terra. Se déssemos consciência ou uma 
mente criativa para um livro, por exemplo, ou para qualquer tipo de objeto, ele diria seus 
conteúdos; dê consciência ao bosque, e ele dirá o significado do bosque; dê-a à pedra, e esta 
dirá o significado da pedra. 

Então Mrs. Baynes continua: “Wilhelm está comentando sobre a segunda linha do 
hexagrama Kun, o Receptivo, Terra, e ele diz: ‘O símbolo do céu é o círculo; o da terra, o 
quadrado. Logo o quadrangular é a qualidade primordial da terra.’”.  

Kun é o sinal do Yin, e o hexagrama do absoluto Yin, com seis linhas fracas, é o signo 
receptivo; Kun é a terra que concebe. A primeira linha do hexagrama é : 

 
Quando se caminha pela geada, 
o gelo sólido não estará longe. 
 

A geada branca não é bem sólida, ela se fragmenta, mas o gelo é sólido. Esta é a 
qualidade do Yin : é frio e sólido, o lado norte da montanha; é noite, umidade, a terra. Então 
prosseguindo com a descrição da terra, a segunda linha é : 

     Reto, quadrado, grande. 
     Sem propósito, porém, nada permanece desfavorecido. 

Isto significa que mesmo sem propósito as coisas se movimentam, ou são ajudadas a 
se movimentar. Aí a terceira linha : 

 
Linhas ocultas. Alguém é capaz de permanecer perseverante. 
Se acaso você está a serviço de um rei, 
Não procure trabalhos, porém leve à conclusão. 
 

Isto mostra que se alguém permanece persistente no propósito oculto, não dito, então a 
própria natureza da terra, as linhas ocultas na terra, liderar-nos-ão. Nós estamos como se a 
serviço de um rei; não temos propósito porque o rei tem o propósito. O rei oculto, o rei 
adormecido na terra, é o governante ou o líder. E "Não procure. trabalhos, porém leve à 
conclusão!" significa "Não vá por aí como se não soubesse o que fazer, buscando palavras a 
partir de sua própria invenção, mas siga a coisa que já está aí e a realize." É tudo feito às 
cegas; é o fazer na noite, seguindo intimações escuras, as linhas ocultas. A quarta linha diz : 

 
Saco amarrado. Nenhuma culpa. Nenhum elogio. 
 

A idéia é que se está como se amarrado num saco escuro. Não se pode escapar, não 
podemos ver, estamos inteiramente passivos, e portanto nenhuma culpa ou elogios competem 
à nossa posição. E a quinta linha é: 

 
Roupa de baixo amarela traz suprema boa fortuna. 

 
Amarelo é a cor da terra e do desejado caminho do meio. Então isto significa a correta 

atitude interna, que seria uma adaptação a si mesmo; assim como uma roupa externa é uma 
adaptação ao mundo. Se tivermos uma atitude correta em relação às coisas internas, isso traz 
boa fortuna. A palavra alemã é "Heil" que originalmente significava um pouco mais, quase 
salvação. Mas boa fortuna no I Ching geralmente se refere à boa fortuna mundana; é 

freqüentemente utilizada para orientação numa aventura inteiramente humana. Antes de a 
pessoa começar um negócio, por exemplo, ela pede a um dos adivinhos taoístas para fazer 
um oráculo do I Ching, e neste caso aquilo que é chamado o julgamento no começo de cada 
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sinal, é principalmente usado. Esta é a interpretação mais antiga - datando do décimo-primeiro 
ou décimo-segundo século AC, no tempo do Rei Wen e do Duque de Chau - e lá está dito se 
um sinal é de modo geral, bom ou mau. Pode dizer : "Grande boa fortuna, nenhuma culpa", 
por exemplo, ou, "E agora um tempo favorável para atravessar a grande água." Via de regra, 
tais indicações são tudo o que a pessoa que pergunta quer saber. As profundas implicações 
morais das linhas sutis que seguem não são geralmente nem mencionadas. Mas 
evidentemente qualquer um com uma mente sutil perguntaria ao oráculo menos a respeito de 
seus bens mundanos do que dos espirituais - para encontrar o caminho correto através do 
caos ou labirinto de sua própria alma.  

Mrs. Baynes particularmente chama minha atenção para a segunda linha, "reto, 
quadrado, grande", que se refere à terra. Wilhelm trabalhou o Comentário sobre o I Ching com 
a ajuda de Lau, aquele velho sábio chinês que o iniciou, e a respeito desta linha, diz : "O 
símbolo do céu é o circulo; o da terra, o quadrado. Logo o quadrangular é a qualidade 
primordial da terra." No antigo simbolismo das forças cosmogônicas na filosofia chinesa há um 
centro que é chamado Kian, (céu), a partir do qual emanam quatro forças elementares - todas 
com nomes especiais- para os espaços da terra, que é quadrada, 
assim:  

Por toda a volta deste quadrangular estão as qualidades móveis 
de Yin e Yang como números pares e ímpares, que são ao mesmo 
tempo as qualidades dos elementos : fogo, água, terra, metal, etc. 
Esses formam um tipo de vórtice, todo o sistema está girando. Esta é a 
idéia da estrutura básica do mundo. "Por outro lado, o movimento 
retilíneo," continua o Comentário, "é também a primeira qualidade do 
Criativo. Todas as figuras planas têm sua origem na linha reta e formam, por sua vez, as 
figuras sólidas. Quando em matemática se estabelecem distinções entre as linhas, planos e 
sólidos, verifica-se que das linhas retas resultam figuras sólidas. O Receptivo orienta-se 
segundo as propriedades do Criativo e as incorpora. Assim o quadrado provém da linha reta e 
o cubo, do quadrado. Isto significa a simples devoção às leis do Criativo, sem nada 
acrescentar ou retirar."  

Em outras palavras, este poder criativo, que é simplesmente uma linha reta, como uma 
seta ou o curso de um projétil, é traduzido pelas três dimensões do espaço em corpos; esta é 
a origem dos corpos. De tudo isso, pode-se apreciar a profundidade da qual Nietzsche tirou os 
símbolos de seu discurso. Provavelmente ele mesmo não estava consciente do significado 
daquele quadrado; se alguém o tivesse criticado severamente por usar tal expressão, e 
perguntado por que diabos deveria a terra ser quadrada, é possível que Nietzsche tivesse 
cedido, e dito :" Oh, deixe esta expressão passar, não é absolutamente indispensável." Mas é 
indispensável num sentido mais profundo. Pois a idéia de que a terra é quadrado foi 
encontrada numa tremenda profundidade do inconsciente coletivo, tanto aqui quanto na China, 
e provavelmente por todo o mundo.  

Mr. Allemann : O quadrado está no chakra muladhara.278 Mr. Baumann : Os egípcios 

tiveram a mesma idéia sobre a forma do mundo : existiam lá quatro princípios.  
Prof. Jung : O senhor se refere aos quatro macacos e quatro sapos que assistiram a 

criação do mundo?  
Mr. Baumann : Existiam diferentes concepções sobre isso; havia quatro deuses, e 

quatro casais de deuses, e eles tinham então quatro princípios, o que significa tempo, espaço, 
matéria e poder.  

Prof. Jung : Há também a idéia de que a qualidade quadrangular dos templos 
realmente significava a terra : o altar quadrangular era compreendido como sendo um símbolo 
da terra. Mas não estou muito certo quanto a estas interpretações. A única fonte para a 

                                                
278. O chakra muladhara é o lugar onde a serpente Kundalini dorme. Isto representa a forma mais elementar de vida. Vejam acima a 06 de 
junho de 1934, n.1, nas palestras de Hauer. Cary F. Baynes fez uma tradução para o inglês da monumental tradução de Richard Wilhelm do 
"I Ching, O Livro Das Mutações" para o qual Jung escreveu um extenso prefácio. Parece claro que Nietzsche tenha buscado o "quadrado" 
em fontes pitagóricas, em vez de chinesas. 
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interpretação filosófica dos símbolos egípcios é Plutarco. Jamblichus não é absolutamente 
confiável, ele é um pouco fantástico demais às vezes; infelizmente não é uma base sólida. 
Que os antigos egípcios tinham interpretações filosóficas sabemos a partir de Heródoto e 
Plutarco, mas temos muito pouco material para comprovar o que as interpretações realmente 
eram279. Os gregos foram a fonte principal. As especulações posteriores são bem menos 

confiáveis, baseadas meramente sobre ar ou intuição - o que não é, evidentemente, um 
princípio científico reconhecido. Agora continuaremos com o próximo capitulo: "Dos 
Desprezadores do Corpo", onde Zarathustra continua a pregar a suprema importância do 
corpo. Ele elabora o significado do corpo, e faz algumas descobertas muito curiosas. 

 
Dos Desprezadores do Corpo:  

“Quero dizer a minha palavra aos desprezadores do corpo. Não devem, a meu ver, 
mudar o que aprenderam ou ensinaram, mas, apenas, dizer adeus ao seu corpo - e, 
destarte, emudecer. 
"Eu sou corpo e alma" - assim fala a criança. E por que não se deveria falar como as 
crianças? 
Mas o homem já desperto, o sabedor, diz : “Eu sou todo corpo e nada além disso; e 
alma é somente uma palavra para alguma coisa no corpo.” "  
 
Esta afirmação soa inteiramente materialista, como se a alma realmente não fosse 

nada mais que um derivativo dos processos químicos do corpo. É uma pena que Nietzsche 
sempre use a palavra corpo, ao invés de dizer “o corpo vivo”, uma vez que o corpo morto 

certamente nunca produz uma alma; e o que um corpo vivo é, não sabemos exatamente. 
Sabemos apenas que existe tal coisa, e que ele tem qualidades decididamente diferentes das 
de um corpo morto. O corpo morto tem a desagradável qualidade de se decompor muito 
rapidamente; repentinamente torna-se o processo físico de decomposição ou oxidação 
química. Enquanto o corpo vivo está sempre lutando contra a decomposição, ele é sintético no 
mais alto grau; a partir de corpos químicos simples na alimentação, ele constrói substâncias 
sintéticas extremamente complicadas, que são mantidas nesse nível sem serem destruídas 
pela oxidação. Há então um segredo adicional na albumina vivente, que a ciência não 
conhece, que é este corpo vivo que produz algo como a psique. Vejam, se ele tivesse dito : 
"Corpo vivente sou inteiramente", estaria correto e o engano materialista não seria possível. É 
claro, faz toda a diferença do mundo se um corpo é vivo ou morto. Agora, pode-se dizer que a 
psique é um acompanhamento do corpo vivo, ou mesmo que é produzida pelo corpo vivo, que 
é um derivativo; esta é, em todo caso, uma hipótese perfeitamente utilizável, e os senhores 
sabem que a ciência , já por um tempo relativamente longo, procede a partir desta assunção. 
Evidentemente, é puro materialismo para as pessoas que partem do princípio que sabem o 
que é um corpo vivo. Mas nenhum homem inteligente acreditaria que sabe o que a vida é; 
somente idiotas acreditam que sabem, na forma de uma "sous entendu", ou uma premissa 
silenciosa. 

 
"O corpo é uma grande razão, uma multiplicidade com um único sentido, uma guerra e 
uma paz, um rebanho e um pastor." 

 
Esta é uma colocação muito interessante e importante. Vejam, visto que o corpo vivo 

contém o segredo da vida, é uma inteligência. E ainda uma pluralidade , que se reúne em uma 
só mente, pois o corpo se estende no espaço, e o aqui e o lá são duas coisas; o que está em 
nosso dedo do pé não está em nosso dedo da mão, e o que está em nossos dedos não está 
em nossas orelhas ou em nosso estômago, ou no joelho ou em qualquer outro lugar do nosso 
corpo. Cada parte é sempre algo por si mesma. As diferentes formas e localizações são todas 
representadas em nossas mentes como fatos mais ou menos diferentes, então há uma 

                                                
279. A respeito de Plutarco e Heródoto, ver acima, 31 de outubro de 1934, n.6 
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pluralidade. Aquilo que pensamos com nossa cabeça não coincide necessariamente com o 
que sentimos em nosso coração, e o que nossa barriga pensa não é o que nossa mente 
pensa. A extensão no espaço, portanto, cria uma qualidade pluralista na mente. Esta é 
provavelmente a razão por que a consciência é possível. Coisas diferentes são representadas, 
e sempre se presume que estas estejam no campo da consciência, num tipo de extensão, por 
assim dizer. E assim sentimos que o todo, aquela pluralidade, é congregada e se refere a algo 
que chamamos "eu"; refere-se a um centro sobre o qual não podemos dizer que tem extensão, 
tanto quanto não podemos dizer que um pensamento tem extensão. O pensamento é algo 
sem corpo porque não tem qualidades espaciais. Então o "eu" é como se fosse algo abstrato, 
que entretanto, de modo vago, coincide com nosso corpo; quando dizemos "eu" batemos em 
nosso peito, por exemplo, para enfatizar o "eu".  

Vemos isso nos primitivos : sempre que falam sobre si mesmos, dizem : "Eu! Eu!" - 
enfatizando seu corpo. Eles vão até mesmo tão longe a ponto de serem muito escrupulosos a 
respeito de suas sombras, que acreditam pertencer ao corpo; ficam tão ofendidos, consideram 
um insulto tão grande, quando pisamos sobre suas sombras, quanto quando aplicamos a seu 
corpo um pontapé. Até este ponto está o corpo identificado com a consciência egóica no 
homem primitivo. Nós não incluímos a sombra, e nosso ego é mais destacado do corpo, mas 
nosso conceito de ego é, por tal razão, abstrato, e portanto menos espacial : quase não tem 
qualidade espacial. Dizer : "Meu corpo sou eu mesmo" soa para nos como uma metáfora ou 

um modo plástico de discurso; quando dizemos "eu", geralmente não queremos dizer este 
corpo sem valor que está sentado aqui. Mas sobre o primitivo pesa o fato de que o "eu" é 
basicamente o corpo e isto também se expressa de uma maneira inteiramente diferente; a 
saber, eles somente se referem aquele centro do ego que afeta seu corpo. Por exemplo, um 
pensamento que não afeta o trabalho de seu estômago, ou o ato respiratório, ou a palpitação 
de seu coração, não existe. O único pensamento que tem consciência, é aquele que os afeta 
fisicamente, através da pele, ou dos músculos, ou da posição de seus corpos, ou da função 
dos intestinos. É como se um pensamento que não perturbasse a regularidade da respiração 
fosse non-arrivé, não psíquico. 

Isto explica porque um primitivo é bem incapaz de preencher o seu dia todo com 
consciência, e há horas no fim quando ele somente senta, mirando o espaço, e pensando em 
absolutamente nada. É claro, o tempo todo um movimento psíquico acontece nele, mas tais 
pensamentos são subliminares; não alcançam a consciência porque não são sublinhados, ou 
sustentados, por distúrbios físicos. Portanto, algumas tribos negras afirmam que o pensamento 
é feito exclusivamente no estômago; assim somente pensamentos que perturbem nossa 
digestão seriam autênticos Os índios pueblos dizem que o pensar é feito com o coração, e que 
as pessoas que acreditam que pensam na cabeça são obviamente malucas : então todos os 
americanos são mentes insanas. Eu tive que me corrigir muito rapidamente para não ser 
considerado como americano, e concordar que somente é pensamento ou consciência aquilo 
que afeta o coração ou a respiração, a região anahata. Evidentemente, existem numerosas 

idéias ou emoções, ou representações, ou percepções que definidamente perturbam o ato de 
respirar. Observe a curva de sua respiração, e verá que se algo e dito, ou se ouve um som, ou 
se há qualquer outro distúrbio, sua respiração fica instantaneamente afetada, particularmente 
quando se está justamente começando a falar, quando se está reunindo fôlego para ter o 
volume necessário de ar para produzir o som.  

O próximo estágio é a garganta, onde o som e produzido, a linguagem; e existe um 
vasto número de pessoas no nível de pensar em palavras somente; quando não existe uma 
palavra para designar uma coisa, quando não se pode ouvi-la ou vê-la impressa, então a coisa 
não existe. Porque eles vêem uma palavra, pensam que deve haver a coisa correspondente 
em existência. Por exemplo, Kant diz em sua Crítica da Razão Pura, que porque pessoas 
dizem "Deus", então pensam que Deus é.280 O centro psíquico de milhões de pessoas está na 

garganta; alguém grita uma corrente de palavras tremendas e todos pensam: "Agora algo 

                                                
280. Ver acima, 27 de junho de 1934, n.4 
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aconteceu. Não é maravilhoso? Deve ser verdade." Ainda que as palavras não signif iquem 
absolutamente nada. Se eles somente usassem esta coisa em cima em suas cabeças, esta luz 
inexorável, perceberiam que se tratava de perfeito nosense. Mas alguém produziu um mundo, 

fez uma realidade, através da produção de uma corrente de palavras, e eles a aceitam; levam 
a sério sem um momento de hesitação para ver se faz sentido ou não. É claro, não se pode 
negar que um certo número de pessoas subiu um pouco mais alto e chegaram ao nível onde 
mesmo palavras não produzem mundos, mas são raras, uma porcentagem muito pequena da 
população. 

Mr. Baumann: Alguns testes psicológicos foram recentemente experimentados em 
mim, e eu descobri que a menos que palavras fossem associadas com uma visão ou um som, 
eu não poderia me lembrar delas.  

Prof. Jung : Sim, é claro que é necessário associar as coisas com o corpo para retê-las. 
Temos que visualizá-las, projetar as coisas no campo da visão, como se fossem realidades 
ópticas. Ou temos que projetá-las na esfera do som, desse modo, e fazemos isso melhor ao 
usarmos a palavra. De outra forma não podemos estabilizar as coisas. É extremamente difícil 
pensar em termos absolutamente abstratos; mesmo o matemático mais abstrato usa sinais - 
letras, números e fórmulas - para dar corpo às completas abstrações que não poderiam ser 
mantidas em mente de forma alguma, se não traduzidas em algo como um corpo. Então o que 
Nietzsche está dizendo aqui sobre a importância do corpo é bem correto. Seu ponto de vista 
de que a alma e um mero derivativo do corpo é verdadeiro enquanto formos incapazes de 
estabelecer algo psíquico sem a ajuda do corpo. sem a ajuda da conexão com as coisas 
físicas. Uma completa abstração é realmente impossível. É não-verbal; não tem afinidade com 
nada que possa ser chamado matéria, e portanto é quase não-existente. O centro mais alto do 
sistema de chakras, sahasrara, seria a abstração completa. Está completamente além de 

qualquer semelhança ou afinidade física. É realmente não-existente, porque qualquer tipo de 
existência está sempre vinculada à extensão ou ao corpo.  

Agora, precisamos considerar esta frase, “uma guerra e uma paz". Vejam, uma 
pluralidade de coisas só existe ou pode existir por que elas se contradizem. Por exemplo, se 
temos uma sensação peculiar em nossa mão, e ao mesmo tempo em nosso pé, existe um 
conflito entre os dois; um é em cima, o outro é embaixo, e não sabemos se devemos olhar 
primeiro aqui ou lá. Assim todos os elementos pluralistas de nossa mente podem ser a causa 
de um conflito, ainda que somente a luta pela prioridade da atenção - não sabemos a qual 
atender primeiro. É também como um rebanho e um pastor; o rebanho consiste de uma 
pluralidade, e se as unidades de um rebanho dispersam, o pastor precisa reuni-las. E assim a 
consciência do ego é pastora de um rebanho de unidades psíquicas, e se o pastor é morto, o 
rebanho dispersa. Isto seria esquizofrenia. A cisão da mente é uma separação das unidades, e 
então cada unidade se comporta como se tivesse um pouco de consciência egóica, e se existe 
um remanescente de pastor em algum lugar, se seus ouvidos ao menos permanecem, ele 
escutará vozes. As unidades se comportam como pequenos egos e falam com inteligência 
semelhante à das ovelhas. 

Pode-se observar o mesmo fenômeno nos experimentos mediúnicos, onde certos 
fragmentos da mente se cindem. A psique é extremamente dissociável. O fato de que a mente 
realmente se baseia sobre uma pluralidade faz disso um sério perigo. Também se observa 
muito freqüentemente em esquizofrênicos que logo que o rebanho dispersa, logo que a guerra 
arrebenta, os fragmentos de consciência são projetados em diferentes partes do corpo, de 
modo que estas começam a falar com certa quota de consciência. Eu chamaria a atenção 
daqueles dentre os senhores, que lê alemão, para aquele livro de Staudenmayer chamado 
Experimentelle Magie.281 Ele teve vozes em partes diferentes de seus intestinos, por exemplo. 

É uma coisa muito freqüente que pacientes localizem suas vozes em algum lugar no corpo. 
Dizemos bem normalmente : “Foi como se meu coração me dissesse”, ou “como se eu ouvisse 
uma voz dentro.” Mas esquizofrênicos ouvem vozes saindo de seus pés, cabeças ou olhos. Eu 

                                                
281. Ludwig Staudenmayer, Die Magie als Experimentelle Naturwissenschaft (Magia Enquanto Ciência Natural Experimental) (Leipzig, 1912) 
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tenho um paciente que diz : “Hoje eu tenho vozes no meu lábio superior.” Ou, “Agora elas 
estão ocupadas com meu umbigo.” As vozes são também personificadas como homens 
infinitamente pequenos, que aos milhares, como formigas, andam sobre o corpo. Aquele caso 
famoso, Schreber, era um destes tipos282. Ele encontrou dúzias ,de pequenos homens sobre 
suas pálpebras, tentando abri-las ou fechá-las, ou andando sobre sua pele; e a toda hora um 
dos pequenos homens perdia sua independência e se fundia com a consciência do paciente. 
Ele sempre ficava bravo e amaldiçoava quando isto acontecia. Esta seria uma, dissociação 
relativa - as partes não são todas absolutamente independentes; de vez em quando juntam-se 
novamente. Seria como se a superfície congelada de um lago quebrasse de modo que os 
fragmentos estivessem vagueando na superfície, e então ocasionalmente dois pedaços se 
reunissem e congelassem juntos, formando novamente uma unidade. Este é o momento 
quando o pequeno homem diz “Dane-se!” - e se funde com a consciência. 

 
“Instrumento de teu corpo é, também, a tua pequena razão, meu irmão a qual chamas 
“espírito”, pequeno instrumento e brinquedo da tua grande razão.” 

 
Por esta sentença vemos que Nietzsche trata o espírito muito na mesma base que a 

mente : ele faz pequena, ou nenhuma diferença entre os dois. Este foi o erro fatal que foi 
cometido no fim do século dezenove e no começo do vinte. Identificaram mente e espírito, o 
que veio do fato de que tinham perdido a compreensão empírica do que o espírito realmente 
é283. O espírito desceu ao nível da mente, e particularmente da mente que consiste de 
palavras. A vasta maioria das pessoas cujas mentes consistem de palavras conquistou a 
pequena minoria cujas mentes consistem de pensamentos - e estas, por sua vez, 
conquistaram aqueles cujas mentes consistem de espírito. Então o espírito lentamente desceu 
de seu lugar celestial para o nível do pensamento inteligente, que evidentemente não foi o que 
deveria ter sido, mas melhor do que quando desceu ainda mais e se tornou meras palavras.  

Esta idéia não é invenção minha. Ocupou mentes muito diferentes na última parte do 
século dezenove. Mauthner escreveu uma filosofia na base da mente ser espírito; ele pensa 
que a mente se deriva principalmente da linguagem, que mente é discurso284. Encontramos 

estas conexões também nos Upanishads. E Anatole France diz : “0 que é a mente que não 
som, uma expressão vocal, L'aboiement d'un chien?285 Vejam, esta é a base corporal de 

fenômeno mental, e o acompanhamento corporal do qual aquilo que chamamos “psique” se 
desenvolve. Assim, ao descer das alturas do espírito, chegamos primeiro à pluralidade de 
pensamentos, e então à pluralidade mais vasta de palavras, e finalizamos com os latidos de 
um cão - a expressão vocal da mente em sua origem era evidentemente como o latir de um 
cão. Isto levou à filosofia de Klages, que identifica espírito e intelecto, e os mistura com a 

mente, até que o espírito se torne completamente irreconhecível; ele combate o espírito como 
um destruidor da vida. Se ele soubesse o que o espírito era, ele nunca poderia assumir isto, 
pois o espírito é originalmente uma coisa muito efervescente, como a abertura de uma garrafa 
de champanhe. É muito emocional, realmente uma culminação da vida.286 A palavra alemã 
Geist expressa isso; a etimologia desta palavra aponta para uma efervescência, um brotar. A 
palavra latina spiritus significa simplesmente vento, e a palavra grega animus não tem 
significado espiritual; também significa vento. Portanto, no milagre de Pentecostes, a descida 

                                                
282. Dr. D. P. Schreber, um juiz alemão, publicou sua “Memórias da Minha Doença Nervosa” em 1903. Freud, sem ao menos ver a pessoa, 
fez um estudo detalhado deste caso em “Notas Psicanalíticas Sobre um Relato Autobiográfico de um Caso de Paranóia” (1912),  vol 12. 
283. Jung sempre atribui esta confusão à ambiguidade da palavra Geist, que significa mente, espírito, fantasma, etc. 
284. L Friedrich Mauthner, “Wörterbuch der Philosophie : Neue beiträge zu einer kritik des sprache” (Dicionário de Filosofia : Uma Nova 
Contribuição a Uma Crítica da Linguagem) (München und Leipzig, 1910). Mauthner afirmava que se Aristóteles (por exemplo) falasse Copta 
ou Dakota em vez de grego, sua lógica teria sido diferente. Mauthner uma vez disse sobre Nietzsche que este estava seduzido por sua 
própria linguagem. 
285. Em outro lugar ele coloca uma citação mais completa do “Le Jardin d'Epicure” (Paris, 1895) p.80 : “0 que é pensar? Como se pensa? 
Pensamos com palavras. Então, em si mesmo, é sensual e nos traz de volta à natureza. Pense nisso! Um metafísico não tem nada com o 
que construir seus sistema de mundo, exceto os aperfeiçoados gritos dos macacos e cachorros.” (CW 6, par 40) 
286. A respeito de Klages, ver acima, 23 de maio de 1934. 
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do Espírito Santo, havia o fenômeno de um grande vento287. Então a palavra pneuma na 
antiguidade significava principalmente prana, o sopro da vida, e prana é característico de ser 
vivo. O ser vivo é preenchido por pneuma; não há vida sem ele. E não é de modo algum um 
erro que o conceito de pneuma, que originalmente não tinha significado espiritual algum, mais 
tarde sob a influência cristã tenha tomado tal significado. Isto era lógico, pois espírito é uma 
culminação da vida, de forma alguma destrutivo. Mas o intelecto, este demônio de palavras, é 
um destruidor da vida; quanto mais a mente se torna palavras, menos há lá de substância vital. 
Torna-se tênue como palavras - ou, desde que palavras são somente sons, flatus vocis, um 
sopro de voz.  

Miss Wolff: “Ter em mente” não significa também memorizar? "Eu tenho em mente" 
significa: eu lembro.  

Prof. Jung: Bem, isto também vai junto com o fato de que pensamentos abstratos, para 
serem conservados, precisam estar associados com o corpo; isto é ter em mente ou lembrar 
de algo.  

Mrs. Jung: Acho que tiramos a idéia desta palavra como sendo espírito da Bíblia, onde 
o mundo foi criado através de Deus. E no Novo Testamento, no Evangelho de São João, diz-
se que o Verbo era Deus e Deus era o Verbo, o que parece colocar a palavra realmente muito 
alto.  

Prof. Jung: Sim, mas a palavra alemã Wort não significa Logos exatamente. Logos é a 

concepção original, e o Logos tem uma qualidade peculiar : é um conceito mais elevado do 
que nous, a palavra grega que pode ser traduzida por "mente", mas ambas estas palavras 
designam um tipo de princípio cosmogênico. No Gnosticismo o princípio cosmogênico é o 
equivalente do Logos. Na filosofia mais diferenciada de Philo Judaeus, que é o iniciador real 
da filosofia do Logos288, o evangelho de São João, aquele mesmo princípio é o Logos, e o 

Logos é divino. É Deus. Agora, o Logos certamente originalmente tinha a ver com a palavra e 
portanto podia ser assim traduzido, mas a palavra foi considerada o fator criativo no Egito. Daí, 
a inscrição no templo de Ptah : “O que ele falava, tornava-se.”289 Eu diria que esta peculiar 

exaltação do termo Logos, significando palavra, vem da idéia de que ela era a palavra que 
expressava o espírito. Mas o fato era que eles estavam preenchidos com espírito e então 
produziram palavras; enquanto nós produzimos palavras e assumimos que estão preenchidas 
com espírito. Esta é exatamente a diferença. Eles somente falavam quando o espírito os 
preenchia. Quando eram agarrados pela efervescência do espírito, eles falavam mesmo em 
diferentes línguas, mesmo palavras não compreensíveis, de acordo com os registros de 
glossolalia no Novo Testamento290. E nisto, palavra é como matéria. É a definição do impulso 

divino, do espírito criativo divino. Esta inscrição no templo de Ptah mostra muito claramente 
esta realidade criativa, de vir-a-ser, do impulso divino, que está, em si mesmo, além das 
palavras e além dos corpos. É anterior a toda criação, não tendo forma; mas logo que entra no 
espaço do mundo, toma definições. Cria matéria. Daí, na filosofia tântrica, a matéria ser 
definida como a delimitação do pensamento divino.  

Vejam, a filosofia antiga realmente partia de uma realidade diferente da nossa, de uma 
psicologia muito diferente. A linguagem era então muito pouco controlada. Vemos quanto 
problema Platão teve para expressar certas idéias que para nós são agora concepções 
definidas, ele teve que usar parábolas e todos os tipos de meios para expressar seu 
pensamento filosófico. A famosa parábola da gruta pertence à teoria da cognição, dizemos 
hoje em dia, mas ele teve que expressar isto através daquele aparato canhestro. Ao ler 
filosofia medieval, temos que lutar contra um extraordinário desajeitamento da linguagem. O 

                                                
287. "Quando se comp1etaram os dias do Pentecostes, estavam todos juntos no mesmo lugar; e, de repente, veio do céu um estrondo, como 
de vento que soprava impetuoso." Atos 2 : 1-2 
288. A respeito de Philo Judaeus ver acima, 16 de maio de 1934, n.6 
289 O Ptah egípcio, assim como Jahveh, criava através da fala. Nos "Pyramid Texts", diz-se que Ptah criava através do “coração e língua”. 
Vejam "Desenvolvimento da Religião e Pensamento no Antigo Egito", ed. James H. Breasted (Filadélfia, 1912) pp : 44-47. 
290. "Glossolalia" é normalmente traduzido em vernáculo como “falar em línguas” - isto é, falar em linguagem não conhecida, mas naquela a 
qual, sem inspirada interpretação, é balbuciar. Jurng aqui dá a passagem uma interpretação mais geral. Ver Atos2 : 3-4. 
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alemão original era indizivelmente pesado e difícil. Há o mesmo problema ao ler o latim muito 
elegante da filosofia estóica ou dos neoplatônicos; aquela linguagem simplesmente não estava 
diferenciada o suficiente para expressar sutilezas. O grego era de certa maneira muito mais 
sutil, mas em comparação com uma linguagem moderna, também este era excessivamente 
arcaico. Então estavam sempre sob a pressão do espírito, o que o tornou uma coisa muito real 
para eles, e sentiram a palavra como sendo a face visível do espírito. Era, portanto, para eles, 
divina. 

Existia o mesmo sentimento na velha China onde cada fragmento de papel escrito era 
cuidadosamente coletado por pessoas especiais para que não se perdesse ou manchasse, 
porque o hieróglifo ou a escrita eram sagrados. Um livro escrito era mágico porque era a 
aparição do espírito. Este era o antigo ponto de vista, mas na subseqüente diferenciação da 
linguagem, o fenômeno original do espírito foi-se perdendo mais e mais de vista, e a palavra 
estava então no lugar do espírito. Vê-se isso no desenvolvimento da Igreja Cristã; o espírito 
real está quase extinto, e somente resta a palavra impressa. Assim, nos agarramos à palavra 
da Bíblia. Nos primeiros séculos os quatro evangelhos não eram nem considerados como uma 
revelação de Deus. Supunha-se que eram livros úteis, de caráter edificante, bons para ler, mas 
ninguém achava que eram a palavra de Deus revelada por imediata inspiração divina. Isto foi 
uma invenção posterior, quando buscavam uma autoridade em vez do espírito que estava 
faltando. Leiam São Paulo e podem ver como o espírito funciona. Ele estava ainda sob 
pressão. Suas palavras são a gagueira do espírito; mas nós as consideramos como o 
refinamento do espírito, a própria palavra enquanto espírito - um grande erro. A palavra é 
meramente o que sobra do espírito depois dele ter passado. Então o desenvolvimento 
moderno levou primeiro à descida do espírito até a mente, e da mente às palavras, e então o 
espírito se foi completamente, de modo que não sabemos o que o espírito é. Precisamos fazer 
um esforço para lembrar o que ele era. Mas qualquer um que tenha o mais débil conhecimento 
do espírito sabe que ele é a culminação da vida. É até mesmo a maior intensidade da vida.  

Dr. Escher acaba de me perguntar sobre um problema filosófico muito complicado, a 
questão do relacionamento entre espírito e mente ou intelecto, o qual não posso explicar 
completamente. Este é um terreno extremamente controverso, e muito naturalmente depende 
da definição dada ao fenômeno. Vejam, eu proponho chamar espírito a tal e tal coisa, e mente 
a tal e tal, e a partir de tal proposição podemos discutir, mas se "mente" pode significar 
qualquer coisa e "espírito" pode significar qualquer coisa, fica impossível. Este é justamente o 
problema, justamente o que eu estava dizendo. Mente e espírito estão hoje em dia tão 
confundidos, que as palavras são usadas de forma intercambiável, assim como em alemão 
usa-se a palavra Geist simplesmente para qualquer um. Há também a conotação de "esprit", 
por exemplo, e fala-se do esprit de vin, Weingeist, o "espírito do álcool" É claro, álcool foi 
chamado spiritus por que é uma substância volátil que se destaca de um líquido pela 
destilação, é a substância volátil que sobe para dentro do alambique. Geist "é também uma 
expressão para um conceito psicológico, mas temos que separar estes termos : de outro 
modo, nos enredamos em todo o nosense que está acontecendo agora. Por exemplo, Klages 
pensa que o espírito é o destruidor da vida, o que é “contradictio in adjecto”, o espírito tem sido 
sempre o criador da vida. A loucura orgiástica da antiguidade e prana, o sopro da vida. Um 
deus nos preenche com prana, ou seu pneuma ou vento, e nos tornamos um ser do ar, o que 

é evidentemente um fantasma ou uma alma; mesmo o corpo se torna respiração. Este era o 
conceito original.  

Prof. Reichstein : Não poderíamos dizer que depende de em qual lado está a libido 
colocada no momento? Por exemplo, podemos dizer que hoje em dia as pessoas não 
necessitam tornar-se mais airosas do que já são. Quando a parte ctônica é mais enfatizada, a 
libido é retirada do lado do espírito e despenca-se e se torna menos diferenciada.  

Prof. Jung: Bem, ela despencou, isto é o diabo. Vejam, temos que nos destacar desta 
coisa intelectual.  

Prof. Reichstein : Parece ser bem necessário, pois de outra forma a terra não teria 
força suficiente.  
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Prof. Jung: Bem. Que devemos enfatizar o corpo é a mensagem de Nietzsche, e é 
também a mensagem do materialismo, isto se admite. Devemos enfatizar o corpo, pois assim 
damos corpo a conceitos, a palavras. E devemos insistir no fato de que eles não são nada 
mais do que palavras uma vez que o espírito se foi, que não há vida neles - são coisas mortas, 
fora da vida. Devemos voltar ao corpo para criar o espírito novamente; sem o corpo não há 
espírito porque o espírito é uma substância volátil do corpo. O corpo é o alambique, a retorta, 
na qual materiais são cozidos, e deste processo se desenvolve o espírito, a coisa efervescente 
que se eleva. Nietzsche voltou-se para si mesmo, isolou-se de todo o mundo, arrastou-se para 
dentro de sua própria retorta e submeteu-se a este processo. Então subitamente descobriu 
que estava preenchido com um novo entusiasmo orgiástico ao qual chamou sua experiência 
de Dionísio, o deus do vinho. Vejam, este é o espírito. Dionísio é o deus da profecia, dos 
sonhos proféticos, e é o deus do corpo. Na última parte de Zarathustra há um belo poema 
onde Nietzsche descreve como estava cavando dentro de si mesmo, trabalhando dentro de 
seu próprio eixo; lá podemos ver quão intensamente ele experimentou a ida para dentro de si 
mesmo, até que ele subitamente produziu a explosão da forma mais original do espírito, o 
Dionisíaco291.  Mr. Baumann : No começo do Fausto há um monólogo onde ele estava 
considerando o que vinha primeiro, espírito, a palavra - ou a ação, a realização292.  

Prof. Jung: Fausto já era moderno uma vez que Goethe sentia que a palavra somente 
não era suficiente. Mas é o único termo disponível para traduzir Logos, pois Logos não é 
certamente ação. Para o homem antigo, entretanto, era. ação, a palavra era a ação do espírito. 

Mr. Baumann: Não era a palavra mais um comando?  
Prof. Jung : Mais tarde tornou-se um comando, mas naquele tempo era o pneuma, o 

que significa a face de Deus, o Anjo da Face do Antigo Testamento. A concepção Sufi de 
Allah, Chidr, é o Anjo da Face. É a visibilidade de Deus, a face do pneuma. O anjo da palavra, 

ou o deus da palavra, é a visibilidade da palavra. Portanto Cristo, sendo o Filho de Deus que 
se tornou carne, é a palavra.  

Mr. Allemann: Para muitas pessoas eu acho que há ainda a palavra de poder; o mantra 
tem espírito ou energia por trás dele.  

Prof. Jung: Mas energia pelo reverso. O mantra é a palavra que se supõe abre a porta 
mágica e é usada para produzir efeitos mágicos. É um pedaço da memória antiga. Uma vez foi 
a face de Deus, e para aquelas pessoas nas quais um pouco do espírito antigo ainda está 
vivo, pode produzir efeitos mágicos; mas para nós não significa nada. É uma palavra.  

Mrs. Fierz: Originalmente a palavra não era absolutamente clara; era obscura, e 
portanto carregava o significado secreto.  

Prof. Jung: Sim, as palavras de Deus eram as palavras de um oráculo, por exemplo. E 
as palavras eram obscuras; não eram conceitos, mas a expressão do poder divino. Não era 
necessário compreender. Tínhamos simplesmente que aceitar a palavra divina e tinha-se 
aceitado Deus. Mas os senhores vêem, nós, esperamos palavras que compreendemos, e 
então elas são simplesmente palavras. Então um mantra significa uma palavra para as 
pessoas para as quais significa qualquer coisa, mas para nós não significa nada. Pois nós 
simplesmente julgamos pelas palavras, ou julgamos pelo aspecto extraordinário de símbolos. 
Nós encontramos símbolos mitráicos em uma gruta, e perguntamos o que eles significam, ou 
pensamos talvez que eles são tolos ou pobres. Não sabemos que espírito os criou, nem que 
espírito está por trás deles. Aqueles símbolos eram expressões de um fenômeno tremendo. 
Por eles mesmos são somente traços, as pegadas de algo que passou. Mas as pegadas, 
evidentemente, não são o ser; vejam, aquelas pessoas realmente contemplaram o ser e 
portanto prestaram pouca atenção às pegadas. Somente quando a coisa já passou, quando as 
pessoas estavam perguntando se sobrara alguma coisa, eles disseram: “Ah, aqui estão as 
pegadas”, e então fizeram uma grande história sobre elas. Assim nossa situação está 
exatamente revertida : estamos agora na época onde não há nada exceto palavras - mas não 

                                                
291. Ver Parte IV, cap. 74, "A Canção da Melancolia"; cap. 76, "Entre as Filhas do Deserto"; e cap. 79 "O Canto Ébrio". 
292. No Fausto, parte I, “No Estúdio de Fausto”, Fausto muda : “No começo era o Verbo” para “No começo era a ação”. 
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podemos fazer nada com elas, estão mortas. Portanto, devemos nos afastar delas e voltar à 
fonte de onde tudo começou originalmente. E aqui está uma mensagem : Zarathustra diz para 
voltar ao corpo, entrar no corpo, e então tudo estará certo, pois lá está escondida a grande 
inteligência. A partir daquele corpo vivente tudo originalmente veio. Bem, isto é verdade. Não 
se pode dizer mais nada. 

“Eu” - dizes; e ufanas-te desta palavra. Mas ainda maior - no que não queres acreditar - 
é o teu corpo e a sua grande razão: esta não diz eu, mas faz o eu.” 
Aqui Nietzsche ou Zarathustra prepara nossa mente para um insight muito importante; 

a saber, não é “eu” que é inteligente. Quando dizemos “eu”, queremos dizer nossas mentes e 
pensamos que qualquer coisa que possamos saber sobre nós mesmos é conhecido. Este é 
um preconceito muito curioso. Ontem mesmo, por exemplo, uma senhora relativamente 
inteligente estava em meu consultório - aparentemente ela havia lido muitos livros - e contou-
me sobre sua neurose peculiar. Então ela disse : “E a coisa mais interessante é que minha 
neurose não tem nenhuma causa, absolutamente nenhuma; não tem significado ou razão.” Eu 
disse : “Então ela é um presente do céu, pois eu nunca ouvi dizer de uma neurose que não 
tivesse causa.” “Sim”, ela disse, “deve ser algo desse tipo, porque realmente não há causa 
para ela, eu sei tudo sobre mim mesma.” Perfeitamente inofensiva e inocente! Ela é 
absolutamente consciente de sua psicologia! Há lá uma montanha, mas ela não a viu. No fim 
da hora ela sabia que algo tinha sido feito nela, que ela não havia feito. Algo tinha sido feito; 
ela vivia algo que não compreendia, que não conhecia - e isso vivia nela. 

É uma grande descoberta "que abaixo, ou ao lado de nossa psique, ou consciência, ou 
mente, existe uma outra inteligência da qual não somos os criadores, e da qual dependemos. 
Vejam, o maior medo de Freud é que possa haver algo externo que não seja o "eu"; dizer que 
existe uma inteligência maior fora de nossa mente significa que devemos estar loucos. Como 
Nietzsche. Infelizmente para Freud, Nietzsche não foi o único que teve tais pensamentos; foi a 
convicção de todos os milhares de anos antes de Nietzsche, que a inteligência do homem não 
era a palavra final, que mesmo sua mente era o resultado de algo atrás da tela - que não 
somos criadores, mas somos criados. Nossa mente não é o deus criativo que faz um mundo 
inteiro pular na existência a partir de nada. Existe uma preparação. Há, anterior à consciência, 
um inconsciente a partir do qual a consciência uma vez emergiu, e esta é uma inteligência a 
qual seguramente excede nossa inteligência de uma maneira indefinida.  

 
             QUARTA PALESTRA DE INVERNO- 13 de Fevereiro de 1935 

 
Prof. Jung: Temos uma série de questões esta manhã. A primeira é de Mrs. Baumann : 

"Falando de espírito, não consigo evitar pensar na Alemanha hoje e nos "altos ventos" que 
sopram por lá. Uma vez o senhor falou sobre isso no seminário e em ligação com isso eu 
gostaria de perguntar se o movimento para trás da suástica não pode ser relacionado com o 
movimento retrógrado do ano platônico? Quero dizer, uma vez que a manifestação é coletiva e 
racial, o símbolo da suástica deveria ser virado para trás a fim de marcar o movimento para 
Aquarius. Deveria ser coletivamente válido para a árvore da humanidade, ao invés da suástica 
que se move como o sol. 

Isto está um pouco confuso. Com certeza eu não mencionei a suástica, mas houve 
algo em particular naquilo que eu disse na última vez que gerou esta questão, além do que eu 
estava falando sobre o espírito? 

Mrs. Baumann : Apenas no sentido de que muitas pessoas estão falando sobre o 
movimento retrógrado das coisas.  

Prof. Jung : Por movimento retrógrado você compreende a assim-chamada regressão 
na Alemanha - sair do Cristianismo e ir para o paganismo, por exemplo?  

Mrs. Baumann : Sim, e a suástica em si gira para trás. E o senhor estava dizendo que o 
significado havia saído do espírito, descido à mente, e então às palavras.  

Mrs. Leon : O senhor disse que o espírito deveria voltar para o corpo.  
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Prof. Jung : Isso mesmo. A ênfase principal está totalmente no corpo, e a descida do 
espírito na esfera do corpo; nos parágrafos com que lidamos na última vez, Nietzsche diz que 
o espírito está reduzido a um mero brinquedo do corpo. É olhado de um ponto de vista 
espiritual, esta e uma regressão terrível, um movimento definidamente retrógrado. Pergunte a 
qualquer bom cristão e ele dirá o mesmo. Assim, Nietzsche tem sido acusado de crimes 
indizíveis; ele foi mesmo considerado responsável pela guerra mundial. Desse modo a idéia do 
movimento retrógrado está bastante justificada, e estou feliz de entrar na sua questão.  

Mrs. Baynes: Parece-me que esta configuração está terrivelmente confusa por 
relacionar o movimento retrógrado à constelação de Aquarius.  

Prof.Jung: Agora esperem! Já pulamos demais. Mrs. Baumann perguntou 
primeiramente sobre o atual movimento espiritual na Alemanha, e ela vincula este movimento, 
que é uma regressão, a um simbolismo arcaico ,e um ponto de vista arcaico em geral; e ela 
pergunta se este movimento está expresso na suástica que se move para trás. Vocês sabem, 
de acordo com o Budismo, o movimento para a esquerda não é tanto um movimento 
considerado retrógrado quanto errado. É uma idéia geral na Índia e no Tibet que, para andar 
ao redor da STUPA, ou o que eles chamam TCHORTEN293 devemos nos mover ao redor dela 

na direção do sol, de outro modo está errado. Assim, a rotação em munda1as, expressa, 
digamos, pe1a suástica, uma espira1 ou vórtice, deve ser no sentido dos ponteiros do relógio; 
este é o modo no qual a luz deve girar e o modo em que devemos nos mover. Se nos 
movemos ao contrário é mau, pois contrariamos o curso regular das coisas; é portanto 
associado à magia negra. O caminho da diferenciação ou crescimento espiritual é entendido 
como o caminho da mão direita, e o oposto é o caminho da mão esquerda. Estas duas 
expressões são usadas no tantrismo, por exemplo. O chakra-puja, onde certos rituais 

peculiares que tem má reputação são praticados, é chamado o caminho da mão esquerda, 
que também está associada à magia, a mão esquerda sendo o sentido reverso, o caminho 
contrário ao sol. Agora, curiosamente, ninguém sabe como isto começou. E aqueles quiçá 
competentes Nacionais Socialistas com quem conversei na Alemanha não sabiam que sua 
suástica estava girando para o lado errado. Alguém chamou-lhes a atenção para isso um tanto 
indelicadamente, e eles de repente disseram : “Dr. Jung, explique-nos por que esta girando de 
modo errado.” Uma questão muito embaraçante! Com certeza esperavam me pegar numa 
armadilha. Mas vejam, embora ela se mova ao contrário quando olhamos para ela, se nos 
colocamos dentro da suástica nacional socialista, ela se move do lado certo. O símbolo é de 
longo alcance; tem um certo significado psicológico, qualquer que, seja. Deste modo penso 
que realmente significa algo o fato da suástica estar se movendo de modo errado294.  

Mr. Allemann: A suástica é da cor do sol, assim penso que também signifique algo o 
fato da suástica nacional socialista ser preta.  

Prof. Jung : Exatamente. Ela deveria ser dourada. Isto é muito interessante - tão 
interessante quanto o fato dos Soviéticos, que realmente não podem ser acusados de 
simbolismo espiritual, escolherem a estrela de cinco pontas. A estrela de cinco pontas é o 
pentagrama, e por ser o sinal do homem terreno, é o signo da magia do mal. Vejam, a estrela 
de David tem 6 pontas, mas a estrela soviética, além de ter 5 pontas, é também vermelha, a 
cor do sangue, sendo assim um signo intensamente maligno. Certamente as pessoas que a 
escolheram para os soviéticos não tinham idéia disso. Podemos especular - fantasiar sobre 
isso - e dizer que um mestre das artes negras estava por trás de todo o espetáculo lá. Mas não 
acredito em tais façanhas - tão pouco quanto acredito que os Mahatmas sussurraram em 
meus ouvidos. (Os senhores sabem, os teósofos dizem que desde que eu tenha dito alguma 
coisa boa, ela foi sussurrada em meus ouvidos pelo Mahatma que vive no Tibet, e o resto e 
bobagem.)  

                                                
293. um tipo de templo, o equivalente à nossa cruz, ou aquelas pequenas capelas no campo com a figura de um santo. 
294. A suástica (palavra sânscrita para Boa Sorte), relacionada a ambas, a roda e a cruz, foi encontrada, inter alia, na Grécia,  Tibet, Peru, 
Israel, e entre os índios americanos. Mais tarde Jung escreveu que o movimento para a esquerda da suástica nazista indica uma regressão 
para o inconsciente. 7 de outubro de 1946, Cartas, vol. I, pág. 444. 
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Mrs. Baynes : Voltando ao ponto sobre o sentido horário e o anti-horário, lembra, no 
"Segredo da Flor de Ouro", o sentido é anti-horário, mas é considerado bom. Também a 
Kundalini move-se ao contrário no início.  
Prof. Jung : Este é o caminho da mão esquerda.  

Mrs. Baynes : Mas o senhor não poderia considerá-la magia negra.  
Prof. Jung : Bem, faz-se esta associação porque qualquer coisa escura certamente é 

associada à magia negra. Mas não é uma afirmação válida; é meramente um fato que as 
pessoas associam o escuro com a magia negra. E é interessante que se contornamos o 
tchorten no sentido errado, se vamos contra o sol, fizemos algo que não é regular, e que vai 

contra as ordens do céu; se queremos estar em uma conexão decente, devemos tomar o 
curso natural : devemos mover-nos com o sol.  

Mrs. Adler : Como é isso no horóscopo? Acho que há lá dois movimentos.  
Prof. Jung : Sim, temos as peculiares afirmações astrológicas do movimento 

progressivo do sol através dos signos do zodíaco, e o movimento retrógrado do ponto da 
primavera no zodíaco. Certamente o horóscopo tem muito a ver com a mandala, e nas 
mandalas sempre se tem os dois movimentos ao mesmo tempo; vejam, isto se relaciona com 
a união dos pares de opostos. Já dei a vocês uma longa explanação sobre estes dois 
movimentos no horóscopo. Um é o movimento correto do sol, começando no signo da 
primavera do zodíaco, em Áries, o carneiro, e indo a Taurus, o touro, e Gemini, etc...; e o outro 
é o movimento retrógrado do ponto da primavera (a posição do sol em 21 de março ) e isto é 
chamado a precessão dos equinócios. E este movimento é a base para um cálculo de tempo 
totalmente diferente. O movimento do sol no sentido horário faz o ano, pois o sol completa seu 
curso em um ano, e então volta para Áries, o ponto da primavera; mas o caminho da 
precessão dos equinócios é o oposto, anti-horário, e leva 26.000 anos para voltar ao ponto da 
primavera, leva 2.150 anos para fazer um mês, e o total, 12 meses, leva 26.000 anos. Este é o 
ano platônico, e é o movimento da mão esquerda, poder-se-ia dizer.  

Agora, Mrs. Baumann se refere à curiosa afirmação astrológica de que a posição do 
equinócio da primavera é característica de um período de tempo. Com certeza isto é uma 
hipótese, assim como é uma hipótese que a posição do sol, ou outro planeta, ou o assim-
chamado signo ascendente (o signo zodiacal que está se elevando no horizonte no momento 
do nascimento) são características do indivíduo nascido naquele momento. Não posso explicar 
como as pessoas chegaram a tais afirmações; só podemos aceitá-las gratuitamente. A 
astrologia toda é baseada em tal hipótese. E não posso evitar mencionar novamente que, 
muito peculiarmente, astrólogos têm se apegado a tal afirmação mesmo quando se tornou 
óbvio que, levando-se em conta a precessão dos equinócios, o horóscopo não se ajusta às 
atuais constelações nos céus. Por exemplo, se dissermos que o sol está em Áries, e então 
olharmos para o sol com um telescópio, descobriremos que ele não está em Áries: está 60 
graus para trás de Áries, está no fim de Peixes. Assim a declaração astrológica de que pelo 
fato de seu sol estar em tal e tal signo você tem tais e tais qualidades, não está baseada em 
fatos astronômicos; mesmo assim o astrólogo continua falando no mesmo estilo. Vejam, nosso 
cálculo do tempo é totalmente artificial. Estes são somente nomes que não se relacionam com 
a atual posição dos planetas, do sol ou da lua em certas constelações. Mas o cálculo do Ano 
Platônico - quando dizemos, por exemplo, que o ponto da primavera está agora saindo dos 
últimos graus de Peixes e entrando no signo de Aquarius, o aguadeiro - é uma afirmação 
astronômica verdadeira. Aí temos uma coincidência com a posição astronômica real do 
equinócio da primavera.  

É um fato muito curioso que os astrólogos esclarecidos de nossos dias digam que o 
horóscopo evidentemente não tem nada a ver com a posição das estrelas, mas relaciona-se à 
dinâmica das estações- primavera, verão, outono, inverno. Isto é válido. É compreensível que 
animais nascidos na primavera sejam diferentes daqueles nascidos no outono; este é um fato 
geralmente conhecido. E aplicado ao homem, isto parece ter influência sobre sua constituição 
também, seja ela física. ou mental. Mas aqueles astrólogos esclarecidos que sabem que o 
horóscopo não tem mais nenhum paralelismo com a posição real das estrelas, negam agora a 
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eficiência das reais posições astronômicas; dizem que a precessão dos equinócios não tem 
absolutamente nenhuma influência na constituição humana. Negam isso também por serem 
esclarecidos. Vejam, a coisa toda é algo sobre a qua1 ninguém deveria ser esclarecido; há 
certas coisas sobre as quais se entende muito mais se não se é esclarecido. Porque a coisa é 
desta forma, é um problema filosófico muito grande e muito profundo, e eu prefiro não entrar 
nele. Mas vejam, isto é o que Mrs. Baumann quer dizer - que este movimento retrógrado da 
suástica está em correspondência mágica ou simpática com o movimento retrógrado do 
equinócio de primavera, e isto se torna particularmente importante em nossos tempos. 
Estamos em um período de transição, sem dúvida, e isto coincide com a transição do 
equinócio de primavera de Peixes para Aquário. De acordo com a definição astrológica, isto 
deveria produzir uma peculiar mudança em nossa mente humana, o que significa em nossa 
atitude. Assim, se alguém gostar, pode estabelecer um paralelo entre o atual desenvolvimento 
psicológico do homem e este peculiar fato astronômico.  

É realmente notável que se veja em todos os lugares praticamente a mesma coisa. 
Entre o Bolchevismo e o Nacional Socialismo há apenas uma pequena diferença. E há 
praticamente nenhuma entre o Nacional Socialismo e o Fascismo, apenas a diferença entre 
Itália e Alemanha, assim como a diferença entre Alemanha e Rússia estabelece a diferença 
entre seus dois movimentos políticos. Mas au fond é a mesma coisa, tanto é assim que 
Nacionais Socialistas esclarecidos me disseram que esta é com certeza a forma germânica do 
Bolchevismo. Vê-se o mesmo movimento em outros países, com outros nomes. O New Deal 

de Roosevelt é a mesma coisa, e Lloyd George volta-se para a Alemanha com suas idéias 
sobre um "new deal". Ele declarou muito recentemente no Manchester Guardian que admirava 

os alemães por suas excelentes idéias; sua proposta para uma nova negociação foi realmente 
influenciada por eles. O que Roosevelt está tentando produzir com certeza está em harmonia 
com as características técnicas e administrativas da América, assumindo assim um certo 
aspecto econômico, mas au fond é exatamente a mesma coisa novamente. Esses movimentos 

de massa no mundo. inteiro - em menor escala até mesmo o Movimento Oxford - são sempre 
os mesmos. É uma espécie de coletividade num nível inferior. Portanto pode-se realmente 
dizer que há uma tremenda transformação acontecendo através do mundo, e isto coincide com 
a aproximação de Aquário. Aquário sempre foi caracterizado como um signo aéreo, e 
relaciona-se com o vento da primavera que traz as nuvens de chuva; é o signo do período 
atual, que é a estação chuvosa naqueles países onde se originou o velho zodíaco babilônico, 
na Mesopotâmia, por exemplo. Nesta época os ventos elevam-se, trazendo as chuvas de 
inverno do mar. Mais tarde vem a primavera e a primeira evidência, a inundação, poderia ser 
Peixes, e então vem Áries, a primeira fertilidade, os primeiros brotos - o investidor Carneiro é a 
investida das primeiras folhas verdes. Agora Aquário, sendo um signo do vento, é certamente 
um signo pneumático, um signo de movimento espiritual, de atmosferas e distúrbios 
atmosféricos. Além disso, a astrologia moderna. associou o planeta Urano a Aquário, e Urano 
é o planeta dos incidentes ou acidentes imprevisíveis, um planeta muito elétrico, causador de 
temporais e eventos irregulares e imprevisíveis.  

Agora, ao escolher a suástica negra virando para a esquerda, os alemães certamente 
expressaram o movimento retrógrado de muitas maneiras. Em primeiro lugar, a suástica é um 
símbolo solar pagão apesar do fato de ser encontrada nos primórdios do cristianismo, em 
catacumbas, por exemplo - embora provavelmente fosse nesse caso uma herança dos tempos 
pagãos. Ela é encontrada sobre toda a terra; é um símbolo solar excessivamente arcaico. 
Então em segundo lugar seu movimento retrógrado, e em terceiro a cor negra, a cor do mal. 
Estas são regressões para o arcaísmo, para o caminho da mão esquerda, que é o escuro lado 
inconsciente. Assim pode-se dizer agora que o sol transforma-se em. um contra-sol um sol que 
não está acima, mas abaixo, que não é brilhante, mas escuro, que não caminha no sentido 
horário, mas no anti-horário. É uma revolução contra a velha tendência das coisas e assim o 
progresso é impedido : acontece uma regressão. Pessoas estão perguntando, sobre as 
universidades germânicas, sobre o futuro progresso da ciência, e o futuro progresso da justiça, 
da igualdade, dos direitos democráticos? Tudo se tornou questionável. O comércio 
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internacional por exemplo, e todas as leis para proporcionar negócios internacionais decentes 
agora se foram com o vento. Certamente pode-se explicar a inflação germânica através da 
extrema miséria daquele povo após a guerra, mas não se pode explicar porque a América 
abriu mão do padrão-ouro; isto foi um crime, alta ladroagem, tão negra quanto a suástica.  

Mrs. Sigg: Acho que se poderiam ter idéias um pouco mais otimistas sobre isso. A 
bandeira que tínhamos na Prússia era preta e branca, e o Primeiro Reich era preto, branco e 
vermelho, assim agora há menos preto na bandeira de qualquer maneira, e também há uma 
forma mais diferenciada.  

Prof. Jung: Bem, nós não somos juízes; apenas fazemos afirmações. Vocês sabem 
que não há algo tão mau que algo de bom não possa sair de lá. Só podemos olhar para as 
coisas como elas são justamente agora, o modo como elas parecem vistas de fora. Se alguém 
pudesse entrar na mente do Sr. Roosevelt, estou bem certo que não pareceria assim; ele deve 
pensar muito sobre seu New Deal, e o Sr. Lloyd George também, sem dúvida. Não se pode 

evitar admitir que o Fascismo tem feito um grande bem à Itália; é um país diferente. E assim 
há muitas pessoas, estrangeiros (os próprios alemães estão inclinados a serem 
preconceituosos) que viram e elogiaram o que aconteceu na Alemanha, e mesmo na Rússia, 
como uma tendência superior. Portanto, é extremamente difícil julgar. Por um aspecto as 
coisas são positivas, por outro, muito negativas.  

 
Mrs. Sigg: “Il faut reculer pour mieux sauter.”295  
 
Prof. Jung : Depende se nós damos crédito à vitalidade da raça européia ou não. 

Houve certos reculements (recuos, retrocessos) na história que não foram seguidos por 

nenhum salto, os romanos não saltaram mais alto após a queda de Roma. E pensem sobre o 
Egito, Babilônia, Assíria - todos grandes impérios! Mas enquanto houver vitalidade na raça, o 
reculer é certamente pour mieux sauter.  

Dr. Escher : Se estivermos no hemisfério sul, o sol está caminhando ao contrário do 
sentido do relógio; portanto está indo ao caminho oposto.  

Prof. Jung : Sim, ao sul do Equador, mas do nosso ponto de vista, ele sempre vai no 
sentido horário. Não devemos ser muito esclarecidos sobre esses assuntos. Este sentido 
horário é relativo, com certeza. Se nos pusermos no Pólo Sul, ou na Cidade do Cabo, ele 
naturalmente se moverá ao contrário. Ou se dermos as costas ao sol, ele também estará indo 
de modo errado. Vejam, a coisa toda foi inventada ao norte do Equador; estas afirmações só 
são verdadeiras nas esferas dentro das quais são feitas. 

Agora chegamos à segunda questão da Mrs. Baynes: “É possível definir a conexão 
entre espírito e:  

 a) arquétipos,  
 b) o inconsciente coletivo,  
 c) o Self ?  

Ou devemos pensar o espírito como uma variável psicológica que podemos reconhecer por 
seus efeitos sobre nós, mas que escapa a todas as tentativas para conectá-lo a qualquer 
fenômeno que podemos observar em nossa psique ?” 

  Esta questão toca um problema muito delicado, muito difícil de elucidar; sabem, é muito 
mais uma questão de definição. Nós temos uma idéia sobre o espírito basicamente tradicional; 
originalmente espírito, pneuma, significava vento, ou respiração, portanto algo semi-
substancial. Este entretanto é um ponto de vista obviamente arcaico. Dentro da esfera do 
dogma religioso a velha idéia do espírito ou pneuma pode ser facilmente aplicada. Pode-se 
imaginar que a Graça de Deus seja algo semi-substancial, como o fogo que veio do céu no 
milagre de Pentecostes. Mas quando se fala da compreensão psicológica de espírito, deve-se 
naturalmente por um fim a estas idéias, e então o indivíduo será confrontado com a 
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necessidade de uma definição decente deste fenômeno psicológico chamado espírito. A 
palavra alemã para espírito é Geist, que, conforme eu lhes disse semana passada, significava 
originalmente um tipo de efervescência, um brotar. Provavelmente a palavra Geyser está 

relacionada a isto, porque na etimologia da palavra, a raiz seria encontrada na palavra gótica 
usgeisjou, que significa uma efervescência, um jorrar, exatamente como a palavra suíça uf-
geist. Esta última significa muito o que enervé significa em francês; quando alguém está 
enervé, está irritado além da medida, de modo que a qualquer momento uma explosão pode 

acontecer. Pessoas que estão cheias de espírito ficam excitadas - gesticulam e falam muito. 
Após o milagre de Pentecostes diz-se que os discípulos estavam como que ébrios de vinho 
doce.  

Assim, a palavra geist descreve mais definidamente a condição psicológica do que a 
palavra spiritus, "vento, respiração"; e a palavra grega pneuma significando vento, a qual em 

rituais religiosos posteriores vieram a significar espírito; assim a palavra latina para mente e 
espírito, animus, é uma prima ou uma réplica da palavra grega animos, que significa vento tout 
bonnement. Agora estas palavras são muito mais objetivas, são um tipo de definição objetiva 
ou abstração de uma condição psicológica; enquanto a alemã geist, sendo mais primitiva, 
permanece presa no Ur-phänomen psicológico e descreve uma condição emocional. 

Consistente portanto com esta estória do conceito, então, devemos afirmar que o fenômeno do 
espírito ou geist é uma experiência peculiar que possui ao mesmo tempo conteúdos mentais 

ou intelectuais, e emoções - é uma intensa consciência acoplada com emoção. Por exemplo, 
uma revelação importante, uma inspiração (que tem a ver com respirar para dentro), poderia 
ser geist, assim o significado real seria uma iluminação, um esclarecimento, acompanhados 

por uma mais ou menos veemente irrupção de emoções. Agora, esta é claramente um tipo de 
experiência mística, e todas as outras formas de geist são mais ou menos derivativas de tal 

condição. 
Este conceito entretanto finalmente degenerou naquilo que se poderia chamar "mente" 

ou "intelecto", que não é mais uma experiência mística. É agora uma função humana. Quando 
o homem experimenta sua própria função como um evento objetivo, a palavra Geist deveria 
ser usada : inspiração ou espírito. A mesma coisa usada como função poderia ser chamada 
"mente" ou "intelecto'"; não mais deveria ser espírito. O espírito é um evento objetivo e 
espontâneo; não é nada que alguém possa fazer. É algo que tem uma influência dominadora, 
de modo que deveríamos reservar a palavra Geist para aqueles momentos quando estamos 
num tipo de efervescência, em uma condição elevada ou exaltada. Para usar Geist como 

designação ou termo para tal condição, então, esta deve tratar-se de um pensamento, 
digamos, ou de uma idéia cuja intensidade seja maior, daí para a frente, do que a sua 
consciência subjetiva. Precisa ser um conteúdo autônomo que tome o sujeito. Isto coincide 
com o uso da palavra espírito em certos casos. Diz-se por exemplo: "Isto não foi feito no 
espírito de seu finado pai. Es ist nicht im Geist deiner Eltern." ou, "Isto não está no espírito de 
tal ou tal movimento político ou religioso." Isto significa que o indivíduo é guiado pelo princípio 
superior ou pensamento de um pai, da Igreja, do Papa, de uma idéia cristã ou política. Der 
Geist des National- sozialismus significa a atitude geral causada por certas idéias centrais, 
slogans, ou o que quer que sejam - uma idéia geral que tem o efeito de um princípio guia. 
Pode-se usar aqui um termo da psicologia : Eine führende Obervorstellung296. Isto também é 
Geist, mas está sempre conectado com um tipo de princípio superior ou superimposto, que 

tem um efeito de guia, ou o efeito de forçar alguém para alguma coisa. 
Agora, se tomarmos Geist neste sentido, com certeza podemos facilmente ligá-lo aos 

arquétipos : a idéia arquetípica pode ser a força-guia, o fato psicológico superior ou o 
conteúdo, que força o indivíduo a um certo modo de agir. É também o inconsciente coletivo, 
que é então praticamente o mesmo que o arquétipo, pois quando o arquétipo nos forçou a agir 
de determinado modo, estamos certamente sob a dominação ou influência do inconsciente 
coletivo. E isto é também o Self, porque o Self trabalha através dos arquétipos e do 

                                                
296. Uma idéia guia ou opinião. 



    Jung, C. G. Seminars Nietzsche's Zarathustra.  

 

 

233 

inconsciente coletivo, sendo que o Self é ao mesmo tempo o fator mais arcaico e o objetivo. 
Vejam, isto tem muito a ver com a peculiar atemporalidade do inconsciente coletivo, onde a 
coisa mais antiga é a coisa mais recente ou o futuro - ou não está em tempo algum, afinal. O 
inconsciente coletivo é a fundação da vida, a verdade eterna da vida, a base eterna e o eterno 
objetivo. É o oceano sem fim do qual se origina a vida e para o qual a vida retorna, e 
permanece para sempre o mesmo. Isto certamente está expresso em termos de especulação 
filosófica. Não temos meios de provar tal coisa, mas este é o modo como o inconsciente 
coletivo aparece para nós. Assim podemos dizer que a conexão do espírito com os arquétipos, 
com o inconsciente coletivo e com o Self, é perfeitamente clara e evidente se nós entendermos 
o espírito como um tipo de atitude caracterizada pelo fato que o indivíduo está, como sujeito ou 
como ego, sob a dominação de uma idéia guia.  

Mr. Allemann : O espírito não seria antes a energia que está por trás da coisa toda?  
Prof. Jung: É o poder emocional. 
Mr. Allemann: Então não é uma idéia em si, mas o poder por trás de1a?  
Prof. Jung: Exatamente. Assim eu disse que é preciso ser uma idéia e emocional ao 

mesmo tempo; de outro modo não tem poder.  
Mr. Allemann: Então não se deveria dizer "espírito" ?  
Prof. Jung: Mas quando as pessoas falam de Geist, a palavra também não produz 

nada; é perfeitamente impotente!  
Prof. Reichstein: O fantasma não é a idéia mais primitiva do espírito ?  
Prof. Jung: Sim, e o fantasma também é um derivativo da idéia do vento.  
Prof. Reichstein: O fantasma pessoal é mais concreto, enquanto o vento já é mais 

abstrato.  
Prof. Jung: Isto seria como a idéia primitiva : a última coisa que deixa o corpo é a alma, 

e o último sinal de vida sendo o último sopro, este sopro carrega a alma para o espaço, onde 
ela se transforma em um fantasma. E o fantasma, eles me explicaram, não é nada além de 
uma lufada de vento; não se pode ver fantasmas, mas pode- se senti-los, e o fantasma-mor é 
uma deidade da noite sem forma, o criador do medo. Eles descreveram muito dramaticamente 
como uma súbita lufada de vento mete tanto medo em alguém que a pessoa morre. Vocês 
sabem, é um fato peculiar que em sessões espíritas, muito freqüentemente se percebe, 
exatamente antes de acontecer alguma coisa, uma corrente de ar gelado, junto com um cheiro 
de ozônio. 

Chegamos à questão número 3, feita por Miss Hannah : "Em conexão com aquilo que o 
senhor disse na última vez sobre o Logos e a diferença entre intelecto e espírito, eu gostaria 
de saber como o senhor compreende a palavra Logos usada como o princípio do Logos ?"  

Você está pedindo uma definição do conceito de Logos, e então eu devo dizer o que já 
disse : não é um conceito científico, mas um conceito intuitivo : é preciso fazer esta concessão. 
Há certos conceitos psicológicos que são baseados na lógica dos fatos, o fato do tipo 
introvertido, por exemplo, ou o conceito de libido, e eles são efetivos de certo modo. É possível 
torná-los evidente. Enquanto que um conceito intuitivo é uma tentativa de conceito; é uma 

formulação provisória. As vezes é um mero símbolo para algo que não sabemos. Exatamente 
como um tipo intuitivo não cria um fato – cria o fantasma de um fato. Agora certamente se 
acontecesse de um indivíduo ser intuitivo, ele gostaria de lidar com os resultados de sua 
intuição como se fossem fatos. Por exemplo, com o telescópio da intuição, podemos mirar o 
topo de uma montanha, e lá enxergar uma pequena pedra, e então afirmamos que estivemos 
no topo daquela montanha. E muito curiosamente, deixamos uma trilha - uma caneca de lata - 
assim embora nunca tenhamos estado lá, estragamos o espetáculo para o pobre tipo 
percepção que agora está escalando a montanha. Ninguém esteve lá; apenas atiramos a 
caneca com nosso telescópio. Posso contar-lhes outras estórias sobre intuitivos, esta não é 
nem de longe a pior. Tenham em mente que isto não é uma caricatura; estou apenas 
descrevendo um fato parapsicológico. Qualquer intuição é um sincelo atirado, sem perceber 
que causa, talvez, intensa dor de estômago na vítima. Uma intuição de maneira alguma não 
significa nada, mas ela não é o fato que muitas pessoas afirmam ser; elas afirmam saber tudo 
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sobre alguma coisa, mas na verdade apenas deram uma olhadela. A opinião pode estar certa; 
se formos otimistas, as chances são de 50%, mas freqüentemente o indivíduo está 50% 
errado. Uma intuição equivale a nada se não tiver resultados positivos, e não é sempre que ela 
tem resultados positivos. Uma coisa é certa : se tivermos uma intuição sobre uma coisa, não 
estivemos lá. Ainda temos que percorrer o caminho. 

Assim um conceito intuitivo é apenas um tiro em algo que não podemos compreender 
ou formular de outra maneira além deste tiro de sorte; é como tentar atingir o famoso fio de 
prata suspenso em uma nuvem. Não o vemos na nuvem, mas miramos nele e poderíamos 
cortar o cordão com nossa flecha. Isto é a intuição. Agora, um conceito intuitivo é necessário, é 
inevitável; mas na realidade não é uma coisa bem vinda. É sempre embaraçante porque é 
uma armadilha para nós e nosso intelecto; ali somos facilmente enganados. Alguém aparecerá 
e com certeza perguntará : “0 que você quer dizer exatamente com este pensamento?” Vejam, 
nós nos comprometemos, falamos um bocado sobre isso; dissemos Logos e Eros e todo 
mundo pensou que sabíamos sobre o que estávamos falando. E então lá estamos nós! Só 
podemos gaguejar porque não sabemos. Assim o Logos só pode ser descrito com a ajuda de 
um sorriso apologético - é a única coisa que podemos fazer. Fazemos “Logos” se estivermos 
agradáveis e benevolentes, poderia ser tal e tal coisa.  

Por exemplo, dê-me uma definição de Eros. Alguém pode ter uma intuição, mas está 
no mesmo buraco. Assim alguém se pergunta : “0 que eu tenho a dizer sobre Logos? O mais 
perto que posso chegar é que ele e uma certa qualidade peculiar do ser do homem que o leva 
a discriminar, a raciocinar, julgar, dividir, a compreender de um modo particular.” E não se 
pode compreender tudo isso, sem se pensar também em sua antítese, o igualmente intuitivo 
conceito de Eros, que poderia ser então um princípio de relacionamento, de ver as coisas em 
conjunto, juntar coisas, estabelecer relações entre coisas - não julgar coisas, não propriamente 
olhar para elas, mas atraí-las ou repeli-las. Isto é Eros. Vejam, não tem pernas, nem pés, 
mãos, cabeça nem nada : é uma coisa inútil. É um ponto de vista intuitivo que não pode ser 
trazido para baixo, para a terra. É um pássaro de asas abertas, um pombo no telhado; e o seu 
conceito intelectual ou científico é o pardal na mão. O pombo no telhado pode voar a qualquer 
momento; no entanto o pombo é uma realidade. Assim há algo indefinível sobre o homem que, 
desta ou daquela maneira, possivelmente pode ser agarrado. Logos é uma tentativa de 
conceito, e caracteriza uma certa qualidade que parece ser uma qualidade geral do homem. 

Logos também contém a idéia da palavra; Legein significa conversar, falar. É uma outra 
característica do homem o insistir em dar voz a uma idéia, designá-la, dar-lhe um nome, fazer 
um conceito, expressá-lo, enquanto a mulher, caracterizada mais pelo Eros, pode deixar as 
coisas em suspenso; elas não precisam necessariamente ser ditas. Um homem diz: " Por que 
diabos você não disse isso ?", mas uma mulher não precisa dizer isso, e usualmente não o 
faz. Ou ela diz algo diferente, e o homem está sempre convencido de que ela disse 
exatamente o que não deveria ter dito, pois para a mente dele, ela não designa, não põe o 
dedo sobre a coisa, não faz a palavra. Portanto, as idéias dos homens sobre as mulheres - 
sobre suas conversas, vocês sabem : fofocas e chá da tarde, aquela conversa intrincada, o 
jeito vago e indireto das mulheres. Entretanto, se ele seguir cuidadosamente tal conversação, 
ele verá que ela é como uma aranha tecendo sua teia, relacionando coisas por fios secretos, e 
de repente uma mosca cai na rede e se pergunta como diabos ela foi parar lá. A conversa das 
mulheres, sendo indireta, não consiste de palavras, mas de teias de aranha, e elas tem um 
propósito diferente daquele do homem. Ele quer dizer : "Isto é uma cadeira, dane-se você, e 
não uma banqueta." Isto é interessante para ele, ele estabelece este particular fator 
discriminador. Mas isto não é interessante para uma mulher : se isto não é uma cadeira, é uma 
banqueta, e alguém pode sentar na banqueta se não houver cadeira. Como meu tio 
costumava dizer : "Se o homem não tivesse inventado a colher para mexer a sopa, vocês 
mulheres ainda estariam mexendo a sopa com um pedaço de pau." Para uma mulher não 
importa muito. Só importa visto que as diferenças precisam ser cobertas ou relacionadas; uma 
ponte precisa ser construída entre, e este é o tecer as tramas. 



    Jung, C. G. Seminars Nietzsche's Zarathustra.  

 

 

235 

A mente natural de uma mulher consiste principalmente de tecer tramas. Isto não é 
uma brincadeira, mas um fato. Não é um libelo contra as mulheres. Apenas é assim : em sua 
mente natural, elas estabelecem teias de aranha, fios que levam daqui até ali e se conectam. 
Eventualmente uma mulher se joga nisso como num poço; é um negócio muito sério. Muitas 
mulheres que teceram uma trama, transformaram-se na mosca da teia de aranha. Elas são 
aranhas naturais, pois podem assim descobrir sobre as conexões. Vejam. isto é Eros. Mas tal 
descrição deveria ser poética, realmente, para ser convincente. Um conceito intuitivo pode ser 
excelentemente descrito por um poeta, mas não por um cientista. Este é, de certo modo, 
masculino demais para dar-lhe um nome. Assim, um homem, para ser definido, muito 
freqüentemente corta coisas da vida ; não compreende sua função vivente. Só muito tarde na 
vida ele chega a uma compreensão de agrupamentos ou formações naturais. Por exemplo, o 
velho Linnaeus fez um sistema botânico - tantas pétalas, tantas partes e divisões e assim por 
diante - classificando tudo de acordo com um sistema rígido, quase aritmético297. Mas olhem 

para o modo como os botânicos modernos agora reúnem as plantas em famílias : eles 
observam a vida das plantas em grupos simbióticos naturais. É topográfico. A planta está em 
simbiose viva com a rocha onde cresce, e com outras plantas e outros animais. Mas este 
conhecimento chegou bem mais tarde; primeiro que tudo, a ciência insistiu em traçar linhas 
diretas na natureza, através das leis aritméticas. Este e o caráter designador do Logos. 

Se isso tivesse penetrado na esfera da mulher, se ela tivesse sido chamada para 
produzir um sistema de plantas, naturalmente teria feito uma imensa trama sobre elas : como 
esta espécie de flor estava intrigando contra uma outra, e assim por diante. Teria sido um 
romance. Elas teriam casado, ou teriam tido os mais maravilhosos bastardos juntas, tal e tal 
bastardo se originando de tal e tal madame flor. Desde o princípio, muito certamente, teriam 
existido famílias naturais. O ponto de vista genético teria sido considerado, o que os homens 
só descobriram muito tarde, pois o instinto genealógico da mulher é tremendo - quem é neto 
de quem, que é a tia-avó deste aqui. Este é um item importante da conversação feminina, e é 
uma outra aplicação do mesmo princípio. Com certeza não quando mulheres de grandes 
mentes estão reunidas! - mas na conversa de mulheres comuns. Elas estão sempre 
informadas sobre um mundo totalmente diferente do mundo do homem; o mundo do homem é 
estranho para este tipo de mente, assim como o mundo da mulher é estranho para o homem. 
Ele simplesmente não vê as coisas sob este aspecto. Assim, Anatole France está muito certo 
ao dizer que quando os homens trabalharam em coisas até chegar a um dilema, eles deveriam 
chamar uma mulher inteligente, uma santa, para resolver a charada, para desfazer o nó 
górdio; vocês podem ler isto na Ilha dos Pinguins, um livro muito instrutivo298. O Logos, então, 

é um conceito intuitivo que tenta cobrir um largo campo de experiência observável, que não 
pode ser expresso em nenhuma forma conhecida; sem formas para apreendê-lo, este é o 
ponto mais próximo que podemos chegar. Se alguém tiver uma idéia melhor, ficaria muito 
satisfeito em aceitá-la, pois eu não conheço nada melhor. É preciso ter muito cuidado com tais 
conceitos. Devo avisá-los para usarem tais termos o mínimo possível, porque eles sempre 
representam uma armadilha. Com certeza, ocasionalmente, em prol da brevidade, tem-se que 
usá-los e uma vez que vocês sabem o que quero dizer com isso, posso dizer a coisa em 
poucas palavras. Mas vocês devem saber que tipo de experiência está por trás. Bem, nós 
gastamos quase todo o nosso tempo com isso, mas precisávamos esclarecer estes conceitos. 
O próximo verso é :  

“Aquilo que os sentidos experimentam, aquilo que o espírito conhece, nunca tem seu 
fim em si mesmo. Mas sentidos e espírito desejariam persuadir-te de que são eles o fim 
de todas as coisas : tamanha é a sua vaidade.”  
Mrs. Baumann : Nesta tradução, Sinn é chamado “mente”. Está certo ?  

Prof.Jung: Bem, infelizmente significa sentidos também, e a palavra "sense" 
certamente não é idêntica a mente. É definidamente o que nós chamamos sentido. E "Sinn" 

                                                
297. Carolus Linnaeus (1707-1775) –sueco classificador de plantas. 
298. Para Anatole France, veja-se acima, 13 de. julho de 1934, n.8 
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também pode ser traduzido como "significado"; Wilhelm traduz TAO como SINN, por exemplo, 
enquanto outros chamam TAO “significado”299. SINN freqüentemente significa Gemüt, e 
Gemütlichkeit é mais definidamente um sentimento emocional, que, por uma peculiar falta de 
diferenciação, confunde-se com sensação, Empfindung, assim as qualidades sensíveis 
aparecem aqui também. Isto acontece pelo fato de que na mente germânica as funções 
sentimento e sensação ainda não estão propriamente diferenciadas; vê-se isto em todos os 
lugares, é óbvio em toda parte. Gemüt ou Gemütlichkeit é uma insondável sopa de sensação, 
sentimento e emoções. E Gemütlichkeit está prenhe com todos os tipos de objetos e 
associações; ela cheira a cerveja e , a salsicha e chucrute. Há pessoas sentadas ao redor de 
um fogão, em uma sala quente, com teto baixo e enegrecido pela fumaça, e há um bule de 
café, e eles bebem e conversam lentamente, é à noitinha, e é muito agradável e confortável. 
Todas estas coisas fazem parte e devem ser mencionadas para saber o que Gemütlichkeit 

significa. É um conceito incrivelmente primitivo. Não há no mundo palavra tão cheia de 
significado quanto Gemüt. É impressionante o que acontece quando dizemos esta palavra. É 
tão compreensível quanto um mantra; mergulhamos em realidades. Quando dizemos 
"sentido", Deus, como é pobre! Quando dizemos "mente", o significado é muito definido; 
quando dizemos "significado", perguntamos qual significado, não apreendemos nada; mas se 
um alemão diz Gemüt ou Gemütlichkeit, ele não precisa perguntar o que, onde ou quem300.  

Mr. Allemann : Poderia ser "homely" ou "homelike" em inglês?  

Prof. Jung : Bem, sem dúvida não é a mesma coisa. Eles simplesmente não possuem 
tal palavra. Ela tranqüilamente é primitiva. Tenho certeza que há tais palavras em russo, ou em 
quaisquer outras línguas primitivas, palavras que descrevem situações plásticas. Assim os 
alemães ainda têm palavras de poder : elas produzem. Por exemplo, quando homens se 
reúnem e não é particularmente interessante, não há nenhum ponto particular na reunião, e 
alguma coisa deveria ser feita na situação, eles dizem: wir wollen gemütlich sein. Eis aí. 
Alguém falou o mantra a ele criou algo. Assim, como eu disse, Sinn tem um aspecto emocional 
e então é uma espécie de Gemüt; tem um aspecto de sensação, então é Sinnlichkeit; e tem 

um aspecto intelectual que é o significado.  
Mrs. Baynes : Parece-me, se isto fosse traduzido: "O que o sentido percebe"; "percebe" 

daria conta de ambos : sentimento e intelecto.  
Prof. Jung : Sim, isto seria melhor.  
Dr. Schlegel : Acho que na segunda sentença Sinn e Gemüt tem um significado 

diferente daquele da primeira. Elas são objetivas, enquanto que na primeira sentença há um 
significado subjetivo.  

Prof. Jung : Mas ela diz afinal : "instrumentos e brinquedos são mente (ou sentido) e 
espírito", e é óbvio que ele quer dizer dois fatores mentais. A palavra espírito ou Geist aqui é o 
mesmo que "mente", e "a mente sentiu", então pode ser intuitivo, ou pode ser Genüt, ou 

podemos dizer "perceber", se preferirmos. Mas a coisa mais importante aqui é o quanto eles 
nos persuadiram de que são o "fim de todas as coisas", ou fins por si mesmos. Agora, eles são 
fins em si mesmos? Ou quanto eles tentam nos convencer de que eles são ? Este é o ponto, e 
este é o objeto da crítica dele.  

Mrs. Fierz : Eles nos levam a uma certa unicidade; eles podem ser unidos de novo e de 
novo, até que tenhamos a sensação de que alcançamos uma certa unidade. Isto não é bem 
verdadeiro, mas a mente materialista ao menos pensa que isto pode levar à unicidade.  

Prof. Jung : Você quer dizer que a mente materialista pensa sobre isso como um 
princípio. 

Mrs. Fierz : Sim, a idéia monística.  

                                                
299. Richard Wilhelm introduziu Jung no I Ching, ou o Livro das Mutações, o que foi crucial para o trabalho de Jung. Veja MDR, apêndice IV. 
Para Wilhelm sobre TAO como SINN, ver acima 31 de outubro de 1934. n.8. Entretanto, nas primeiras linhas do TAO TE KING, diz-se que o 
verdadeiro TAO não pode ser nomeado. 
300. Empfindung é costumeiramente traduzida como “sensação”, "percepção", ou mesmo "sentimento"; Gemüt traduz-se por "sentimento", 
"coração". 
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Miss Wolff : Em certa medida, o único propósito na atitude das pessoas é reconhecer, 
alcançar o significado. Assim este é um objetivo de vida.  

Prof. Jung : Bem, eu diria que tanto consciência quanto sentido, ou mente, ou intelecto, 
ou espírito num sentido metafísico - sempre tentam nos persuadir que, por seus resultados ou 
afirmações, a verdade última poderia ser estabelecida - e que este poderia ser todo o 
significado da vida. Por exemplo : o intelecto científico torna o propósito de sua existência o 
estabelecer uma verdade, como se este fosse o verdadeiro objetivo da vida; e assim como a 
mentalidade pode fazer o objetivo da vida, uma outra função pode estabelecer outro objetivo, 
criar outro significado de vida, e tentar nos persuadir que esta é a única coisa. Vejam, quando 
as funções são diferenciadas unilateralmente, quando estamos vivendo sempre através de 
uma função, então esta função leva o melhor de nós, e insiste que todo o significado da vida 
não é nada além daquilo. Mas se não estamos identificados com uma função - se somos o 
sujeito de nossas funções, não o objeto - então podemos dizer nosso objetivo é tal e tal, e a 
função é subserviente. É isto que Nietzsche quer trazer. Naturalmente, se estamos 
identificados com uma função, esta função tenta persuadir-nos que seus dados, suas 
realidades, são o significado de nossa vida. Portanto deveríamos perceber que somos os 
senhores de nossas funções, que somos o sujeito de nossas funções, e não o objeto.  
     

 QUINTA PALESTRA DE INVERNO - 20 de fevereiro de 1935  

 
Prof. Jung: Eis aqui uma pergunta que não é exatamente uma pergunta. Uma escritora 

anônima que se assina Sra. Teia de Aranha enviou-me esta contribuição por escrito: "A 
sugestão do prof. Super-homem de que a suástica negra é a terra afastando-se do sol se 
conecta com o aspecto da quadratura da terra (uma vez que a suástica é quadrada) e com 
discussão do I Ching chinês, na qual o senhor descreveu o quadrado chinês como tendo 
movimento - um vórtice. Sendo a terra também corpo, a suástica é também homem, o que 
também se conecta com Aquário, o Aguadeiro. Sinto-me também tentada a mencionar 
Pégasus, a constelação quadrada que tem a ver com inspiração e se relacionaria à suástica 
do sol dourado. Conseqüentemente o símbolo da suástica contém todos os elementos que 
aparecem em Zarathustra."  

De fato, é inegável que existe uma conexão: é uma conexão sincrônica, e ai a questão 
do Pégasus é a alusão mais interessante. A Sra. Teia de Aranha deve saber sobre mapas 
celestes. É verdade que acima de Aquarius está a constelação quadrada de Pégasus, 
conforme mencionei num seminário anterior. Mas que isso se conecte com a suástica do sol 
dourado, eu não percebo como. Se a escritora tivesse elaborado um pouco mais estas 
alusões, teria nos ajudado a compreendê-las melhor. Existem muitos saltos no texto. Contém 
muitas boas intuições, mas seria desejável. um pouco mais de carne.  

Nós ainda estamos no capitulo "Dos Desprezadores do Corpo". Paramos naquele 
parágrafo: "Instrumentos e brinquedos são o sentido e o espírito." Nesse ponto tivemos 
dificuldade com a palavra alemã Sinn. Resumindo, eu diria que este conceito alemão de Sinn 
em conexão com espírito é uma,espécie de antítese, Sinn e Geist; e pode-se, usar aqui a 
palavra Gemüt para expressar o significado de Sinn. Também se pode dizer que a psique 
emocional e o espírito, Seele und Geist, obviamente expressam uma totalidade. Elas são, 

conforme ele diz, , instrumentos e brinquedos, o que significa que não são coisas em si 
mesmas, mas aplicações ou funções ou epifenômenos ou apêndices, pois "atrás deles acha-
se ainda o Self". Em outras palavras, eles são fenômenos ou manifestações de uma entidade 
subjacente, o que significaria uma realidade absolutamente definida, e que seria encontrada 
no Self.  

Com o conceito de Self entramos na esfera de nossa psicologia, a qual também 
chegou à conclusão que o ser humano psicológico total consiste não somente de consciência, 
mas também do inconsciente. Obviamente, o Ego, a personificação do centro da consciência, 
não pode ser a totalidade da nossa existência psíquica: é necessário o inconsciente para se 
fazer um todo. E se o inconsciente for acrescido ao consciente, então o ser central ou a 
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resultante dos dois seria o alter ego. Pois quando uma pessoa descobre o inconsciente, ela 
descobre a si mesma também, mas sob um aspecto inteiramente diferente; descobre um outro 
eu dentro de si. Isto causa, como se sabe, um conflito tremendo, pois nós não estamos unidos 
ao nosso inconsciente, aquele alter ego que é também designado como a sombra; em regra, 
tem-se o maior problema em aceitar a sombra, o fato da negação de si próprio. Pois este outro 
eu em nós é tão completamente diferente do Ego consciente, que pode-se dizer que ele 
equivale a uma negação do ego, particularmente quando se está em dúvida entre qual dos 
dois deve-se ser; a sombra é tão forte que podemos honestamente ficar em dúvida a respeito 
do que realmente somos301. Por exemplo, ter a fantasia de matar seu inimigo é suficiente para 

algumas pessoas assumirem que são assassinas potenciais, acreditarem serem totalmente 
erradas, filhas do demônio; e, então, elas ficam deprimidas, como se a possessão de algo 
contra seu cerne significasse que elas são totalmente más. Tais pessoas são inclinadas a 
pensar que um homem que mata outro, ou que mente ou rouba, é inteiramente negro, com 
nada de bom dentro dele, e naturalmente essas pessoas são bastante intolerantes com a 
fraqueza dos outros porque não podem suportar a própria. É uma das principais tarefas da 
análise aproximar esses dois lados; fazer com que as pessoas aceitem que elas não são 
somente um ego resplandecente que está sempre na condição mais adequada, bem limpo e 
arrumado para a sala de visitas, mas que também tem um outro lado que não é aceitável e 
que possivelmente não pode ser mostrado em público. Tal fato não significa que a mistura 
toda está es- tragada; somente "significa que o bolo contém tanto o açúcar quanto o sal e que 
a substância com a qual somos compostos tem suas falhas; não é muito pura.  

Agora, uma vez que a totalidade do ser humano é algo diferente da consciência egóica. 
isso merece um outro nome, particularmente porque quando assimilamos o inconsciente, 
sentimos uma certa objetividade sobre nós mesmos. Na verdade, não podemos assimilar a 
nós mesmos, não podemos viver conosco mesmos, a menos que compreendamos a nós 
mesmos como algo dado um datum; somos um fato objetivo. Se assumirmos que somos 

somente o ego consciente, então é como tivéssemos desejado determinados eventos, ou 
tivéssemos feito certas coisas intencionalmente; mas não podemos negar que também parece 
que elas simplesmente nos aconteceram, como se as tivéssemos encontrado, ou talvez como 
se nós tivéssemos sido sobrepujados por algo estranho e objetivo. Então se podemos 
assimilar nossa sombra, apareceremos a nós mesmos como algo não somente subjetivo, 
como também objetivo. Vejam, assimilando o inconsciente, amplia-se a circunferência do 
nosso ser até uma extensão desconhecida; e ainda mais, estamos incluindo algo na totalidade 
de nós mesmos que não está sob nosso controle: podemos controlar somente o que está na 
consciência.  

É como se fôssemos o governante de uma terra parcialmente conhecida, rei de um 
país com um número desconhecido de habitantes. Não sabemos quem eles são e quais são 
suas condições; de tempos em tempos descobrimos que existem fatos em nosso país cuja 
existência desconhecemos. Conseqüentemente, não podemos assumir a responsabilidade, 
podemos somente dizer: "Encontro-me como governante de uma terra com fronteiras 
desconhecidas. e de estranhos habitantes possuidores de qualidades das quais não tenho 
qualquer ciência." Então, de imediato, estaremos fora de nossa subjetividade, e confrontados 
com uma situação em que somos uma espécie de prisioneiros; confrontamo-nos com 
possibilidades desconhecidas. porque muitos daqueles fatores incontroláveis podem a 
qualquer momento influenciar todas as nossas ações ou decisões. Logo somos uma espécie 
engraçada de rei neste país, um rei que não é bem um rei, que é dependente de tantas 
condições e quantidades conhecidas que muito amiúde não consegue levar adiante suas 
próprias intenções. Portanto, é melhor não falarmos em sermos de fato reis, e sermos somente 
um dos habitantes que possui deste território somente um canto que governa. E quanto maior 
for nossa experiência, mais veremos que este canto é infinitamente pequeno em comparação 

                                                
301. Para uma definição de sombra, ver o seminário de 6 de junho de 1934, n. 9 
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com a vasta extensão desconhecida que existe além de nós. Temos uma idéia inteiramente 
nova de que o Self é obviamente algo extremamente influente e muito estranho, e que somos 
somente uma parte disso - não sabemos o quão infinitésima é – ou, talvez, sejamos uma parte 
considerável. Mas, de qualquer forma, temos que assumir a atitude de alguém que 
estabeleceu um pequeno reinado num continente de proporções desconhecidas, e que além 
das fronteiras indistintas do seu reino consciente existe o absolutamente desconhecido. Agora, 
se assumirmos que todo este continente onde se encontra nosso pequeno reino é governado 
por um poder central, então este poder central seria também seu próprio rei; seriamos um 
súdito deste grande poder desconhecido. E ele seria o self, como o concebemos na psicologia.  

Evidentemente, eu sabia que Nietzsche apresentava tal conceito, porque eu havia lido 
Zarathustra quando estava com apenas 23 anos e, mais tarde, no verão de 1914/15, estudei-o 
com cuidado e fiz muitas anotações. O conceito do si-mesmo já atraia minha atenção, mas 
não estava claro como poderia compreendê-lo. Orientei-me, porém, ao deparar-me com esses 
trechos que me pareceram de grande importância. Entretanto, ainda não era possível fazer 
algum emprego deles porque em Zarathustra não se encontra o conceito de inconsciente; aí 
só existe o consciente. Gemüt e Geist seriam conteúdos ou qualidades da consciência. 
Conseqüentemente, havia a possibilidade - que eu já notara naquela época em Zarathustra - 
do erro que realmente Nietzsche faz, a saber, identificar o Ego com o Self e daí com o Super-
homem. Seu Ego simplesmente funde-se com o Super-homem como já vimos. Este seria uma 
encarnação do Self. Porém, o Self é grande demais; não se pode identificar com ele sem 
correr o risco de uma inflação fatal. Assim, o fim sinistro de toda a estória - a pedra que é 
jogada para o alto cai na cabeça de quem a jogou. Tal identificação só pode levar a uma 
explosão.  

O conceito de Self, entretanto, continuava a insinuar-se para mim. Eu acreditava que 
Nietzsche referia-se a uma espécie de coisa-em-si-mesma por trás do fenômeno psicológico. 
Isto é expresso de maneira óbvia no seguinte trecho:  

"O si-mesmo busca com os olhos do sentido, ele também ouve com os ouvidos do 
espírito."  

O Self usa nossos fenômenos mentais e físicos para a sua própria conveniência; ou 
seja, nossa psique é usada como um meio de expressão do Self pelo Self. Percebi, então, que 
ele estava produzindo um conceito do Self semelhante ao conceito oriental: era uma idéia do 
Atman. Não sei se Nietzsche foi influenciado por alguma leitura hindu, mas não creio nisso; 
parece-me que seu trabalho é uma invenção muito original. Naturalmente, o fato de que há um 
inconsciente coletivo no qual estão contidos todos estes conceitos, fonte da qual o oriente 
também se nutre, é a razão pela qual encontram-se muitos paralelos orientais também nos 
escritos de Meister Eckhart, e mesmo em Kant. Hoje eu lhes trouxe um texto oriental que 
mostra esse paralelismo de uma maneira muito bonita, é uma versão inglesa do Talavakara 
Upanishad, um dos livros da série "Livros Sagrados do Oriente"302 Eu vou ler o primeiro 
Khanda.  

“O aluno pergunta: De qual desejo é enviada a mente com sua mensagem? De que 
comando sai o primeiro sopro? De qual desejo expressamos essa fala? Que deus 
dirige o olho ou o ouvido?”.  
“O mestre respondeu: É a orelha da orelha, a mente da mente, a fala da fala, o sopro 
do sopro, e o olho do olho. Quando liberto (dos sentidos) o sábio, partindo desse 
mundo, torna-se imortal”.  
“O olho não vai avante, nem a fala, nem a mente. Não sabemos, não compreendemos 
como alguém pode ensinar”.  
“Diferente é do conhecido, e também acima do desconhecido. e então ouvimos dos 
antigos que nos ensinaram essas coisas. “  
“Aquele que não é expresso pela. fala, mas pela fala se expressa, que só se conhece 
por Brahman, não é aquele que as pessoas aqui adoram”.  

                                                
302. Os Livros Sagrados do Oriente, ed. Friedrich Max Müller (Oxford,1879-1926), 50 vols, vol 39-40. 



    Jung, C. G. Seminars Nietzsche's Zarathustra.  

 

 

240 

“Aquele que não pensa pela mente, mas através do qual, como dizem, a mente e 
pensada, que só se conhece por Brahman, não é aquele que as pessoas aqui adoram”.  
“Aquele que não se vê através do olho, mas através do qual se vê (o trabalho dos) dos 
olhos, que só se conhece por Brahman, não é aquele que as pessoas aqui adoram”.  
“Aquele que não ouve através da orelha, mas através do qual a orelha é ouvida, que só 
se conhece por Brahman, não é aquele que as pessoas aqui adoram”.  
“Aquele que não respira pelo sopro, mas através do qual o sopro é extraído, que só se 
conhece por Brahman, não é aquele que as pessoas aqui adoram."  
 
Continuando há um pequeno parágrafo no segundo Khanda:  
 
"Aquele por quem ele (Brahman) não é pensado, por ele é pensado; aquele que por ele 
é pensado, não o sabe. Não é compreendido por aqueles que o compreendem, é 
compreendido por aqueles que não o compreendem."  
 
Esta maneira de colocar as coisas é sem dúvida especificamente oriental; é muito 

descritiva, muito plástica. Pode-se perceber que o que está por trás e usa os ouvidos, olhos e 
mente é Brahman, o self, a indizível substância primordial da existência; e aqueles que 
compreendem isso não o fazem, mas aqueles Que não o compreendem, que não podem 
pensar a respeito, compreendem. Se nós desistimos de qualquer tentativa de compreender, 
então estamos bem certos, pois é algo expressamente impensável. Não podemos conceber 
algo em que estamos contidos; podemos somente conceber algo que somos, ou que se 
parece conosco, mas não algo que é maior e que nos contém. E bem inútil mesmo tentar 
descrever a soma total do consciente e do inconsciente, é incompreensível, além das 
possibilidades do nosso pensar. Podemos sugeri-lo somente por antinomias: existe ou não 
existe, por exemplo. Portanto este texto hindu é inteiramente objetivo; mostra claramente que 
existe um conceito limítrofe além do qual não há qualquer possibilidade para nós.  

Vejam, o conceito de Self, é um símbolo verdadeiro. Usamos um símbolo para 
expressar algo que não pode ser expresso de outra maneira; no momento em que 
encontrarmos uma expressão melhor não será mais um símbolo. O símbolo desmorona 
imediatamente quando se pode ver o que está por trás dele. Pois, qual seria a razão de se 
complicar, e por que se usaria uma alusão quando se pode expressar isso de uma maneira 
mais simples?303 Logicamente, a idéia do Self pode ser pensada como sendo uma 

manifestação, um fenômeno - podemos fazer um desenho dele se quisermos. Os chackras, 
por exemplo, são estágios do Self, o Self em suas diferentes manifestações. Ou tomemos uma 
mandala bem completa, a mandala tibetana da stupa dos quatro quadrados, uma mandala 
vajra; isto é absolutamente abstrato. É um símbolo, e ainda assim podemos falar a respeito 
dela, podemos explicá-la. Mas nunca podemos explicar o que o Self é, porque o Self em si 
mesmo é impensável. Porém, não é o que acontece aqui; para Nietzsche o Self é muito mais 
definido. Ele lida com o mesmo como se fosse explicável, e o identifica com o corpo:  

 
“E sempre o (Self) o ser próprio escuta e procura: compara, subjuga, conquista e 
destrói. Domina e é também, o dominador do eu.” 
“Aqui vocês o têm; é aquilo no qual o "eu" está contido, e ao qual o "eu" está sujeito.”  
"Atrás dos teus pensamentos e sentimentos, meu irmão, acha-se um soberano 
poderoso, um sábio desconhecido - e chama-se o ser próprio (Self); Mora no teu corpo, 
é o teu corpo."  

 
E nesse ponto ele o explica e entra em colapso, pois não se pode dizer se é isto ou 

aquilo, é sempre néti-néti304 Contudo ele sabe que é o corpo e esse é um engano, se ele 

                                                
303. Ver abaixo, 20 de fevereiro de 1935, n.3 
304. a fórmula hindu normalmente traduzida como "nem isso nem aquilo" 
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identifica o corpo com o Self, ele traz o Self para o corpo ou o corpo para o Self; e isto produz 
uma inflação do corpo. E um fato bastante curioso que Nietzsche, sendo um intuitivo, 
superestime o corpo a tal ponto. E claro que o corpo é extraordinariamente importante, mas 
dessa maneira é um exagero. É bastante interessante que ele o chame de "senhor poderoso", 
sendo esta uma palavra retirada literalmente, pode-se dizer, dos textos dos Upanishadas e da 
filosofia tântrica. No sistema de chackras, o senhor aparece quando a consciência se 
desenvolve até anahata. Ali os dois princípios do corpo estão divididos, o prana e o espírito, o 
coração contendo o fogo do manipura abaixo, e os pulmões a fina substância etérea 
proveniente de cima. A compreensão do Self surge como um principio unificador, o senhor 
poderoso, denominado neste chackra o Ishvara; em anahata o Ishvara aparece a principio 
visível como a marca no centro do triângulo, o senhor, um "sábio desconhecido".  

O fato de o self ser compreendido como um velho sábio é também uma idéia oriental. 
Existe, por exemplo, um texto chinês, encontrado, na literatura filosófica japonesa que diz: " Se 
tu pensas que estás só e podes fazer o que te agrada, estás esquecendo do velho sábio que 
habita em teu coração e conhece tudo o que tu deves."305  Este é o Self que habita o chackra 

anahata, o centro cardíaco, e que logicamente poderia ser o). arquétipo. do Velho Sábio. Para 
aquele que atingiu somente o anahata, o arquétipo do Velho Sábio ainda é o que abrange o 
símbolo do Self306. É como se o Self estivesse contido nele, como em certo nível a ânima 
contém todas as figuras subseqüentes, como o Velho Sábio e o Self. Por conseguinte, é muito 
natural que a ânima seja "Aquela-que-deve-ser obedecida" , como Rider Haggard colocou 
quase cegamente. E esta figura, "Aquela-que-deve-ser-obedecida"- é aquela que representa a 
sabedoria do passado, que conhece as artes secretas, é praticamente imortal, e também 
incluiria a feiticeira; uma vez que ela representa o princípio quase divino, ela contém o Self. 
Todas essas figuras do inconsciente são como se brilhassem através da figura que se percebe 
na realidade. Algumas vezes a ânima tem um aspecto quase hermafrodita; existe um arquétipo 
do hermafrodita que fica entre a ânima e o Velho Sábio, que advém simplesmente do fato de 
que a ânima também contém um principio masculino. É como se a ânima tivesse um animus - 
poder-se-ia colocar assim - mas o animus é o espírito. É o Velho Sábio. Se alguém está nesse 
estágio, onde é possível perceber algo além da ânima, então o aspecto feminino do 
inconsciente quase se desvanece, e em seu lugar surge aquele aspecto de ânimus masculino: 
o Velho Sábio que é agora praticamente divino porque se está a um passo da aparição do 
Self.  

Vejam, a ânima pode aparecer no chackra anahata, porque na região cardíaca, onde 
nos tornamos conscientes do sentimento. começa- mos a discriminar e a julgar. E quando 
sabemos o que nos pertence e o que é do outro; não somente reconhecemos a diferença em 
nós mesmos, mas também a diferença entre nós e os outros. Neste nível temos então a 
oportunidade de perceber a anima, e ai através da anima obtemos o primeiro pincelamento do 
Ishvara. O próximo centro, visuddha, localizado na garganta, é o centro do Logos. Os textos 
tântricos rezam que àqueles que atingiram este nível lhes é dado o poder da palavra, e este é 
o domínio do velho sábio. E em visuddha temos a aparição do elefante branco. o grande poder 
divino que também está contido em muladhara, o equivalente da terra - a saber, um tipo de 
sabedoria Que mantém a terra in suspenso, que equilibra nossa realidade de tal for- ma. que 
podemos honestamente duvidar se a realidade é isto ou aquilo, ou meramente um véu. Em 
seguida tem-se ajna. onde se tem uma visão mais ou menos clara do self. Porém o self só 
aparece realmente em sahasrara, o lótus de mil pétalas, .que é o símbolo do self.  

                                                
305. A fonte chinesa foi Wang Yang-ming, que disse: " Em todo coração habita um sejin (sábio). O problema é que não acreditamos nele o 
suficiente, e conseqüentemente permanece enterrado." CW 6. par 370. Jung cita aqui um artigo de Tetsugiro - "Die Japanische Philosophie" 
em Allgemeine Geschichte der Philosophie, ed. W. Wundt et aI. (Berlim e Leipiz, segunda edição, 1912, p. 85. Por sua vez, os principais 
ensinamentos de Wang são encontrados em versão inglesa como “lnstructions for Practical Living and other Neo-Confuncian Writings” trad. 
Wing-tsist Chan, em “Records of Civilization: Sources and Studies” n.68 - Nova Iorque e Londres, 1963.  
306 . Na Yoga Kundalini, anahata é o chackra cardíaco ou lótus, representando o estágio no qual o indivíduo se eleva acima do nível 
material. Como foi mencionado, em algum lugar, por Jung, "Porém em anahata algo novo emerge, a possibilidade de elevar--se acima dos 
acontecimentos emocionais, observando-os. Descobre-se o purusha (Self) em seu coração." (Notas do Seminário sobre Kundalini 19-10-
1932, p.174, em texto datilografado não publicado. 



    Jung, C. G. Seminars Nietzsche's Zarathustra.  

 

 

242 

E como se viéssemos subindo de um lugar subterrâneo, como os primeiros índios 
Pueblo que subiram passando por todas aquelas cavernas, subindo da caverna mais escura 
até a mais alta, onde ainda era escuro: até que chegaram à superfície da terra. Isso seria 
anahata, na região do diafragma. A palavra diafragma vem do grego phren, que significa 
mente. Neste nível se inicia a consciência; há discriminação. Abaixo existe somente 
participação, manipura; e as cavernas ainda mais abaixo correspondem a svadhistana e 
muladhara. Acima do diafragma chega-se ao reino do ar, onde a luz do Self começa a 
aparecer. Isto também está em conformidade com o famoso texto sobre Yajnavalkya, nos 
Upanishads - o sábio na corte do rei. Eles têm uma longa conversa e o rei lhe pergunta: "Qual 
é a luz que leva os seres humanos a saírem, fazerem os seus trabalhos, e retornarem ?" - O 
sábio responde: "A luz do sol. Então o rei pergunta: Mas quando a luz do sol se apaga, qual é 
a luz que leva os seres humanos a saírem, fazerem os seus trabalhos, e retornarem?" - “A luz 
da lua." E assim prossegue, quando a lua se apaga, eles saem pela luz das estrelas, e depois 
pela luz do fogo, e quando o fogo se extingue "por qual luz podem eles trabalhar e ainda 
viver?" E o sábio responde: "Pela luz do Self." - a luz derradeira307. Ora, tudo isso está ausente 

em Nietzsche, o que mostra que ele não possuía um conhecimento particular da filosofia 
oriental; se ele tivesse, provavelmente não identificaria o Self com o corpo. E natural que se 
relacione o corpo com o Self, porque o corpo nítido é a aparência nítida do Self num espaço 
tridimensional, e também, logicamente, é uma função como o é a mente. Não se pode dizer 
que a mente seja uma função do Self sem se admitir que o corpo também o seja. De outro 
modo far-se-ia da mente uma função do corpo, e logicamente o princípio psíquico seria uma 
espécie de epifenômenos da química corporal. Somos suficientemente informados, por ora, da 
natureza hipotética da matéria para sabermos que é praticamente o mesmo se dissermos que 
o corpo é uma função psíquica, ou que a função psíquica não é de forma alguma uma função, 
mas tão somente um epifenômeno do corpo - um fenômeno secundário - sendo o corpo o 
fenômeno primário. Todavia o corpo é também uma concretização, ou uma função, daquele 
algo desconhecido que produz a psique tanto quanto o corpo; a diferença que fazemos entre 
psique e corpo é artificial. Isso é feito em nome de uma melhor compreensão. Na realidade, 
não há nada além de um corpo vivo. Este é o fato; e a psique é tanto um corpo vivo, tanto 
quanto o corpo é uma psique viva; é simplesmente a mesma coisa. Antigamente, quando 
alguém dizia "corpo" assumia ter exprimido algo; hoje em dia sabemos que é somente uma 
palavra. Zarathustra continua:  

 
“Há mais razão no teu corpo do que na tua melhor sabedoria. E por que o teu corpo, 
então, precisaria logo da tua melhor sabedoria?  
O teu ser próprio (Self) ri-se do teu eu e de teus altivos pulos. "Que são, para mim, 
esses pulos e vôos do pensamento? ", diz de si para si. "Um simples rodeio para 
chegar aos meus fins. Eu sou as andadeiras do eu e o insuflador dos seus conceitos."  
O ser próprio (Self) diz ao eu: “Agora, sente dor!" E, então, o eu sofre e reflete em 
como poderá não sofrer mais - e para isso, justamente, deve pensar. a ser próprio (self) 
diz ao eu : ,. Agora, sente prazer! ,. E, então, o eu se regozija e reflete em como poderá 
ainda regozijar-se muitas vezes - e para isso, justamente, deve pensar.  
Quero dizer uma palavra aos desprezadores do corpo. Que desprezem decorrem de 
que prezam. Mas quem criou o apreço e o desprezo e o valor e a vontade?  
O ser próprio (Self) criador criou para si o apreço e o desprezo, criou para si o prazer e 
a dor. O corpo criador criou o espírito como mão da sua vontade."  

 
O que ele fala aqui sobre o Self é absolutamente objetivo; o próprio Self cria estima e 

desprezo por si mesmo. Esta é uma compreensão típica do oriente, não do ocidente. Mas é 
tipicamente Nietzsche, e ai Nietzsche é grandioso; ele delineia a partir de fontes muito 

                                                
307. Brihad-Aranyada Upanishad, terceiro Brahmana. Hume, pág 65. 
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profundas. No oriente já se sabia disso há muito tempo, de tal forma que para eles o amor de 
Deus e o ódio de Deus são essencialmente a mesma coisa. E, conseqüentemente, se só 
importa a preocupação com a coisa em si, então não importa se esta é por amor ou por ódio. 
Por isso, dizem que se um homem ama Deus, ele necessita de sete encarnações a fim de 
alcançá-lo, mas quando o odeia, precisa somente três. Em geral, nós estamos realmente muito 
mais preocupados quando odiamos do que quando amamos, e neste dito oriental reconhece-
se esse tipo de psicologia. Então não importa ao self se amamos ou desprezamos, só é 
importante o fato de nos importarmos.  

Mas, novamente Nietzsche faz aqui a identificação unilateral do Self com o corpo, e 
isso logicamente não é satisfatório; ele dota o corpo com uma faculdade criativa ou 
significativa, que, mesmo com um tremendo esforço de imaginação, hão pode ser ai colocada. 
Pois sabemos bem demais que o corpo é uma função biológica, tendo em vista como se 
comporta na biologia experimental. Na realidade não é o corpo que refaz os tecidos 
danificados, mas um principio vital peculiar faz este trabalho, e isto não poderia ser atribuído à 
química corporal. Por exemplo, não se pode explicar através de constituintes químicos 
particulares de um corpo como ele pode produzir um tecido inteiramente estranho àquele do 
qual procede, porém este é o caso. Foi feito um experimento muito interessante no olho de 
uma salamandra. a cristalino do olho foi extraído e foi substituído para o crescimento de um 
novo. Mas a ectoderma, o tecido embriônico de onde o cristalino foi retirado, é completamente 
diferente da mesoderma, o tecido da iria, da qual o novo cristalino - poder-se-ia chamar de 
cristalino artificial - foi produzido. Então, um tecido particular do corpo pode ser usado por um 
principio vital no corpo, para produzir algo de um tecido inteiramente diferente. Vejam, nós 
aprendemos que os tecidos do corpo são tão diferenciados que, a partir das células de uma 
glândula, nenhum outro tecido, a não ser o tecido glandular, pode ser produzido. Pode se 
multiplicar, mas nunca será um tecido muscular, por exemplo. Por outro lado, nós encontramos 
na vida essa possibilidade que não pode ser explicada pelas qualidades inerentes do tecido. 
Conseqüentemente, a idéia de uma espécie de neovitalismo é introduzida, o que ainda é um 
tema em discussão; é preciso que se imagine um tipo de principio vital que tem a capacidade 
de usar os tecidos do corpo como considerar adequado, não sendo dependente das 
qualidades daquele tecido em particular. Logicamente, essas coisas eram bastante 
desconhecidas na época de Nietzsche, e mesmo que já se soubesse. algo a respeito, esse 
não seria o tipo de literatura que ele leria. Então ele superestima o corpo, mas acha necessário 
dizer corpo "criativo", e nesse ponto pode-se ver uma concessão para um principio criativo.  

 
" Mesmo em vossa estultice e desprezo, ó desprezadores do corpo, estais servindo ao 
vosso ser próprio (Self). Eu vos digo: é justamente o vosso ser próprio (Self) que quer 
morrer e que volta as costas à vida.  
Não consegue mais o que quer acima de tudo: criar para além de si. Isso ele quer 
acima de tudo, é o seu férvido anseio.  
Mas achou que, agora, era tarde demais para isso; e, assim, o vosso ser próprio (Self) 
quer perecer, ó desprezadores da vida."  

 
Qual o significado desta passagem?  
Prof. Reichstein: Creio que o principal significado é que a meta da vida é a morte, mas 

talvez algo da psicologia pessoal de Nietzsche esteja misturado. A sentença anterior sugere 
muito a cena com o dançarino da corda e o bufão, e justamente nessa passagem deve haver 
muito da psicologia pessoal.  

Prof. Jung: E bem isso.  
Miss Wolff: Creio que isso se deve provavelmente também a um problema histórico de 

sua época. Antes disso, o corpo não havia realmente sido descoberto; era algo desconhecido, 
e portanto permanecia ao lado do self como uma parte desconhecida da psique. Então 
evidentemente o corpo recebe um grande peso, pois há uma mudança que primeiramente 
precisa ser assimilada. E assim ele é também um símbolo.  
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Prof. Jung: Por que ele era desconhecido e, então, contaminado pelo inconsciente?  
Miss Wolff: Do lado do inconsciente, e portanto recebe essa importância.  
Prof. Jung: Sim, uma espécie de importância simbólica. Mas por que seria morte? “O 

vosso próprio ser (Self) quer perecer."  significa morte.  
Miss Hannah: Se o Ego não quiser viver de acordo com a vontade do Self, viver a vida 

completamente, então, em geral, o Self parece querer morrer. Quero dizer, se ele não 
consegue fazer com que o indivíduo aceite o problema ou tarefa própria, e como se, então, ele 
desejasse morrer - como se pela morte, ele tivesse a oportunidade de tentar novamente.  

Prof. Jung: Mas você pode explicar isso ?  
Miss Hannah: Creio que é doentio o caminho que ele adentrou, é aborrecido.  
Prof. Jung: Não haveria um outro caminho?  
Mrs. Baumann: Aceitar a vida significa também aceitar a morte, como curso normal das 

coisas.  
Prof. Jung: Bem, mas não é esse o sentido aqui. Ele diz: :'Não consegue mais criar 

além de si mesmo." Isto é algo novo, pertence à época. "Mas achou que, agora, era tarde 
demais para isso; e, assim, o vosso ser próprio quer perecer." Vejam, ele obviamente assume 
que em uma outra época o self não desejava perecer, mas viver, é somente agora que ele 
"quer perecer".  

Mrs. Fierz: Isso também não é um aspecto do hinduismo, a criação e, então, a 
aniquilação da criação?  

Prof. Jung: Isto tem muito a ver com a alusão de Mrs. Baumann, mas de acordo com 
minha idéia, é um pouco acadêmico ou filosófico demais. Nietzsche está muito mais 
preocupado com os tempos atuais do que com o aspecto geral do mundo que vive e morre - 
depois do nascimento, a morte e então o nascimento novamente. Esta é uma característica da 
filosofia Upanishad, e mais adiante vocês a encontrarão também em Nietzsche, na sua idéia 
do eterno retorno. Mas aqui ele fala de um tempo definido, é agora que o self deseja morrer.  

Miss Wolff: Deve ser uma idéia cristã. O cristianismo supõe que o indivíduo deve ir 
além de sua condição real a fim de alcançar novamente a condição primordial onde ele era 
igual a Deus.  

Prof. Jung: Sim, essa é a causa. Os escárnios e desprezos do corpo seriam o ponto de 
vista cristão atual, de acordo com o qual devemos menosprezar o corpo, pois ele é estranho e 
sempre ensina uma verdade diferente daquela do espírito, o corpo deve ser reprimido ou 
controlado, amoldado de acordo com certos moldes, e não devemos escutar seu ensinamento. 
Em conseqüência , temos a perseguição do corpo pela Igreja, e a glorificação do espírito 
através de sua mortificação. Quando um santo apodrecia durante toda a sua vida, fedendo 
pela putrefação, e quando os eremitas e faquires iam para o deserto e secavam por causa da 
sede, isso era sinal da glória de Deus. E no Novo Testamento temos aquela famosa passagem 
quando Cristo fala daqueles que se castravam pelo reino dos céus308.  Provavelmente faz uma 
alusão aos Galloi, sacerdotes de Astarté, que costumavam se castrar oficialmente; aqueles 
símbolos não muito agradáveis eram carregados à frente de uma parada especial. Era de 
conhecimento público em todo o Oriente Próximo à castração dos Galloi. Afortunadamente, 
não temos qualquer conhecimento de que os cristãos se tenham castrado pelo reino dos céus, 
mas Cristo deve ter- se referido a um fato bem conhecido. Teria sido o pecado mais horrível 
entre os judeus, então não podemos dizer que Ele se referia a estes; e não havia cristãos 
naquela época, mas. somente seus discípulos. Nós sabemos, entretanto, que mais tarde, 
Orígenes castrou-se pelo reino dos céus, e provavelmente tais casos aconteciam 
ocasionalmente. Era uma idéia cristã generalizada que o mundo era fútil, e que pereceria 
como Cristo, e que o reino vindouro seria o desejável. Somente vivemos por tão curto período 
de tempo aqui, e precisamos nos preparar para as mansões eternas.  

                                                
308. Mateus 19:12. "Porque há eunucos que nasceram assim que nasceram assim do ventre de sua mãe, há eunucos a quem os homens 
fizeram tais e há eunucos que a si mesmo se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Quem pode compreender compreenda." 
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Logicamente, O fato do corpo não ter qualquer significado é uma contradição ao 
temperamento' semita que acredita na glorificação do mundo; é um impulso profético criar, não 
um reino do céu, mas um reino na terra onde reine a paz e a justiça. O judeu tem o 
temperamento de reformador que quer realmente .produzir algo neste mundo; quando os 
semitas falam de um reino de perfeição, eles querem dizer que é aqui, a glória desta terra, e 
naturalmente isto exclui a mutilação do corpo. Nada deve ser mutilado. O mundo como um 
todo deve chegar a um estado tal que os leprosos serão curados, e o leão deitará ao lado do 
cordeiro; essa é uma profecia de Isaias, um estado paradisíaco. Os Cabalistas, por exemplo, 
têm a idéia de que depois do pecado original, Deus removeu o paraíso para o futuro, o que 
significa que o paraíso é algo que virá, ou seja, deve ser construído nesta terra. Porém as 
palavras de Cristo estão em contradição flagrante com tais ensinamentos. Seu reino não é 
desta terra. E um reino espiritual, transcendente, futuro; e Ele diz que não se encontra em 
nenhum lugar a não ser dentro de nós mesmos. A ênfase reside no lado espiritual. O corpo 
será privado. Esse continuou a ser o caso durante toda a Idade Média, mas finalmente o corpo 
exigiu seu reconhecimento. A primeira tentativa ocorreu na Renascença, onde apareceu de 
modo bastante visível, como se pode observar na arte daqueles séculos. Vejam os assim-
chamados primitivos na pintura - com aquelas cabeças peculiares e aqueles corpos miseráveis 
mutilados, famintos e doentes, leprosos. Mas então, um século depois, a carne floresceu de 
uma maneira maravilhosa, nos anos 500 a vida da terra foi glorificada. E logicamente tudo isso 
desembocou na Grande Reforma. Pelo fato do corpo ter feito esta tentativa de irromper, 
seguiram-se, nos primórdios do protestantismo, severas restrições morais. Tal experiência 
provou-se conseqüentemente bastante duvidosa, mas lentamente cresceu outra vez, e no 
materialismo encontramos o completo triunfo da matéria.  

A esse respeito, Nietzsche é uma espécie de profeta do materialismo, mas ele mantém 
a salvo alguma substância espiritual. Não é exatamente o corpo que ele busca, mas o Super-
homem, o homem que está mesmo além de seu corpo real, uma nova criação que não tem a 
ver com este corpo grosseiro, um novo ser no qual, talvez, o corpo ficará completamente 
sujeito à vontade. E isso é um tipo de principio espiritual. Ele é um profeta da vontade, mesmo 
uma vontade além de si mesmo, e isto é um tipo de transcendentalismo; ele não se afasta 
completamente disto. Mas aqui fica bastante claro que ele quer dizer, por escarnecedores do 
corpo, aqueles que menosprezam o principio do corpo e acreditam exclusivamente no princípio 
do espírito; e diz que o self dessas pessoas deseja morrer. A razão é que, quando negamos a 
uma importante parte de nós mesmos, o direito da existência, quando algo ê continuadamente, 
através dos anos, reprimido e macerado, então tal aspecto sempre se revolta na forma de 
desejos suicidas. Pois, toda forma de cisão em nós mesmos, depois de um tempo, torna-se 
personificada.  

Por exemplo, se achamos que em certo aspecto somos estúpidos, o odiamos e 
tentamos evitar todas as ocasiões onde tal estupidez viria à tona, porque sabemos que 
faremos papel de asnos. E se aparecer a despeito de nós mesmos, dizemos: "Desculpe, essa 
é a minha estupidez vindo à tona. Eu sou um asno em certos aspectos, e isso levou vantagem 
sobre mim." Isso é uma personificação. Então temos um estábulo onde guardamos nosso 
asno, mas vivemos no pavimento superior, onde somos cavalheiros respeitáveis. Fizemos.isso 
com o corpo; colocamo-lo no estábulo, alimentando-o bem pobremente - pelo menos assim o 
dize- mos. Mas por engano, de algum modo maravilhoso, ele vem sendo alimentado sempre e 
de novo. Se alguém nos pega no ato, quando estamos em- baixo no estábulo com forragem 
para o asno, dizemos, "Desculpe. Eu .tenho tal fraqueza. Sinto muito e vou fazer penitência." E 
aí vamos à igreja, jejuamos e nos penitenciamos por havermos alimentado o asno. Agora, isto 
não é, evidentemente, apropriado; não é muito útil para o desenvolvimento físico e mental do 
asno. Mas o eu inferior é, bem felizmente, um animal cobiçoso que não podemos sempre 
evitar alimentar; se não o fazemos legitimamente, então o fazemos ilegitimamente. Assim a 
humanidade atravessou um bom tanto de inconsciência. Talvez deixamos a porta do estábulo 
aberta e o asno saiu à noite e comeu as couves do jardim do vizinho, e então isso foi 
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descoberto e tivemos que pagar o prejuízo. Ou não foi descoberto e ficamos contentes de 
encontrar o asno bem repleto.  

Mas logo cometemos o erro de desenvolver a consciência a tal extensão, que 
começamos a ter um critério psicológico. Desenvolvemos insight, e então não podemos negar 
que havíamos deixado a porta do estábulo aberta, e não havíamos amarrado o asno 
seguramente; tivemos que dizer que foi o nosso asno que comeu as couves do vizinho. Assim 
não podemos dizer que não tem problema, e que podemos passar inteira- mente sem isso. 
Mas existem ainda muitos.homens paternais - quando são pastores, eles têm suas pequenas 
garotas que estão crismando, e dizem depois que o asno se alimentou pela maravilhosa Graça 
de Deus. Dez mil coisas aconteceram, que aparentemente nunca aconteceram; são alegre- 
mente inconscientes daquilo que foi feito pelo asno. Quanto mais prestamos atenção à nossa 
psique, entretanto, mais ficamos conscientes das coisas que acontecem, e infelizmente 
sabemos com que propósito foram feitas. Então o corpo se torna um problema moral para nós. 
E o asno no ; estábulo? Não é um caminho real deixar a porta do estábulo aberta. Isso não 
poderá funcionar no futuro; precisamos comprar um pasto onde possamos alimentar o asno de 
modo legitimo. Deve-se admitir que tal coisa exista. Pois se não o admitimos, então, com uma 
aumentada quantidade de moralidade, de consciência, encontramos meios muito eficientes de 
.trancar a porta do estábulo, e aí o asno morre, naturalmente. Se não o deixamos viver, ele 
prefere morrer. E assim desenvolvemos um desejo suicida.  

Evidentemente, com nosso poder de manter as coisas trancadas e escondidas, nós 
não percebemos que se trata de um desejo suicida. Pode começar com um desconforto do 
estômago, ou uma contínua constipação, ou ficamos terrivelmente cansados, ou não podemos 
andar. Provavelmente já é uma falta de vontade de viver, o começo do desejo suicida; muitas 
das neuroses tem esse caráter. Na agorafobia, não ousamos atravessar a rua, ou podemos ter 
medo de uma multidão de pessoas, ou medo de ser cercado: tudo isso é tendência suicida. 
Significa que nossa vontade de viver somente vai até aí. Não se arrisca em multidões, nos 
espaços abertos da vida. Já estamos parcialmente aleijados, e buscamos uma situação na 
qual podemos cair, um limiar no qual podemos tropeçar, ou um carro que nos atropele; as 
pessoas sofrem pequenos acidentes, que são simplesmente preparatórios para uma grande 
catástrofe, quando se metem em uma avalanche, ou algo semelhante. E ninguém jamais 
percebeu, pois podemos bem facilmente esconder coisas da nossa própria consciência, e da 
consciência das outras pessoas.  

Agora, Nietzsche explica que é o Self, realmente, que não quer viver, porque assim 
privamos o self de sua própria experiência. Presumamos em prol da argumentação que exista 
tal coisa como um Self, esta potencialidade vivente que responde pela existência de nosso 
espírito assim como pela do corpo - ambos sendo essencialmente o mesmo. Com certeza, a 
vontade no nosso ego não é idêntica à vontade do self; nossa vontade do self não quer o que 
o ego quer. Por que o Self criou o corpo? Eu não sei porque não somos vento; poderíamos ser 
formas feitas de ar, além do sexo, ou dos apetites, da digestão e tantos aborrecimentos, mas é 
um fato que temos corpos que foram criados pelo Self, então precisamos assumir que o self 
realmente queria que vivêssemos no corpo, que vivêssemos esta experiência, vivêssemos 
nossas vidas. E ao ego não cabe escolher se temos que viver isto ou aquilo; devemos ter um 
critério diferente. Eu não duvido que algumas coisas não sejam para ser vivida, mas 
precisamos descobrir o que elas são. Tabus contraditórios e leis não são dadas pelo ego, nem 
por uma assembléia de Egos, nem pela igreja ou pelo estado inteiro; estas são somente 
regulamentos policiais - incluindo nossa moralidade, que também é uma regulamentação 
policial. Mas existe uma lei que é muito mais severa e muito mais acurada do que qualquer 
outra, e esta é a lei do Self.  

Então precisamos inquirir qual experiência o self quer fazer. Tudo o que perturba esta 
experiência deve ser.evitado e tudo o que ajuda deve ser vivido, e veremos as conseqüências 
imediatamente. Se fizermos algo que perturba a experiência seremos punidos, muito mais 
severamente que numa corte policial. E se fazemos algo que serve bem à nossa experiência, 
teremos as bênçãos do céu e os anjos virão dançar conosco. Somos ajudados. Temos uma 
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saúde impiedosa, e desenvolvemos poderes que não tínhamos anteriormente, porque 
obedecemos, não ao Ego, mas àquela vontade do Self. Percebam, não é o Ego que quer fazer 
tal experiência. Freqüentemente o ego diz: "Pelo amor de Deus, eu só queria que esta coisa 
não estivesse acontecendo para mim!"  Se temos um pavor fundamental em algum ponto, 
podemos estar certos que exata- mente isto é a experiência do Self. Vejam, o corpo foi feito 
para viver; deve ser servido, e nosso self tem um propósito particular para ele, 
presumivelmente. Evidentemente, ninguém pode dizer o que a experiência individual é; para 
um é isto, para o outro aquilo, e não é igual para ninguém. E uma questão inteiramente 
individual. Uma vez que somos indivíduos, nossa experiência é individual, e o ponto na vida é 
que esta experiência individual se realize. Pois não faz sentido para a vida criar uma multidão 
de seres que tentam não serem a si mesmos. E exatamente como se um ceramista houvesse 
criado cem vasos que não quisessem ser vasos e sempre tentassem ser qualquer outra coisa. 
Mas por que fomos criados vasos? Obviamente devemos ser vasos, uma vez que fomos 
criados como vasos, e cada vaso deve ser o que é e funcionar como tal.  

Agora, se a experiência é negada ao Self, o Self se cansa depois de certo tempo e diz:. 
"Bem, a experiência não vale a pena, eu prefiro desaparecer." Assim como seu propósito foi 

deixado com fome ou impedido, então nós ficaremos famintos de vida; nossa libido 
simplesmente se retira e nos deixa secos esturricados, e nós permanecemos como aquele 
jovem sonhador com o qual estou lidando nas minhas conferências na Politécnica309; somos 

deixados como uma parede decorativa, bidimensional, plano, que nem projeta sombra. Somos 
então meras cascas de nós mesmos; a vida real ter-se-á ido porque a experiência fora negada 
ao self. E então isso é exatamente o que Nietzsche diz, o self deseja perecer - não tem sentido 
continuar nesta experiência. Este é um dos modos de pensar esta passagem, mas há também 
o modo de pensar ao qual aludiram Mrs. Baumann, Mrs. Fierz, e o Professor Reichstein, a 
saber, que pertence à natureza da vida, à natureza da experiência, que ela se desenvolva em 
direção à morte. Evidentemente, de um certo ponto de vista, isso é um perfeito non sense. 

Poder-se-ia perguntar, qual a vantagem de uma experiência que tem por propósito sua 
autodestruição ? Mas o non sense está no modo como olhamos para isso. E óbvio que uma 
experiência tem por finalidade chegar a um fim; de outra forma, não seria uma 
experiência,.mas uma condição estática. Uma experiência só faz sentido quando tem um fim 
em vista. Vejam, uma experiência não se faz a si mesma, mas é feita; o Self, esta 
potencialidade, faz a experiência, e a potencialidade não chega ao fim por havê-la feito. De 
acordo com a filosofia oriental, a experiência pôde ser repetida inúmeras vezes - quantas mais 
quanto mais houver falhado. mas a ambição do Oriente é alcançar tal condição onde a 
experiência não precise de urna repetição - que seja final, com todas as perguntas 
respondidas.  

Bem, há algo em favor da idéia de que há uma potencialidade vital que faz urna 
experiência após a outra; e uma vez que uma tal potencialidade existe para fazer a 
experiência, ela deve garantir que esta chegue a um fim. Visto deste ponto de vista, não 
parece ser um mero declínio, um mero colapso; é realmente um significativo andamento de 
uma experiência, e o fim produz o resultado. O fim é aquilo que estamos buscando. 
Submetemo-nos à coisa toda para alcançar esta conclusão. A experiência não é feita para 
permitir que algo decline. E urna pergunta, e procuramos por uma resposta. Que olhemos para 
o fim e não resistamos a ele, que vivamos com a certeza do fim, é obviamente o modo que a 
vida quer ser vivida. Então ela é apropriadamente vivida, porque estamos aceitando a 
conclusão no fim da experiência, e isto é certo, é saudável. Se vivermos em resistências 
contínuas contra aquilo que pode nos acontecer, evidentemente estamos simplesmente 
resistindo à execução de nossa própria experiência. Assim a idéia de que a morte é um 
objetivo, que ela é a inevitável conclusão de nossa experiência, também entra aqui. E combina 
com o profundo otimismo de Nietzsche que devemos dizer "Sim" ao eterno retorno das coisas. 

                                                
309 Jung deu palestras na Alemanha sobre sonhos de crianças em 1936-37, e de 1938 a 1941, no Federal Polytechnic Institute (ETH). 
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Ele coloca deste modo: diz que devemos ter a coragem de repetir; devemos amar a vida a tal 
ponto que podemos mesmo dizer: 

 
 “De novo!".  
“Perecer, quer o vosso ser próprio (Self), e por isso vos tornastes desprezadores do 
corpo! Porque não conseguis mais criar para além de vós”.  
E por isso, agora, vos assanhais contra a vida e a terra. Há uma inconsciente inveja no 
vesgo olhar do vosso desprezo."  
 
Aqui entra um pouquinho do inconsciente. Os senhores vêem, Nietzsche no fundo já 

sabia sobre o inconsciente; ele estava consciente da sombra, e esta é evidentemente a razão 
mais profunda daquilo que ele é.  

Mrs. Zinno: Eu quero saber como o self pode possivelmente perecer; eu pensaria que 
deveria ser algo entre o Ego e o Self.  

Prof. Jung: Oh, não quer dizer que o self deva perecer. Isto é visto a partir da 
consciência. mas se o self não consegue dar anda- mento à experiência, então ele mata o 
corpo.  

Mrs. Zinno: Eu pensei que se alguém estivesse em contato com o Self, este seria o 
lado criativo.  

Prof. Jung: Ah, sim, veja, o erro que ele faz é que ele identifica o Self com o corpo. E 
aqui o self quer destruir o corpo. Esta é a tragédia do dançarino dá corda e do bufão no 
começo de Zarathustra; o dançarino da corda, Nietzsche, o homem, é sobrepujado, eliminado: 
ele não serve para nada. Que Nietzsche identifique o Self com o corpo é evidentemente 
ilógico, porque então chegamos necessária- mente à conclusão que se o corpo morresse, 
então o Self quereria morrer. Esta é a sua conclusão. mas se tomarmos o Self da maneira que 
eu proponho, é evidentemente algo diferente. Eu não identifico o Self com o corpo. Assim o 
corpo é somente uma das experiências na visibilidade do Self,310 e então podemos dizer: "Se 

isto não funcionar, será eliminado; não serve.” Podemos ver como estas coisas realmente 
acontecem na vida humana. Um homem que não obedece quando ouve a mensagem - pode 
também ser uma mulher, vocês sabem - sempre me lembra aquilo que um elefante selvagem 
uma vez fez. Nas plantações de banana existem pequenas casas, erigidas sobre postes contra 
as formigas, ratos e outros vermes, onde se guardam as bananas. E num tal pequeno 
armazém uma velha mulher negra estava adormecida no topo das bananas, quando um 
elefante selvagem irrompeu na plantação. Evidentemente, ele farejou as bananas maduras na 
cabana, então ele rasgou o teto e empurrou seu corpo para dentro, e simplesmente pegou 
aquela velha e atirou-a longe, e então comeu todo o monte de bananas que estava dentro. Ela 
caiu berrando nos galhos de uma árvore, mas não foi morta. Isto é o que a vida faz. A vida 
quer chegar a seu resultado, e se não fazemos coro com ela, somos simples- mente 
eliminados como se fossemos absolutamente nada, como se nunca tivéssemos sido. E então 
a experiência é feita de novo.     

     
        SEXTA PALESTRA DE INVERNO - 27 fevereiro de 1935  
 
Prof. Jung: temos uma serie de perguntas incitadas aparentemente pela nossa 

discussão da semana passada sobre o conceito de Self. Seguramente a idéia de Self é muito 
misteriosa. E um conceito simbólico: não podemos dizer o que é; podemos indicar o que 
compreendemos pelo conceito, mas o que e em si mesmo, não podemos nunca dizer.Envolve 
um fato do qual somos somente parcialmente cientes e que é somente parcialmente 
imaginável. A compreensão parcial do Self é consciência; a consciência do Ego é esta parte 
do Self que é elucidada e que é imediatamente acessível ao nosso raciocínio e julgamento. 

                                                
310. Para Jung o Self é representado corno ambos, espírito e corpo. O alquimista, na criação da pedra filosofal, está produzindo uma visível 
e palpável forma do Self. Veja CW XIV, §. 649 
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Mas o inconsciente é meramente numénico e não temos acesso imediato a ele. E tão 
indiretamente acessível quanto, por exemplo, matéria, ou natureza como um todo. 
Necessitamos microscópios e aparatos físicos e químicos bastante complicados de modo a 
revelar a natureza das coisas, de modo a penetrar o segredo do objeto transcendente. Nossa 
segurança sobre fenômenos materiais e físicos é uma mera ilusão; tocamos a superfície das 
coisas mas nada sabemos sobre o interior. Naturalmente a ciência tem descoberto numerosos 
métodos que nos permitem penetrar, at,é um certo ponto, no segredo; mas o objeto derradeiro 
é transcendente. Está além do nosso alcance, simplesmente porque a natureza através da 
qual nos compreendemos, através da qual nos esforçamos para entender a consciência ou a 
psique, é diferente do objeto. Bem, isto é uma hipótese, talvez não seja assim. Mas, se o 
objeto transcendente for igual a psique. então naturalmente teremos uma compreensão 
absoluta. embora nunca o saibamos. E porque nunca o saberemos?  

Mrs. Baumann: Porque seremos idênticos a ele.  
Prof. Jung: Naturalmente. Então nunca poderemos dizer se o objeto transcendente 

realmente consiste da nossa psique ou não. Desde que saibamos que somos nossa 
compreensão, desde que o processo cognitivo seja psique e o que encontremos seja psique, 
naturalmente somos incapazes de alcançá-lo. Simplesmente projetamos; assumimos que o 
que percebemos seja psique, embora não haja prova de que seja realmente assim. O objeto 
material pode, nele mesmo, ser algo diferente daquilo que chamamos "psique"; já que nunca 
escapamos da psique não há chance de que tenhamos alguma segurança no nosso 
julgamento sobre o objeto transcendental. Não admira, entretanto, que a discussão do 
conceito de Self. que cobre parcialmente nossa consciência, e parcialmente o que esteja além 
de nossa consciência. incite tantas questões. Agora, há uma pergunta de Mrs. Strong, "Na 
discussão da última vez, onde o senhor salientou a superioridade da vontade do Self sobre a 
vontade do Ego, o senhor pareceu atribuir um valor negativo ao Ego-consciência na sua 
relação com a totalidade do individuo. Mas, poderia ser verdade que, às vezes, o Ego desse 
uma contribuição muito positiva ao Self criativo, mesmo atuando como um fator condicionante 
na forma da criação.” 

Desculpem-me se eu lhes dei a impressão que subestimo a consciência ou que eu faça 
qualquer tentativa de enfatizar sua inferioridade; pensei que tivesse mostrado que a 
consciência é, ao contrário, absolutamente indispensável ao Self porque é o órgão de 
captação do Self. A pergunta mostra quão cuidadosos devemos ser ao discutirmos assuntos 
filosóficos tão intrincados. Quando disse que a consciência do Ego era uma área muito estreita 
em comparação com a grande e indefinida área do inconsciente, isto não significa que eu 
diminua seu valor ou importância. A consciência do Ego é um pequeno círculo contido num 
maior, mas isto não ê desvalorização ou depreciação da consciência, pois um círculo muito 
pequeno pode ser de extrema importância, mesmo de sublime importância. em comparação 
com a vasta extensão da psique inconsciente. Se a psique inconsciente e privada da 
consciência aguda. esta somente pode ser obtida no que chamamos consciência do Ego. 
Vejam, minha idéia e que qualquer coisa que possamos pro- var sobre o inconsciente - seja 
pessoal, impessoal ou suprapessoal - dá no mesmo, e, não obstante, no que parece bastante 
frágil. Se houver qualquer consciência, é obscurecida e ofuscada. Isto explicaria porque a 
natureza sente falta de uma consciência acurada; foi uma tremenda aquisição tê-la produzido. 
Se quisermos cumprimentar a natureza por algo, seria por ter produzido consciência. Foi 
tremendamente bom da parte da natureza, um tremendo conseguimento !  

Pois somente a partir do despertar da consciência ê que tem havido um mundo: antes 
não havia nada, porque ninguém sabia que havia algo. Podemos admitir que Deus sabia da 
criação, mas é uma mera suposição. Somente desde que temos obtido consciência, estamos 
seguros de que haja um mundo - ao menos eu sei, e cada um de vocês sabe, que há um 
mundo. Desde este momento um mundo existe, porque é sabido que ele existia. Vejam. se o 
mundo pode ser criticado de um ponto de vista filosófico, se há a necessidade no homem de 
olhar para o fenômeno total do mundo, então ele deve fazer tais especulações. Começará a 
filosofar e inevitavelmente perguntará, "Porque deveria haver consciência?" E chegará à 
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conclusão que ninguém teria tido a necessidade de produzir consciência se não tivesse se 
sentido muito obscurecido e confuso. Ninguém acenderia a luz nesta sala agora porque é dia; 
somente se houver escuridão se produzirá uma iluminação. E como o velho Diógenes que foi 
com uma lanterna ao mercado de Atenas durante o dia; pessoas estranharam. mas ele 
acendia aquela luz de dia para procurar homens, porque não havia homens em Atenas311. 

Assim, se a natureza produziu consciência, devemos presumir que foi devido à necessidade 
de luz, e que muito provavelmente estava bem escuro antes.  

Isto pode ser trazido mais próximo ao senso comum, retratando o homem primitivo 
como tendo um dilema sobre esta escuridão geral. Eles tropeçavam muito e sentiam 
necessidade de acender o fogo à noite. Necessitavam ter uma certa quantidade de 
consciência, porque descobriram que as pessoas que a tinham eram melhores do que aquelas 
que não a tinham. Então tornou-se mais ou menos moda e a moda aumentou e até agora 
temos o costume geral de "vestir" consciência: há uma necessidade geral de consciência 
porque ê muito escuro sem ela. E assim o criador tinha necessidade de luz ou aguda atenção 
e portanto fez um ser que tem consciência e é ciente das coisas tridimensionais e que também 
tem a qualidade do tempo. Ora, se foi o caso, se a única luz que conhecemos é a nossa 
captação do mundo, então podemos dizer que a consciência humana é metafisicamente de 
uma enorme importância. É o único olho que enxerga da deidade. Assim, em cada igreja 
católica e mesmo nas protestantes, a deidade é representada como um olho radiante no 
centro de um triangula, a imagem espelhada da consciência humana. Por isso manifestamos 
Deus como um olho, e nossa consciência é esse olho; em outras palavras, Deus criou o 
homem para que ele pudesse ver na escuridão.  

Eu não quero entrar em especulações metafísicas - somente faço isso porque elas 
pertencem à nossa psicologia; é um fato psicológico que o homem especule nessa direção. 
Em cada indivíduo é o mesmo; temos uma grande e indefinida inconsciência e somente uma 
parte dela é definida: se é central não sabemos; presumivelmente não. Talvez tenha a mesma 
relação com o centro que nossa 'Terra tem com o sol. O centro do nosso sistema solar e o sol, 
e nosso centro, nosso mundo, está girando ao redor do sol; somos os filhos da Terra, e assim 
nossa consciência é excêntrica em relação ao centro, como a Terra é excêntrica em relação 
ao sol. Isto e possível, nossa consciência pode ser também como um planeta girando ao redor 
de um sol central invisível, a saber, ao redor de um centro presumível do inconsciente, que é 
chamado de Self porque é o centro do inconsciente e do consciente.  

Assim a contribuição da consciência do Ego é absolutamente única, embora seja 
naturalmente restrita; sob certos aspectos o Ego não é de nenhum modo poderoso. Somente 
até o ponto em que as questões do espaço tridimensional alcançam, e desde que diga respeito 
ao tempo, o Ego estará no topo das coisas. Mas onde quer que algo passe além de tais 
condições limitadas como espaço e tempo, o inconsciente coletivo é provavelmente de 
importância muito maior. E também o Self é aí da maior importância. É característico que 
quanto mais formos idênticos à consciência, mais tentaremos negligenciar o Self, mais 
resistimos a ele, mais o sentimos como um poder hostil - enquanto na realidade ele é o centro 
de nossa vida verdadeira. Vejam, consciência destacada - destacada de um modo errôneo, 
quero dizer, quando nos identificamos com nossa consciência - sempre tenta acender uma 
espécie de luz elétrica forte e excluir a luz do sol. Mas só um tolo poderia excluir a luz do sol, 
porque seria muito pouco saudável viver sob uma força elétrica, sob um sol artificial.  

Mrs. Baumann: O senhor disse na última vez que o homem deveria fazer da vida uma 
experiência. Vejo uma certa contradição na idéia da "vida provisória".  

Prof. Jung: Naturalmente, há uma forte contradição. primeiro devemos entender o que 
designei como vida provisória. Quis dizer com isso que se vive sob certa proposição. O caso 
típico é o do "filho do papai", o jovem cujo pai tem a necessária quantia de dinheiro, de modo 
que o jovem vive sob a silenciosa presunção de que o pai pagará por tudo. Ele não precisa 

                                                
311. A lenda usualmente diz que Diógenes estava procurando por um homem honesto, mas Jung segue Diógenes Laertius: "Ele acendeu 
uma luz no dia claro e disse enquanto andava para lá e para cá, . Estou procurando por um homem. - Vidas dos Filósofos, vol 11 trad. R.D. 
Hicks (The Loeb Classical Library), pág 41. 
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trabalhar ou ser responsável, pois tem o necessário saldo bancário. Então pode viver - Deus 
sabe o que - todas as espécies de coisas que nunca teria sonhado viver se tivesse que pagar 
por elas de seu próprio bolso. Vive numa espécie de sonho. Agora naturalmente, tal jovem não 
está construindo a experiência de sua vida, mas a experiência de uma vida, qualquer vida, 
uma espécie de imaginação. Imagina ser um grande camarada. Especula com o Câmbio e 
naturalmente perde, mas pode fazê-lo facilmente, pois sempre vive do dinheiro do pai. Ou 
pode imaginar ser um grande esportista ou um artista, e novamente gasta anos e dinheiro 
numa presunção. Assim nunca chega realmente a si próprio; nunca começa a vida como se 
não tivesse dinheiro. Agora, tire algo dele ou conscientize-o do fato de que dinheiro impede 
que ele viva sua própria vida, e instantaneamente será forçado para sua própria vida, para 
dentro daquilo que faria se dependesse somente dele mesmo. Então escolheria o tipo de vida 
que se pode chamar de sua própria experiência. Mas isso não é ainda a experiência de vida, e 
ainda somente sua experiência de vida, ate onde sua consciência alcança. Sabem, nossa 
consciência, sendo um assunto restrito, experimenta toda a espécie de fraqueza, ilusões e 
coisas assim, então podemos realmente imaginar que algo seja a nossa tarefa, ou que certo 
caminho seja nosso, quando na realidade não o é. Pode ser uma espécie de erro devido a 
hereditariedade ou meio, por exemplo. Então, no decorrer da vida, devemos descobrir se o 
caminho que escolhemos é endossado pelo inconsciente ou não. Pois muito freqüentemente 
temos a experiência de que mesmo vivendo de acordo com nossas melhores convicções, 
percebemo-nos testados ou sofremos a interferência do nosso inconsciente. Então sabemos 
que nossa linha não é exatamente a linha do Self e devemos corrigi-la para que nosso 
caminho se a,juste ao caminho do Self. Esta inclinação em direção ao Self é uma experiência 
psicológica tão importante que tem um nome muito significativo. Qual seria '?  

Mrs. Zinno: Tao.  
Mr. Baumann: Podemos chamá-lo de individuação '?  
Prof. Jung: Sim. são sinônimos. Agora continuaremos com a pergunta de Miss Hannah 

: "A morte do corpo é sempre desejada pelo Self? Ou pode ocorrer por uma causa fora do 
sistema solar (por assim dizer) do Self e do corpo? Por exemplo, o senhor tem dito 
freqüentemente que o sincelo de gelo pode matar. (Este ê o sincelo atirado pelo pajé.) "Poder-
se-ia dizer que somente seria efetivo se o Self já desejasse a destruição de tal corpo, ou 
poderia ser o próprio propósito do Self ser destruído por uma causa externa?"  

Esta é uma questão que está bem além do meu alcance. Não sou o Self. Saibam, não 
sou iniciado nos segredos da vontade divina. Esta questão é muito metafísica para ser 
respondida. Mas, naturalmente, temos certas experiências significativas, podemos 
freqüentemente ter a impressão, por exemplo, que pessoas morrem na hora certa, pois era 
lógico que morressem então: estavam no fim da linha. Ou podemos dizer que seu Self 
concordou que fosse o momento por muitas razões. Uma razão importante pode ser que o 
corpo não se ajustasse mais a suportar uma grande mudança, e então o indivíduo e alçado 
para fora de seu corpo como a velha negra foi alçada da pilha de bananas. Então não faz 
sentido continuar a viver, porque estamos completamente vencidos: o tempo mudou, 
condições mudaram e o nosso trabalho ou nossa importância funcional tornou-se supérflua. 
Tais pessoas facilmente morrem. E como se as circunstancias freqüentemente de um modo 
miraculoso, se arranjassem para colocá-las numa armadilha. Mas isso é somente um assunto 
para conjecturas, é hipotético, uma especulação. Tais coisas estão além do nosso 
conhecimento. Podemos ver às vezes nos horóscopos das pessoas que uma certa posição 
negativa das suas estrelas é muito evidente, e torna provável que em tal momento elas 
possam morrer, ou talvez um sonho de há muito tempo se realize pela morte. Tais coisas 
aludem a uma tentativa secreta do Self para acabar com o homem quando ele não for mais útil 
para o propósito do Self. Mas eu não posso lhes dar qualquer resposta definitiva.  

Miss Wolff: A questão não era antes se existem causas estranhas ao Self  que 
poderiam causar a morte ? Não se poderia tomar como exemplo certos casos de suicídio ou 
acidente nos quais uma pessoa de fora diria que poderiam ter sido evitados se aquela pessoa 
soubesse melhor - se não tivesse tido a depressão, ou se tivesse ouvido seus sonhos? Não 



    Jung, C. G. Seminars Nietzsche's Zarathustra.  

 

 

252 

poderíamos dizer que aquela morte ocorre por que tal pessoa esta associada com o lado de 
Ego? Uma causa imediata de morte me pareceria como vinda do complexo do Ego.  

Prof. Jung: Bem, podemos também perguntar como o complexo do Ego será capaz de 
matar uma pessoa? Não é forte o bastante; não tem aquelas fontes de poder que o Self 
possui. E acerca das causas extramundanas ou extra-solares da morte, como saber sobre a 
natureza delas? É uma mera especulação. Admito que hajam causas onde a atitude do Ego é: 
Agora, se isto vai continuar, algo terrível acontecerá! Mas isto é onde o Self finalmente se 
cansa daquele bobo, o Ego - o caso da velha negra sentada sobre as bananas.  

Miss Kaufmann: Há um belo livro tratando disso: "A Ponte de San Luis Rey."312  

Prof. Jung: Bem, quando a ponte caiu, as pessoas nela estavam todas no fim da linha; 
isto foi muito convincente do ponto de vista psicológico. Agora temos aqui este diagrama 
místico feito por Mrs. Baynes. Poderia ter a gentileza de explicá-lo?     

    
Mrs. Baynes: Estava ,justamente tentando resumir de forma diagramática o que pensei 

que o senhor quis dizer sobre o Self. E a questão que quero perguntar é: "Seria correto dizer 
que o Self e composto por dois fatores, o fator psicológico, que é a combinação da consciência 
e dos arquétipos, e o fator metafísico, que denominei como Brahman?" Naturalmente não pude 
mostrar no meu diagrama que Brahman penetra todas as coisas. Estaria correto?  
 

E = Ego = círculo da Psique parcial 
S = Self, ou círculo da Psique total; 
C = Consciência 
Arch = Arquétipos 
O 
O       Mundo fenomênico 
O 

      
Prof. Jung: Bem, isto pertence a toda esta discussão sobre o conceito de Self. E um 

problema muito difícil; provavelmente terei que repetir toda a estória. Vejam, o Self é um 
conceito limítrofe que eu chamo de símbolo porque expressa algo que não podemos expressar 
de outra maneira, porque nos simplesmente não o entendemos. A idéia do Self é realmente 
um solo desconhecido. A definição psicológica é que o Self é a totalidade da consciência e do 
inconsciente, e isto soa bastante definitivo: parece que sabemos o que a consciência é e 
temos uma idéia absolutamente clara sobre o inconsciente. Mas dizer que conhecemos o 
inconsciente é irmos muito longe; somente sabemos sobre ele. O inconsciente tem uma 
extensão que pode alcançar qualquer lugar; não temos absolutamente meios de 
estabelecermos uma fronteira definida.. Como não podemos dizer onde o mundo termina. ou 
se termina em algum lugar. Um conceito que contenha um fator definido como consciência e 
um fator indefinido como inconsciente não é cientifico; entretanto é metafísico na sua natureza 
per definition: Supera a si próprio. Portanto. chamo-o um símbolo.  

Um símbolo para mim não é um sinal de algo que eu conheça, como a roda alada no 
boné do empregado da estrada de ferro, ou os símbolos freudianos, ou os assim-chamados 
símbolos Maçons - estes são simplesmente sinais de algo que conhecemos muito bem. Um 
símbolo é a expressão de algo do qual somente sei que realmente existe: eu não o conheço313. 

Assim o Self é um símbolo vivo porque designa algo que sabemos que existe, sabemos que 
há uma totalidade de consciente e inconsciente porque somos os exemplos vivos disso. O Self 
expressa nosso conhecimento de algo que está verdadeiramente na existência, mas do qual 
não sabemos o suficiente. Ele nos ultrapassa, é maior do que somos. Portanto, chamo-o de 
conceito do Self, é a melhor expressão que conheço. Anteriormente houve outras expressões. 

                                                
312. Thornton Wilder, A Ponte de San Luis Rey (Nova lorque, 1927. 
 
313. Um sinal pode ser inteiramente traduzido, sendo um substituto para aquilo a que se refere. Assim ele freqüentemente disse que o que 
Freud chamou de símbolos eram realmente sinais, pois símbolos são irredutíveis à explanação literal. 
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O Self tem sido expresso pela figura de Cristo, por exemplo; na filosofia medieval foi o lapis 
philosoforum, ou o ventre, ou o ouro, ou a Tinctura Magna, a quintessência. E o Graal era um 
símbolo do Self, e a cruz. Nos estágios mais primitivos, o rei era o símbolo do Self, porque era 
ao mesmo tempo sempre de natureza divina. Ou alguns deuses. Desde o começo da história, 
o Self quase sempre tem sido representado pelo deus-homem. Então naturalmente, nos níveis 
mais primitivos é um fetiche, um objeto que é habitado pelo sopro divino, ou por mana, ou por 
extraordinários efeitos mágicos.  

Este conceito é, como disse, um reconhecimento da experiência de um ser que é maior 
do que somos, não podemos compreendê-lo. Em alemão isto seria chamado ein Erlebnis, uma 

experiência. Tal experiência não é científica porque não é intelectual, é um fato totalmente 
irracional. Psicologia é uma ciência peculiar na qual a função da cognição ê idêntica ao objeto 
da cognição, já que o objeto da cognição é a psique, e a cognição é uma parte da psique. 
Portanto usamos o mesmo sistema para reconhecer o sistema. Em qualquer outra ciência 
estamos numa situação muito mais favorável, porque temos a limitação do objeto. Na 
mineralogia, por exemplo, os minerais são o objeto da cognição porque os definimos como 
sendo diferentes. Se formos mais longe, se alcançarmos o interior do átomo, então cairemos 
em dúvidas, porque então não haverá diferença entre o objeto e a psique. Mas mineralogia 
não necessita entrar nos detalhes da psique; é suficiente conhecermos os usos e aplicações 
dos minerais. O assunto da mineralogia é diferente do da psique portanto não necessitamos 
nos preocupar: podemos usar a cabeça para entendermos os minerais, que são bastante 
diferentes. Mas como seria se tivéssemos que usar minerais de modo a entendermos os 
minerais ? Então o método de cognição seria o objeto da cognição ao mesmo tempo, e não 
podemos ver como seria possível. Entretanto, pessoas têm perguntado: "É realmente possível 
que haja tal coisa como psicologia?” -  e esta é realmente uma questão legítima.  

Agora, com uma certa limitação, justamente não entrando na questão do interior do 
átomo na mineralogia, é possível, também na psicologia, levando-se em conta que eu olho 
para certos processos psicológicos sob um certo aspecto, que eu emita uma opinião - posso 
realmente dizer algo sobre a psique ou processos físicos. Mas preciso mencionar minhas 
premissas, o ponto de vista a partir do qual estou falando. Embora eu não penetre na estrutura 
interna do átomo posso lidar com mineralogia, e embora não penetre na natureza da psique 
posso compreender psicologia. Mas se entro no ser real da psique, preciso reconhecer que a 
psique é uma experiência irracional. Então em conceitos sutis como o Self temos os dois 
lados; de um lado está o conceito psicológico que pode ser definido muito nitidamente e 
mesmo usado de um modo cientifico; mas do outro lado, devemos reconhecer o fato irracional 
da psique que é uma experiência, um estado de ser. É como tentar fazer uma ciência dos 
elefantes, digamos. Podemos escrever um capitulo na zoologia sobre elefantes, mas estarmos 
realmente sob as patas de um elefante é muito diferente. No primeiro caso estamos sentados 
no escritório escrevendo e no outro estamos numa terrível e infeliz situação. Assim ocorre com 
o Self. Falamos sobre ele de um modo amistoso, estudioso. Ninguém se machuca. Esta tudo 
bem e calmo, e depois vamos jantar. Mas se houvesse sido uma experiência, bem, estaríamos 
bem sob o elefante. Nem sempre, todavia.  

Então essas coisas devem ser consideradas ao fazermos um esquema tal como o de 
Mrs. Baynes. E tenho um outro diagrama aqui de Mrs. Baumann que também pertence à 
natureza do Self como uma experiência. Necessitamos tais especulações e fórmulas assim 
que discutimos o conceito do Self. Uma vez que o Self é um conceito científico, naturalmente 
círculos e Brahman e tais coisas não são necessários; pois o conceito cientifico do Self termina 
com a afirmação de que ele é a soma total do consciente e do inconsciente, e então todos 
apertam-se as mãos, vão para casa e dormem. E está correto, é como deveria ser. Mas se 
alguém perguntar: "Até onde o inconsciente alcança? O que é o inconsciente?" - então 
devemos confessar que aqui começam os elefantes e que eles são verdadeiros.  

Miss Kaufmann: Penso que há a mesma dificuldade com a filosofia.  
Prof. Jung: Sim, o eterno problema com a filosofia é que o mundo e a experiência 

humana, e então vão e falam sobre isso. É muito mais seguro falar e portanto eles o preferem. 
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Bem, assim que tratamos o Self como uma experiência, a coisa toda muda e as coisas 
selvagens aparecem, porque nos confrontamos com montanhas de obscuridade; é como 
estarmos realmente na selva, no meio de uma manada excitada de elefantes. Então tentamos 
todas as espécies de coisas para afastar o perigo e expressar o que vemos. Desde os tempos 
primitivos - estou pensando no velho Pitágoras, por exemplo, - aquelas pessoas que passaram 
pela experiência do mundo e da psique com coragem, faziam tais diagramas: círculos. 
quadrados e triângulos. Inventaram cifras esquisitas de modo a expressar aquela experiência 
peculiar. E sempre novamente, a consciência se sobrepunha e não aceitava, dizia ser tudo 
bobagem, absurdo, e criava uma filosofia consciente ou ciência consciente, que era somente 
conversa e regras práticas. Por exemplo, filosofia, no que é conversa, e útil regra prática: como 
tornar-se um professor. E ciência ou investigação científica é um modo de inventar ou 
descobrir novas e úteis regras práticas para propósitos imediatos, tais como tornar-se um 
professor ou como tornar-se prático e prestativo às pessoas, como na medicina, digo. Há toda 
espécie de aplicação para cada regra objetiva ou subjetiva; podemos até dividir pessoas 
instruídas de acordo com este tema. De um lado os subjetivos cujas regras práticas são como 
tornarem-se famosos. como dizerem algo que faça as pessoas sentarem, levantarem suas 
orelhas e dizerem: "Que maravilha!" e do outro lado os que realmente produzem algo de valor. 
Mas tudo isso é ciência, um mundo de palavras, um mundo bidimensional. Além disso há um 
mundo onde experimentamos realmente que o mundo existe, que somos a psique - a psique 
torna-se nossa existência.  

Agora, ao fazer tal gráfico, você percebe o Self como uma experiência e isso trás uma 
série de coisas que são muitíssimo questionáveis; sentimos que elas existem, mas não 
conseguimos alcançá-las. Assim um número interminável de tais coisas serão produzidas. 
Então a ciência torna-se a desesperada tentativa do homem para conhecer a raiz das coisas, 
as coisas que não estão propriamente na superfície, mas forces intérieures talvez debaixo da 
terra. Há um texto latino que diz que estas raízes estão debaixo da terra, significando que elas 
estejam no inconsciente. Então quando seguimos a vida do self vivente, somos levados a uma 
experiência que está abaixo e acima, ou antes e além do nosso tempo. Desculpem-me se isto 
é muito obscuro, mas todos nos tornamos obscuros assim que começamos a falar da 
experiência da vida, pois qualquer coisa que seja é sempre além: se não fosse, seríamos 
deuses. Vida está além, nosso mundo está além, nosso ser total está além de nós mesmos. 
Experimente isto e começará a fazer tais tentativas desesperadas. Eu as chamo tentativas 
desesperadas. e o clube que está preocupado com tais coisas é um clube de desesperados. 
Ficamos desesperados quando tocamos algo que é maior do que nós mesmos. O sistema de 
Mrs. Baynes. tanto quanto posso entendê-lo, está correto, diria que é claro.  

Mrs. Baynes: Uma tentativa claramente desesperada!  
Prof. Jung: Mas eu não daria ao Ego esta posição central. Mudaria aqueles dois pontos 

ao redor, chamaria o ponto central de Self, um ponto indivisível, e colocaria o Ego no circulo 
exterior, como uma espécie de planeta girando ao redor do Self, de modo a permanecer em 
sintonia com a harmonia das esferas, que começamos a ouvir assim que chegamos abaixo da 
água. Se aguçarmos nossos ouvidos nós a ouviremos; e então colocaremos o Self no centro, e 
o Ego estará no círculo maior. Vejam, o Ego na esfera tridimensional necessariamente parece 
maior do que o Self, pois o Self não ê tridimensional. O conceito do Self implica uma existência 
não-espacial; a quadridimensional é a negação da tridimensional, portanto falar de espaço 
quadridimensional é bobagem completa. É a negação do espaço. Entretanto o Self é a melhor 
indicação para o bindu, o ponto criativo, e o Ego se estenderia do lado externo para o espaço 

tridimensional; assim podemos fazê-lo maior, como a terra para nós parece maior do que o sol, 
embora na realidade o sol se.ia muito maior. As coisas menores no Self ou para o Self são as 
maiores no espaço, e podemos seguramente concluir que as coisas grandes e poderosas no 
mundo externo são justamente um nada em comparação com o Self. Assim quanto mais 
olhamos para o Self, quanto menos as grandes coisas do lado de fora importam, e isto é o que 
eles sempre detestam. Esta é a razão pela qual aqueles desesperados que olham para tal 
experiência sempre se escondem, formando secretas irmandades. Vão para dentro das 
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florestas e cavernas - não dentro das igrejas, mas em lugares secretos abaixo das igrejas - 
expressando assim que podem virar as costas para as coisas maiores. E como as grandes 
coisas coletivas se importam, freqüentemente acusam as sociedades secretas de toda espécie 
de coisas, como o clamor por justiça contra os Maçons. Na Itália realmente mataram muitos 
deles; todos os líderes da Maçonaria italiana foram considerados como sendo arquidemônios e 
banidos para uma certa ilha, porque não acreditavam no caminho coletivo, nas grandes coisas. 
Naturalmente os poderes visíveis da terra tornam-se nil se nos aproximamos do centro. Então 

é um empreendimento bastante perigoso, contra o qual podemos somente prevenir as 
pessoas que se aproximam desse algo aniquilador do espaço-e-tempo. O conceito cientifico é 
perfeitamente seguro, mas tome-o como uma experiência e torna-se inseguro.  

Bem, com o Self no centro absolutamente não estendido, e o Ego girando ao redor 
dele, o mundo objetivo no qual o ego se move seria de extensão ilimitada, apenas espaço. 
Agora, Mrs. Baynes indicou seu Brahman por esta linha vertical que seria a elevação lateral: 
estaria realmente em ângulo reto em relação ao plano. Poderia ser a quarta dimensão, que ê 
sempre uma vertical sobre o espaço. Naturalmente não se pode imaginar tal coisa porque o 
espaço simplesmente não sofre uma vertical sobre si mesmo, mas poderia ser uma definição 
matemática, como a terceira dimensão é uma vertical sobre o plano. Uma vertical sobre o 
espaço é a negação do espaço ao mesmo tempo, porque espaço só tem três dimensões; se 
houvesse a quarta dimensão não haveria espaço. Haveria, no lugar, algo absolutamente 
impensável, inimaginável. Entretanto ao colocar aquele Brahman lá, negamos o espaço, e o 
Brahman ê .justamente isso, a potencialidade do mundo - um mundo nele mesmo, talvez - mas 
um mundo de qualidade desconhecida caindo sobre nosso mundo como um indivisível e 
portanto invisível ponto. E um potencial absoluto. Assim, o conceito metafísico hindu de 
Brahman que simboliza a totalidade da existência contém nele próprio esta qualidade que 
nega a existência; portanto Brahman é a eterna existência não existente. Indicar isto por um 
ponto é prático porque não tem absolutamente extensão e não podemos conceber algo que 
não tenha extensão porque não está no espaço.  

Mrs. Baumann: Prof. Hauer representa isto fazendo um mundo por este diagrama. Um 
círculo é o mundo visível e o outro seria o mundo invisível, arquetípico, e o ponto do Self está 
no centro onde as linhas se cruzam.  

Prof. Jung: Sim, podemos também mostrá-lo assim. Mas não exprime a idéia de 

aniquilação da existência. Não é a filosofia hindu à qual o diagrama de Mrs. Baynes 
obviamente se refere, onde é indispensável pensar na existência como sendo não-existente. E 
como uma das peculiares qualidades do self é que ele é existente não existindo, podemos 
chamá-lo um centro meramente virtual. De um certo modo, é como se ele não existisse; de 
outro é como se fosse a única existência. Naturalmente podemos dizer que é perfeitamente 
fútil fazermos tais especulações.  

Sim, de um ponto de vista horizontal, o mundo das palavras; neste ele 
é absolutamente mórbido e insalubre. Mas se experimentarmos a psique, não 
podemos evitar especularmos sobre ela, somos simplesmente forçados a fazê-
lo de modo a nos defendermos contra as experiências que se infiltram. Já que 
somos confrontados com elas, temos que inventar certas fórmulas para 
tentarmos expressá-las. Por exemplo, se vamos a um quarto de um homem e 
descobrimos que ele colocou as pernas de sua cama em bacias cheias de 
óleo, pensamos que está louco, mas se virmos isto no bosque, saberemos que 
é uma excelente idéia porque ele pode então dormir. E o único modo de 
proteger-se das formigas, que de outro modo comê-lo-iam, assim como sua 
cama. Se morarmos num país onde não há tais coisas como mosquitos, 
formigas migradoras ou cupins, não precisamos de qualquer método particular de proteção - 
não precisamos de um sistema de adaptação - mas se acontecer de morarmos na África 
Central, é uma estória diferente. E assim é também com a questão do Self. Quanto mais 
acharmos o mundo suportável, o mundo dos jornais, concertos e livros, o mundo das 
conferências, galerias, social, chá das cinco, etc, falarmos do Self é perfeitamente ridículo, 



    Jung, C. G. Seminars Nietzsche's Zarathustra.  

 

 

256 

totalmente fútil. Mas se tomarmos o Self como uma experiência, então estes esforços tornam-
se subitamente extremamente importantes e vitais, e se não conseguirmos acertar a fórmula 
correta, passaremos uma noite sem dormir, ou nosso estômago ficará desarranjado; 
entretanto, se acontecer de alcançarmos a fórmula correta, ficaremos aliviados, podemos fazer 
a digestão e sermos amistosos com todos e o mundo e a vida parecerão valer a pena 
novamente - tudo isso é natural- mente bastante ridículo olhado na horizontal. Agora, aqui há 
outra tentativa vivente. Poderia gentilmente nos explicar como chegou a isto, Mrs. Baumann?  

Mrs. Baumann: E uma espécie de mistura com o mapa celeste. A direita está Aquário, 
do lado esquerdo o desenho do taigitu representa Peixes, porque é também a era dos opostos; 

o Pégasus está acima como o principio regulador do nosso tempo, a era da transição.  
Mrs. Baynes: Acima do que?  

      Mrs. Baumann: A suástica que é o vórtice da desorientação do presente momento entre as 
duas eras. Mas o Prof. Jung deve explicar isso.  

Prof. Jung: Não é o meu propósito. Não fiz nenhuma suástica no sol! Mas a idéia aqui 
aparentemente tem a ver com a transição do ano platônico; de 
acordo com a antiga filosofia astrológica a precessão dos 
equinócios é agora precedida no signo de Aquário, vinda do signo 
de Peixes. Agora, se olharem no signo de Aquário no mapa celeste, 
acharão acima dele uma constelação que é quase um quadrado, 
chamada Pégasus. A precessão é realmente obliqua, emerge a 
partir do segundo peixe horizontal, e então Pégasus está 

justamente acima. Pode- ria nos explicar como a sra. conectou esta idéia do tempo platônico 
com nosso problema em questão, o Self ?  

Mrs. Baumann: O Self, naturalmente, está por baixo disso tudo. Mas eu estava 
pensando primeiro na relação de Nietzsche com o tempo, que ele foi influenciado pelo tempo 
ao escrever Zarathustra. Também tem a ver com nosso tempo presente e com o que está 
acontecendo na Alemanha.  

Prof. Jung: Mas, mais próximo em conexão com o Self. A sra quer dizer que Pégasus 
poderia ser a idéia do Self ?  

Mrs. Baumann: Diria que tem a ver com o desenvolvimento do homem. mas posso 
primeiro explicar o diagrama como um mapa do tempo? Como Pégasus é o principio regulador 
acima, parece-me também ter algo a ver com o centro da garganta, discurso inspirado e 
entusiasmo. Então a terra embaixo é o oposto de algo criativo; também a terra é a matéria que 
o escultor modela, e há uma outra constelação abaixo de Peixes e a primeira parte de Aquário 
chamada "0 Escultor". Como Aquário está no futuro (à direita), chamo-a de era da consciência 
aumentada; e o passado, Peixes (à esquerda) é a era da inconsciência relativa. E no centro 
está a suástica dourada girando para a direita. Este é o aspecto construtivo. Se virarmos para 
o outro lado. o homem se movimentará para trás e a suástica girará para a esquerda. Aquário 
poderia então estar à esquerda, como o inconsciente futuro, e Peixes (à direita) seria, deste 
ponto de vista, o passado consciente. E a suástica é preta, destrutiva - a ênfase no escuro. 
Então Pégasus. o principio regulador poderia também ser chamado "a libido animal", e o 
quadrado será a Trindade mais o diabo, fazendo todas as quatro funções.  

Prof. Jung: Como explicaria esta cruz embaixo?  
Mrs. Baumann: Simplesmente usei isto como um sinal para a terra.  
Prof. Jung: Referindo-se ao simbolismo do I Ching, suponho.  
Mrs. Sigg: O senhor falou na última vez sobre o Self criativo, e pensei que foi um 

enorme alivio; e o senhor também falou do principio vital que estava atrás de tudo, 
predominando sobre tudo. E penso que se o senhor ligar o Self com a idéia criativa, o principio 
formador, será mais simples para nós aceitarmos a idéia de Self. mais fácil viver. Agora, em 
Pégasus, Mrs. Baumann sugere algo desse principio formador, e ela também falou do 
Escultor, a constelação abaixo como um signo criativo.  

Prof. Jung: Eu não entendi bem o que a sra falou sobre Pégasus e a relação com a 
palavra, Mrs. Baumann.  
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Mrs. Baumann: Quis dizer discurso inspirado, como no poeta criativo. então parece-me 
que poderia estar também ligado a Nietzsche.  

Prof. Jung: Quer dizer conectado através da sincronicidade que o lugar atual do 
equinócio da primavera coincidiria com o tempo de Nietzsche '?  

Mrs. Baumann: Quis dizer com sua intuição do princípio regulador por vir.  
Prof. Jung: Pégasus é um lugar fixo no céu, e no curso do tempo o nascimento de 

Nietzsche poderia ter ocorrido em algum lugar sob Pégasus. E assim Nietzsche coincidiria 
portanto com aquele simbolismo, de acordo naturalmente com a idéia da astrologia, onde um 
nascimento coincide com um fator cósmico e é influenciado desse modo. Isto expressaria sua 
idéia ?  

Mrs. Baumann: Sim.  
Prof. Jung: Bem, isto é possível. Muito obrigado.  
Mrs. Baumann: Sinto-me terrivelmente encabulada ao mostrar isso. Não quero ser 

identificada com isso. Não é absolutamente minha própria atividade.  
Prof. Jung: Estou muito contente que Mrs. Baumann nos tenha dito isso, porque ela 

deu assim uma excelente demonstração do que eu estava dizendo: que isto não é uma criação 
a partir do mundo das palavras, mas proveniente do mundo da experiência. Ela naturalmente 
sentiu-se encabulada sobre isso, e não tem sua segurança usual; é uma espécie particular de 
experiência que ela tentou formular de modo cifrado. Eu presumo que esta seja uma 
experiência mais ou menos definida, de outro modo não poderíamos explicar porque ela 
tomaria seu tempo e se preocuparia em juntar todas as espécies de situações e paralelos, de 
modo a expressar ou evidenciar sua experiência particular, que é em si mesma 
completamente inexpressável. Devemos admitir que experimentamos uma dificuldade peculiar 
se formos levados a explicar tal coisa. Agora, a qualidade especial das coisas que ela juntou 
para esclarecer seu ponto de vista mostra que podemos também trazer "sabe Deus quais" 
outras comparações ou analogias que contribuiriam igualmente bem para a mesma idéia. este 
esquema inteiro, por exemplo, sugere a cruz, e a cruz foi um símbolo do tempo muito 
importante já na antiguidade; tem sido explicada como a posição do equinócio da primavera, a 
intersecção do Equador com a assim-chamada eclíptica. Tem sido dito também que a letra 

grega  ( X) no platonismo representa o equinócio da primavera, mas não acredito nisso; 
penso que é a cruz visível no céu que podemos ver em certas latitudes, não a constelação do 
Cruzeiro do Sul, mas a intersecção da Via Lacta com a linha zodiacal. Eu a vi no deserto no 
norte da África, mas admito que podemos vê-la em noites claras na Grécia, pois é a mesma 
latitude.  

Prof. Fierz: A vimos em Rhodes.  
Prof. Jung: E uma idéia muito antiga naturalmente, pertencendo àquele mito. por 

exemplo, quando os demiurgos criaram um universo redondo que cortaram em quatro partes e 
então juntaram novamente; e o mito no qual o homem foi criado como uma forma perfeita, um 
globo com sexo duplo, que teve que ser cortado em partes. Neste caso. foi cortado somente 
em duas partes. Mas desde o inicio do tempo. foi assumido que a unidade vivente consistia de 
quatro. Era esta a idéia de Pitágoras, e encontramos em toda filosofia medieval que o Self 
consiste de quatro elementos, que foram identificados com terra, água, fogo e ar, ou com 
quatro espécies de temperamentos, tal como os comparamos com as quatro funções. E uma 
verdade arcaica que a coisa essencial consiste do quatro, e portanto este símbolo da cruz é 
também ligado ao tempo. A intersecção da eclíptica com o Equador é assim uma associação 
com o tempo, e daí vem o simbolismo da cruz dos primeiros horóscopos, que podem ser 
desenhados num quadrado, como os antigos conceberam-nos, ou numa forma circular.  

Assim este diagrama é uma espécie de horóscopo, mas do ano platônico, e embora 
aparentemente tenha a ver com os assuntos mais cósmicos, ainda assim também expressa 
nossa psicologia e, de acordo com Mrs. Baumann, poderia expressar a psicologia de 
Nietzsche, Alemanha e Europa. De fato, podemos dizer que ele realmente representa isso, o 
que não significa que eventos do mundo sejam assim porque temos tais idéias! Isto não é uma 
explicação. E totalmente ilógico, totalmente irracional; e meramente expressão do fato de que 
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nossa psicologia é de tal modo que pode produzir esta espécie de coisa, se a psique for 
experimentada. Esta é, naturalmente, a condição necessária; sem isso nada deste tipo 
acontece. E a melhor maneira de expressá-la é seguramente liga-ia com as peculiaridades do 
tempo, porque há presumivelmente uma sincronicidade entre os próprios eventos psicológicos 
e os eventos na esfera da vida em que vivemos. Naturalmente, muito mais poderia ser dito 
sobre este simbolismo peculiar. Por exemplo, temos aqui muito lindamente as assím-
chamadas quatro correspondências. Em Pégasus vemos os quatro pontos muito claramente, e 
eles estão incluídos no quadrado abaixo num arranjo diferente, na forma de uma cruz. Aqui os 
pontos são conectados, enquanto no Pégasus são desconexos. Então no taigitu, 

correspondendo à era de Peixes, há a dualidade; e em frente, na era de Aquário, há a 
dualidade, mas de uma espécie diferente. O símbolo para Peixes é estático porque se 
movimenta nele próprio, e o signo de Aquário é fluente. Não tem começo nem fim. Estou grato 
que Mrs. Baumann tenha nos dado a oportunidade de ver como tais expressões simbólicas 
ganham vida e porque elas surgem. É sempre uma tentativa de formular a experiência 
imediata do nosso tempo. Natural- mente, isto não significa que não experimentamos o tempo 
se não fizer- mos tal esquema; podemos experimentar nosso tempo de várias formas. Pode 
ser também na forma de palavras. Quanto mais for experimentado em forma de palavra, 
entretanto, seremos realmente pouco tocados pessoal- mente. mas se nos atinge dentro, na 
nossa essência, necessitamos uma expressão e procuraremos uma expressão. Comeremos 
pó até conseguirmos esta expressão. Pessoas comem as coisas mais incríveis - filosofia 
oriental, antroposofia. e não sei que mais - de modo a encontrar o material que lhes permita 
expressar a experiência do nosso tempo, a condição atual da nossa psique coletiva.  

 
             SÉTIMA PALESTRA DE INVERNO - 6 de março de 1935  

 
Prof. Jung: Acho que hoje podemos ir para o próximo capitulo, “Alegria e Paixões”  
 
"Meu irmão, se tens uma virtude e ela é a tua virtude, então não a tens em comum com 
ninguém.  
Sem dúvida, queres chamá-la pelo nome e afagá-la; queres puxar-lhe a orelha e 
brincar com ela.  
E eis que, agora, tens o seu nome em comum com o povo e te tornaste, com a tua 
virtude, povo e rebanho.  
Melhor terias feito dizendo: Inexprimível e sem nome é o que faz o tormento e a delícia 
da minha alma, e que é, também, a fome das minhas entranhas."  
 
O que ele queria dizer com esta primeira sentença? Se eu tenho uma virtude, justiça, 

por exemplo, então seguramente eu a tenho em comum com outras pessoas; eu não posso 
assumir que sou o único que tem a virtude da justiça.  

Miss Hannah: Ele quer dizer com isso a virtude de ser a si mesmo? Porque num trecho 
lá atrás (Prólogo, sec.4) ele usa virtude neste sentido.  

Prof. Jung: Sim, naquelas passagens ele significa "virtude" como o valor da 
personalidade, ou, pode-se dizer, o Self. Pois o real valor de uma personalidade é sempre 
simbolizado por uma jóia, um tesouro, ou algo assim, porque tudo é centrado em torno 
daquele valor central que seria o Self. E esse valor pode ser chamado "virtude", porque 
"virtude" tem quase o significado de poder mágico. Por isso, a palavra latina virtus foi usada 

para designar qualidades mágicas específicas, como virtus de um medicamento, ou de um 
metal, ou de uma pedra, por exemplo. A virtus da ametista é que ela protege contra 

intoxicação, e a virtus do chifre do rinoceronte é que, quando na forma de uma bolinha, 
protege contra veneno. Essa é uma idéia chinesa: eles importavam chifres de rinoceronte da 
África para esse propósito. Havia a mesma idéia na Europa na Idade Média - os senhores 
provavelmente viram esses chifres em copos de beber. Então virtus mais tarde transformou-se 
simplesmente na mesma qualidade mana de um bravo e corajoso guerreiro. E mais tarde 
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ainda supunha-se que as pessoas que seguiam um certo caminho, que observavam certas leis 
ou regras, adquiriam uma virtude; por exemplo, se alguém vivia uma vida ascética, ou 
realizava certas cerimônias, adquiria a virtude, ou o homem, ou a qualidade mágica de um 
santo ou de um feiticeiro; este foi um novo significado de "virtude". Nietzsche toma-a mais 
nesse sentido, como efeito, mana.  

Os senhores vêem, uma outra definição de mana seria a idéia do eficaz de modo bem 
incomum, e virtude seria uma excelência ou eficácia de natureza incomum. Um homem com 
virtus é um homem excepcional, que tem qualidade, valor - não se pode dizer o que, 
exatamente. É simplesmente mana. Assim a idéia de Nietzsche seria que a virtude é a coisa 
que não se tem em comum com ninguém, porque a mais alta virtude ou virtus de um homem é 

que ele seja ele mesmo. Individualidade, ser- se  não egoísmo -  é a qualidade que ele não 
tem em comum com ninguém, porque o Self é totalmente único, e, além disso, como o Self é 
realizado em um individuo, isso significa unicidade. E unicidade significa isolamento e isso 
significa também solidão, olhando do ponto de vista humano, pois ela é diferenciação, e uma 
coisa que é diferente está absolutamente por si mesma e não em alguma espécie de 
participacion; não está conectada por canais subterrâneos por onde vem a vida real. É real e 
corretamente isolada, e por isso não comparável a ninguém. Agora a passagem: "Sem dúvida, 
queres chamá-la pelo nome e afagá-la." O que acham disso?  

Mrs. Adler: Não é a ação racionalizante da consciência? Ele a traz para o Ego.  
Prof. Jung: A senhora quer dizer que ele a tornaria uma qualidade consciente e assim 

uma qualidade do Ego?  
Mrs. Adler: Uma qualidade racional, justamente, e não alguma coisa que ele tem que 

fazer.  
Prof. Fierz: Ele diz: “se tens uma virtude”, ele não diz "virtudes". Pode ser a justiça ou 

qualquer outra virtude, e isso não é o que o senhor quer dizer por "personalidade".  
Prof. Jung: Não exatamente; isso é que é interessante.  
Mrs. Leon: O senhor falou do princípio da justiça como sendo uma virtude, mas se e 

formulado em leis teria um aspecto coletivo e perderia seu mana.  
Prof. Jung: Bem, isso é outra coisa. Vejam os senhores, quando eu falo de uma virtude 

e a chamo "justiça", eu simplesmente tomo um exemplo e através disto estou dando-lhes o 
nome. Nietzsche parte da idéia que alguém tem uma virtude -usualmente quando alguém fala 
de uma virtude, quer dizer uma especifica - e então ele continua, "E é tua própria virtude" - o 
que significa específica a você mesmo. Temos que perceber que esta é uma virtude que não 
temos em comum com ninguém mais; é um pertencer individual e ele sugere que e melhor não 
darmos um nome a ela. Ele diz, “Sem dúvida, queres chamá-la por um nome." - significando, 
naturalmente, que ficamos inclinados a falar de uma virtude especifica, mas tão logo a 
chamemos por um nome, "E eis que, agora, tens o seu nome em comum com o povo e te 
tornaste, com a tua virtude, povo e rebanho!" Assim, não designemos nossa virtude por um 
nome, pois deste modo a tornamos especifica: tornamo-la simplesmente uma das virtudes.  

Mrs. Fierz: E torná-la exotérica ao invés de esotérica.  
Prof. Jung: Podemos colocar deste modo. Pois se reduzimos uma coisa que é 

inominável à esfera do coletivo, tornamo-nos parte da coletividade, um elemento da multidão; 
empobrecemos ou reduzimos uma unicidade a uma coisa coletiva. Então o valor mais alto 
afunda ao nível de uma moeda que pode ser encontrada no bolso de qualquer um. Assim, 
essa idéia, como ele a expressa, é: 

 
"Inexprimível e sem nome é o que faz o tormento e a delícia de minha alma, e que é, 

também, a fome das minhas entranhas."  
“Que a tua virtude seja demasiado elevada para a familiaridade dos nomes; e, se tens 
de falar nela, não te envergonhes de gaguejar.”  
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Dando um nome para nossa virtude, nós a desencantaremos, rebaixaremos. 
deterioraremos ao nível coletivo; e então ela não seria a nossa realização individual. Seria uma 
qualidade de caráter e não mais a excelência de nossa unicidade.  

Miss Wolff: Eu acho que ele esclarece também na segunda sentença que dar um nome 
e manifestar um interesse é estar em termos muito íntimos com ela, e que pode haver o 
mesmo efeito sobre si mesmo. Pois se ela é familiar, então é uma posse que ele pode colocar 
em seu bolso, não mais uma coisa maior que ele. Ele torna-se ela.  

Prof. Jung: Isso seria praticamente aquilo que Mrs. Adler disse: seria assimilá-la ao 
Ego. Se alguém pode chamá-la por um nome e colocá-la no bolso, o Ego estaria no topo - eu 
tenho uma virtude. Dar um nome para uma coisa, geralmente, tem o efeito peculiar de 
familiarizarmo-nos com ela. É como se fosse despotencializada; dando um nome para um 
demônio, adquire-se poder sobre o demônio. Por isso lê-se no Livro dos Mortos que os 
egípcios sempre colocavam um livro no ataúde de um rei morto, contendo o nome dos portões 
e portas do submundo, pois estes só eram abertos se ele pudesse chamá-los pelos nomes 
certos. Assim, nos contos de fadas de Grimm, aquele demônio Rumpelstiltskin314 vem e causa 

confusão até que é chamado pelo seu nome e então fica tão irado que imediatamente explode 
e acaba porque seu nome real é conhecido. Por isso reis ou feiticeiros primitivos tem nomes 
secretos: o nome pelo qual são conhecidos geralmente é só um disfarce que oculta o real. Se 
alguém soubesse seus nomes reais poderia ter um efeito sobre suas vidas e bem-estar, e 
assim o escondem. Nós temos muito desse mesmo costume. Como regra temos dois, e 
freqüentemente três nomes: primeiro nosso nome de família, e ser chamado assim não é 
ofensivo, mas quando somos chamados pelo nosso primeiro nome ou de batismo, podemos 
ficar ofendidos porque aquela pessoa tem um controle sobre nossa psique. Por exemplo, se 
alguém subitamente nos chama pelo nome de batismo no meio de muitas pessoas estranhas, 
imediatamente sentimo-nos atingidos por uma flecha. Por isso todo mundo tem um nome de 
família e, se possível, um titulo, que é mais protetor. O nome de família já é pouco específico, 
mas podemos esconder qualquer quantia de sabe-Deus que vaidades atrás de um titulo e não 
sermos ofendidos. Para as pessoas comuns um nome de família é suficiente. mas com o 
nome de batismo, os demônios aparecem, particularmente quando somos chamados pelo 
outro sexo. Isso não é verdade na América, onde eu fiquei espantado vendo que qualquer um 
chamava qualquer um pelo nome de batismo e no diminutivo depreciativo. Isso simplesmente 
prova que o indivíduo tem ficado muito banalizado lá. Muitos problemas surgem por conta 
disso; as pessoas sofrem uma secreta indeterminação por conta disso.  

Prof. Fierz: Eu me lembro quando estava em uma grande fábrica de pólvora em 
Wilmington, o varredor que abria as portas dizia: “Alô, Charlie" para o diretor, que era um 
homem muito importante. E como se alguém dissesse para o presidente: "Bom dia, Otto."  

Mr. Baumann: O senhor falou de pessoas que reduzem suas virtudes ao nível coletivo, 
e eu penso que também acontece que as pessoas as colocam em suas personas. Por 
exemplo, um homem pensa que está sendo franco quando sempre fala tolices sem pensar.  

Prof. Jung: Esse seria o efeito da familiarização da virtude; nós a chamamos por um 
nome e então falamos dela - disfarçamo-nos com tinta de guerra. Um homem que sempre 
insiste que é extremamente verdadeiro e honesto no amor, mente à menor provocação, 
porque familiarizou sua virtude. Nietzsche está perfeitamente certo quando diz que alguém 
deveria considerar uma coisa boa em si mesmo como uma excelência própria, como sua 
própria singularidade; não deveria chamar isso por um nome. Pois não importa que nome 
alguém dê a isso; se há uma excelência, ela será mostrada de muitas formas. Um homem 
,justo terá valor de muitas maneiras, não somente exercendo a justiça; mas se ele diz que seu 
ponto forte é justiça, podemos ter certeza que está mentindo. Diz isso para encobrir a injustiça. 
Assim, é perfeitamente correto dizer: "Inefável e é inominável" ; é algo maior do que nós 
mesmos, que é a singularidade própria de alguém. Lê-se nos Upanishads que quando 
Prajapati está deliberando sobre a criação de certas partes do mundo, ele usualmente se 

                                                
314. Rumpelstiltskin, dos Contos de Fadas de Grimm. O nome sugere um homenzinho malévolo. 
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consultava com sua própria grandeza, como se sua própria grandeza fosse algo diferente dele 
mesmo, alguma super qualidade. não a qualidade que ele pudesse nomear e colocar no bolso. 
E isso é o Self. Assim, mesmo Prajapati, o Atman do mundo, tem um Self, alguma coisa maior 
que ele, então sua própria grandeza fala para ele315.  

 
“Fala, pois, gaguejando: Este é o meu bem, é o que amo, é assim que gosto dele, 
somente assim eu o quero bem.”  
 
Aqui ele expressa a idéia que ter uma virtude significa um bem geral indescritível. um 

valor que preside, poder-se-ia dizer, sobre a nossa totalidade; e não devemos nomeá-lo para 
não criar a aparência errada como se pudéssemos colocar esse bem no bolso e usá-lo quando 
nos agradasse. Deveria aparecer até mesmo em nossa formulação, como algo que está em 
nosso ser de modo geral. Está sempre lá e agirá quando lhe agradar. Os senhores vêem, essa 
é, ao mesmo tempo, a formulação para a relação com o Self, como uma presença eterna, da 
qual não podemos dispor, e que não pode ser nomeada - que está lá por auto-evidência, e 
trabalhará por sua própria virtude. Então ele diz:  

 
“Não o quero como uma lei de Deus, não o quero como uma norma e uma necessidade 
humanas; que não seja, para mim, seta indicadora de mundos ultra-terrenos e 
paraísos."  
“E uma virtude terrestre, a que amo: pouca prudência há nela e, menos do que 
qualquer outra coisa, a razão de todo o mundo."  
 

A única qualidade que ele atribui a ela é aquela qualidade terrena que é naturalmente 
análoga a ele chamar o Self "o corpo"; ele quer incluir o corpo como a aparência visível do 
Self. Quer fazer um todo disso, não só uma "seta indicadora de mundos ultraterrenos e 
paraísos." Não somente uma alma destinada ao paraíso, quer dizer; ele também se referia ao 
corpo, à unidade vivente. E naturalmente, se tomamos a virtude como sendo uma qualidade 
manifestada no todo de nós mesmos incluindo o corpo, então há pouca prudência nisso e 
ainda menos senso comum. Os senhores sabem, senso comum sempre nos aconselha a dar 
nomes às coisas, de modo a controlá-las; é como se pudéssemos tomar uma coisa em nossas 
mãos, torná-la pequena e agarrá-la. Enquanto que, se lidamos com coisas às quais não 
podemos dar nomes, somos confrontados com uma quantidade desconhecida, que sempre 
traz medo. É entranho, particularmente insistindo sobre menos prudência e senso comum. 
Mas prudência é uma exclusão de certos caminhos. É nossa própria previdência, e os 
senhores sabem o quão longe a previdência nos leva - não muito longe. Pela prudência e 
senso comum nós podemos excluir um caminho que nos levaria ao lugar certo. Naturalmente, 
por outro lado, se é um assunto de senso incomum, então necessitaremos de senso comum. 
Usualmente pessoas com senso comum têm falta de senso incomum, e , ora! pessoas com 
senso incomum têm falta de senso comum - e isso é igualmente mau.  

 
“Mas foi em mim que esta ave fez seu ninho; amo-a, por isso, e a acaricio - e agora, ela 
cobre em mim, chocando-os, seus ovos de ouro.“  

Que espécie de figura é essa '? O que significa?  
Mrs. Baumann: E a idéia de senso incomum.  
Prof. Jung: Essa ave obviamente significa aquela virtude terrena que tem tão pouca 

prudência e senso comum. Mas eu gostaria de saber o significado deste símbolo peculiar. Por 
que justamente tal figura engraçada ?  

Mrs. Stutz: É enviado por Deus, vindo do céu, mas desenvolve-se da própria natureza.  

                                                
315. Prajapati (o progenitor) era um deus cuja solidão e desejo fez sua substância escoar, levando-o a criar o mundo. Ver Hume, pg. 81-86. 
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Mrs. Adler: Um pássaro é um fato espiritual, assim essa virtude não vem da terra, é 
uma concepção oposta.  

Mr. Allemann: Essa virtude terrena tem poder espiritual nela, e é uma coisa criativa. 
Assenta-se sobre ovos de ouro.  

Mrs. Leion: Mas aninhar também sugere aquela qualidade de tecer das mulheres; elas 
ás vezes tecem ninhos em vez de complôs.  

Mr. Baumann: Isso não tem a qualidade de um renascimento, uma ressurreição?  
Prof. Jung: Agora os senhores estão esquentando!  
Mrs. Sigg: Tem algo a ver, talvez, com o Espírito Santo e suas qualidades maternais.  
Prof. Jung: Ah, sim, tem muito a ver com o Espírito Santo. Vejam os senhores, quando 

Nietzsche, um filho de pastor, fala de uma ave com ovos de ouro, não tem seguramente o 
significado americano de "negócios".  

Dr. Strong: Há também a idéia de auto-perpetuação - do pássaro para o ovo, e então o 
pássaro novamente.  

Prof. Jung: Sim, e o próprio ouro sugere permanência e duração.  
Miss Wolff: Bem simples, mostra novamente que não é absolutamente sua própria 

criação; o pássaro veio a ele e Nietzsche só espera até que os ovos sejam chocados.  
Prof. Jung: Assim a ave significaria o quê'? Vocês estão falando do próprio Nietzsche.  
Mrs. Fierz: Zarathustra. E na medida em que ele é o velho homem sábio, ele pode ser 

também representado pela ave. Seria o Hamsa.  

Prof. Jung: Bem, o Hamsa é uma ave miraculosa, com certeza, e é também uma 
espécie de fênix. porque o velho sábio sabe do elixir da vida. Ele pode renascer de si mesmo, 
sempre surge novamente de suas cinzas. Ele é um grande feiticeiro, e é um pássaro porque é 
um espírito. Os senhores vêem, nós poderíamos dizer que esse pássaro é qualidade, virtude - 
tornado visível na figura de Zarathustra, o maior em Nietzsche. Assim, esse é um símbolo do 
Self aparecendo na forma do Velho Sábio; em outras palavras, a idéia do fato do Self é ainda 
envolvida pelo símbolo do Velho Sábio, no caso pelo velho pássaro sábio, o hamsa.  

Mrs. Fierz: Prof. Zimmer citou uma lenda indiana no seu Seminário de Berlim que eu 
acho que ilustra isso. Markandeya, que é um grande homem santo, estava viajando pelo 
mundo, e, ao mesmo tempo, o mundo é o corpo de Deus316. Viajando assim através de muitas 

cidades e reinados e meditando sobre as maravilhas da Terra, acontece do santo chegar à 
boca de Deus e subitamente se postar na superfície de seu corpo. Mas ele não pode 
reconhecer isso por causa do maya de Deus. O que ele vê em vez disso é um oceano sem fim 
e nesse oceano um gigante adormecido com a forma de uma montanha. Justamente quando 
Markandeya vai perguntar ao gigante quem ele é, é engolido de novo pela boca de Deus, e 
viaja pelo mundo dentro do corpo de Deus. Então, depois de um longo tempo, Markandeya, 
sem seu conhecimento, chega novamente à boca de Deus e, de novo, subitamente, posta-se 
na superfície de seu corpo. Desta vez ele vê uma criança brincando sob uma árvore, e a 
criança diz: "Alô, Markandeya! Venha aqui, minha criança, e não tenha medo." Markandeya 
fica terrivelmente zangado porque uma mera criança se permitira chamá-lo "criança" e pelo 
seu primeiro nome, ao invés de respeitosamente dar-lhe seus títulos de santo. Mas então a 
criança diz: "Eu sou seu pai e criador"; revela sua eterna divindade para Markandeya, de modo 
que o santo agora sabe. Mas novamente é engolido pela boca de Deus - e a parte interessante 
da estória é essa: estando dentro do corpo de Deus novamente Markandeya lembra dele não 
como Deus, mas como o cisne, como Hamsa. Assim, aquilo que num nível supra-pessoal é o 
Deus, no nível cotidiano parece ser o cisne, o pássaro do velho homem sábio.  

Prof. Jung: Isso é muito interessante. Bem, porque memória é sabedoria, é o velho 
homem sábio que relembra através das idades, o tempo antes do homem, Quando havia 
somente os deuses; assim, trata-se da memória do mundo divino. O prof. Lévi-Brühl fez 
referência ao mundo dos bugari, aborígines da Austrália Central, um período mítico no 

                                                
316. Markandeya, uma espécie de “judeu errante" indiano, pondera em sua viagem sem fim sobre o problema do que é real e do que é maya. 
Ver Zimmer - Mitos pág 38-45. 
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passado da humanidade, uma espécie da idade heróica, quando os homens eram semi-
deuses e animais; e era como um sonho. Eles chamavam sonhar pelo mesmo nome317. Assim 

nos sonhos estava-se naquele mundo divino original, o mundo que é eterno, que continua 
durante o mundo transitório no qual atualmente vivemos, e para sempre depois. E sempre o 
mundo fora do tempo e supõe-se que o sábio guarde memória dele, e é interessante que essa 
memória seja representada por um animal. Os senhores vêem, é necessário passar pelo 
estágio do animal de modo a atingir a memória absoluta porque os ancestrais são como 
animais; por isso, é sempre representado por uma cobra ou um pássaro ou outro animal, de 
acordo com as circunstâncias.  

Mrs. Baumann: Mas o pássaro não tem, por sua vez, a qualidade especial de apontar o 
futuro? Em outros seminários nós falamos sobre pássaros que trazem novas idéias para as 
pessoas, mostrando-lhes o que elas tem a fazer.  

Prof. Jung: Isso é o pássaro considerado como mensageiro. Mas esse pássaro 
funciona diferentemente. Ele fala que o pássaro construiu um ninho nele; está agora 
firmemente enraizado. Quando um pássaro constrói seu ninho em nosso quarto, significa que 
vai ficar. Assim esse pássaro estabeleceu-se em Nietzsche; é a sua outra psique. Esta 
memória. ou o velho sábio, conexão com o mundo fora do tempo, está agora dentro dele e 
está chocando os ovos de ouro. "Ouro" geralmente significa valor; também a virtude do ouro é 
que está, de certa forma, além do tempo. Não oxida, mas permanece o mesmo. Aqueles ovos 
são de ouro, então, significam o mais alto valor, a sorte maior; e quando numerosos, 
significaria fertilidade, muitas possibilidades de ouro para o futuro. Eles não tem nada a ver 
com a bem conhecida galinha que bota ovos de ouro, significando riquezas - riquezas 
espirituais é o que significam aqui, bastante evidentemente. E é interessante que ele fala de 
virtudes terrenas, significando a virtude do corpo, e então na próxima sentença usa esse 
símbolo espiritual, um ser do ar, um pássaro que constrói seu ninho. Denotaria uma espécie 
de intuição em Nietzsche que o corpo do qual ele fala não é sem espírito; não é uma 
contradição entre corpo ou matéria e espírito, mas é um corpo que vive, um corpo espiritual.  

Os senhores vêem, esta é realmente a velha idéia do corpo que respira. o corpo sutil, 
que é sempre representado ou como pássaro ou espírito, porque é como fumaça e não tem 
peso, ele emerge do nosso corpo denso e flutua no ar, como um pássaro voando ou uma 
espiral de fumaça. Os senhores podem encontrar todas essas idéias na psicologia dos 
primitivos, o que dá substância real para tais paradoxos peculiares. Nós devemos respeitar o 
fato de que quando Nietzsche fala do corpo, ele não quer dizer exatamente o que nós 
compreendemos por um corpo material ou substancial, mas algo que da mesma forma é 
espírito, e há também uma coisa intermediária, que os primitivos chamam "corpo sutil". 
Nietzsche estava numa espécie de transe quando escreveu Zarathustra - falamos sobre isso 
no começo - e nós encontramos muitos lugares onde tais imagens primitivas simplesmente 
afloraram das profundezas do inconsciente primitivo. Por isso não é surpresa que, entre 
outros, encontremos este conceito muito importante da psicologia primitiva, a idéia do corpo 
sutil, que é espírito assim como corpo. E a união dos dois através deste algo entre eles. E nós 
não podemos falar de realidade psíquica sem lembrar o fato de que a psique pode ter efeitos 
muito reais que são manifestados através daquilo que é chamado "corpo sutil".  

“Assim deves gaguejar e louvar tua virtude."  

Ele quer dizer com isso que não podemos possivelmente encontrar palavras brilhantes 
para falar sobre virtude, a eficácia incomum do self; não podemos dizer nada definitivo sobre 
ela, porque ela é maior do que nós. Somente podemos gaguejar como se na presença de algo 
maior. E estamos certos se gaguejamos e ficamos embaraçados, não encontrando termos 
adequados ou analogias. Então fazemos justiça a ela.  

 

                                                
317. O mundo bugari é aquele de um período passado, de uma idade heróica, que pode ser introduzido e vivenciado em circunstâncias 
especiais por uma pessoa no presente. E também chamado o mundo alcheringa. Ver Lévi-Bruhl, Mentalidade Primitiva (Londres, 1923), 
cap.3. 
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“Um tempo, tivestes paixões e as dizias más. Agora, porém, restam-te somente as tuas 
virtudes: brotaram das tuas paixões."  
 

Isso é inesperado; ê como se um novo pensamento estivesse começando aqui. A 
questão obviamente ocorreu a ele: Mas por que virtude? Virtude ê algo muito positivo, mas 
onde está a sombra? Onde está o lado negativo da virtude? Onde está o vício? E ele trás a 
paixão, porque se supõe que a paixão seria a mãe de todos os vícios: más paixões são 
seguramente vícios. Assim ele não pode considerar a idéia de virtude sem considerar ao 
mesmo tempo sua negação. Os senhores vêem, ele faz algo muito grande de sua concepção 
de virtude, e eu penso que estamos perfeitamente certos em assumir que ele realmente se 
refere ao Self. Agora, o Self é certamente o maior conceito limítrofe que nós possivelmente 
pudemos inventar. É um grande símbolo e inclui todo o escuro. Nós estaremos totalmente 
errados se assumíssemos que o Self é o que chamaríamos "totalmente positivo". Ele tem sua 
própria negação, lançando uma sombra porque também ê material, não só o que nós 
chamamos "espiritual". Nós usualmente associamos beleza e toda espécie de coisas divinas 
com o espírito, e somos inclinados a presumir que toda escuridão, o peso e todo o ruim é 
associado ao corpo. Também por tradição histórica inclina-se a fazer do espírito tudo, e muito 
pouco do corpo. Nietzsche sente isso aqui, e por isso subitamente se lembra, “Um tempo, 
tiveste paixões e as dizias más. Agora, porém, restam-te somente as tuas virtudes: brotaram 
das tuas paixões."  Ele está antecipando a psicologia moderna quando vê virtude em conexão 
com paixões; ele compreende que o self consiste de pares de opostos e que é um caminho de 
reconciliação de opostos. Mas não diz isso aqui, assim deve-se deixar essa questão fora de 
consideração.  

 
“No centro dessas paixões puseste o teu alvo mais alto: tornaram-se elas, então, as 
tuas virtudes e alegrias.  
E, ainda que fosses da raça dos coléricos ou dos voluptuosos, dos fanáticos ou dos 
vingativos. 
Todas as tuas paixões, por fim, tornaram-se virtudes e todos os teus demônios, anjos.  
Noutro tempo, tinhas cães ferozes no porão da tua casa; no fim, porém, transformaram-
se em maviosas aves canoras.  
Dos teus venenos, destilaste um bálsamo; ordenhaste a tua vaca tribulação - e sorves, 
agora, o doce leite do seu ubre.  
E mais nada de mau brotará de ti, doravante, a não ser o mal que brotar da luta entre 
as tuas virtudes."  
 

Falando aqui de paixões, da origem das virtudes, ele não trata desse problema do 
modo como a psicologia trataria, naturalmente. Nós estaríamos conscientes do fato de que 
nossas virtudes possuem uma sombra e que a sombra é tão real quanto as virtudes. No 
mínimo eu espero que tenhamos abandonado as ilusões tais como a noção, por exemplo, que 
somos completamente convertidos, que somos agora absolutamente homens novos e que 
todos os pecados anteriores desapareceram. Eu sinto muito: isto é uma ilusão infantil. Nós não 
podemos nos livrar de nós mesmos; nós carregamos nosso corpo e nossa sombra e tudo o 
mais é como sempre tem sido. Podemos somente esperar nos tornarmos equilibrados entre 
luz e sombra - isso é praticamente tudo que podemos esperar, não mais. É uma ilusão 
catastrófica pensar que se pode sair da própria pele e ser um anjo daqui para frente. Mas 
Nietzsche lida aqui com uma psicologia que cria o bem a partir do mal, e a conexão é boa. E 
certamente verdade que há mesmo uma conexão causal entre más paixões e virtudes 
correspondentes. Mas não é exatamente como ele coloca, que nós fazemos uma virtude a 
partir de nossos demônios. Naturalmente, de uma certa maneira, pode-se dar a aparência de 
se ter criado uma virtude a partir do demônio - humildade da vaidade, por exemplo, e 
generosidade da avareza; mas se alguém realmente criou generosidade da avareza, então 
será uma generosidade avarenta. A nossa limpeza será ao mesmo tempo uma impureza, e a 
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franqueza será de modo miraculoso uma mentira, por- que nos esquecemos que a sombra 
ainda está lá. Alguém pode criar dez mil anjos, mas as dez mil paixões malignas certamente 
estão por trás daqueles anjos: é mera fachada. Uma fachada é muito real. E o lado da frente 
da casa, e a casa cairia se não tivesse uma fachada, mas há algo atrás dela. De outro modo 
uma fachada não faz sentido.  

Dessa maneira, nós podemos compreender então - que podemos até mesmo criar para 
nós a ilusão de que "Daqui para frente nada de mal crescerá em mim, exceto o mal que vem 
do conflito de virtudes." Vejam os senhores que as virtudes, como todas as coisas que são 
nomeadas e especificadas, facilmente entram em conflito; uma virtude que é nomeada tem a 
desagradável qualidade de ser muito imperiosa. Justiça, sendo nomeada não quer ser nada a 
não ser ,justiça e naturalmente entra em conflito imediatamente com compaixão; não se pode 
ser justo e compassivo ao mesmo tempo porque a ,justiça deve ser dura e cruel, de outro 
modo não é ,justiça. Fiat justitia pereat mundos318. E a verdadeira e essencial compaixão, 

compaixão como deveria ser, do ponto de vista do homem, não pode ser justa. E assim por 
diante. Assim, um homem que tenta realmente ser virtuoso, tendo nomeado suas virtudes, 
está sempre enfrentando tremendas dificuldades morais, o assim-chamado conflito de 
consciência, onde os dois bens se chocam. Então não se deveria ser mais compassivo ou 
mais justo ou mais respeitável ou mais moral - ou deveria ser mais humano? Quanto mais 
temos todas essas maravilhosas virtudes, e quanto mais acreditamos nelas, mais 
mergulhamos num inferno de conflito entre elas; criaremos uma colisão após outra entre 
nossas próprias virtudes. Assim, ele diz:  

 
“Se tens sorte, meu irmão, possuirás uma única virtude e não mais do que uma: mais 
leve, assim, poderás transpor a ponte."  
 
Se tivermos somente uma virtude - desde que não a nomeemos - escapamos do 

conflito porque essa virtude dá qualidade à nossa personalidade; e se fará sentir em outros 
aspectos de nossa vida, não só naqueles que atingiríamos diretamente se déssemos um nome 
a ela. Por exemplo, se dizemos que nossa virtude é justiça, então dentro do domínio da ,justiça 
somos .justos, mas fora dele podemos ser qualquer outra coisa; onde ,justiça como a 
compreendemos não entra em questão, aquela virtude à qual demos nome simplesmente não 
representaria nenhum papel. Mas se não a nomeamos, então aquela substância valiosa que 
produz justiça pode produzir qualquer outra coisa - generosidade ou compaixão, por exemplo. 
Se a chamamos "justiça" então ela deve produzir nada mais do que justiça, porque a 
aprisionamos na gaiola de nosso conceito. Vejam, um conceito é o que foi compreendido 
numa forma particular; apossamo-nos daquele valor e o colocamos na gaiola, e então ele 
somente pode produzir aquilo que dissemos que ele deveria produzir. Não é mais um valor 
geral de personalidade.  

“Ter muitas virtudes confere distinção, mas é um pesado destino; e não poucos foram 
para o deserto, cansados que estavam de ser batalha e campo de batalha de virtudes."  
Aqui ele se refere a alguém que sustentou muitos conflitos morais, não entre bem e 

mal, mas entre dois bens, o que é pior. Uma batalha entre bem e mal ê facilmente vencida. 
Podemos matar o demônio com a ajuda de todos os tipos de idéias e instituições úteis, apoio 
público, enfim. Todos nos cumprimentam e se congratulam conosco por termos matado o 
dragão. Mas matar uma outra virtude é mais difícil: não recebemos reconhecimento. O justo 
dirá que somos justos, mas os outros dirão que não fomos compassivos; e outros dirão, sim, 
fomos francos e honestos ainda que não generosos ou compassivos. Pois se somos honestos 
e cremos em honestidade, falaremos a verdade e faremos um enorme erro: seremos cruéis, 
sem tato, injustos, podemos ter todos os vícios sob a face da terra. Só porque acreditamos 
naquela virtude, teremos ofendido todas as outras.  

 

                                                
318. "Deixe a justiça ser feita através da queda do mundo." 
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“Meu irmão, são um mal. guerra e batalha? Mas necessário é esse mal, necessárias 
são a inveja, a desconfiança e a calúnia entre as tuas virtudes."  
 

Vejam os senhores, ele coloca muito simplesmente aqui: cada ideal reivindica o 
homem inteiro, atribuindo nomes às virtudes, cada virtude reivindica sua própria essência. Se 
alguém diz que é justiça, então deve ser a mais justa justiça, de outro modo a justiça não fica 
satisfeita e reclamará; se permite que a compaixão o desvie do caminho da justiça, então a 
justiça começará a se queixar. E se sua ,justiça viola seu sentimento de compaixão, então sua 
compaixão geme e lamenta. Alguém sempre está descontente e finalmente ele se encontra na 
situação daquela famosa parábola do homem, seu filho e o asno.  

 
"Vê como cada uma delas almeja o que há de mais elevado: quer o teu espírito inteiro, 
para que seja o seu arauto, quer a tua força toda na cólera, no ódio, no amor.  
Ciumenta da outra, é cada virtude, e coisa terrível é o ciúme. Também as virtudes 
podem perecer de ciúme."  

 
Ele está totalmente certo, o ciúme é o real caráter das virtudes, de todas as  idéias.  
 
" Aquele que está cercado pela chama do ciúme acaba, como o escorpião, voltando 
contra si mesmo o ferrão envenenado."  

 
As pessoas em conflito entre bem e mal em geral não sofrem tal batalha terrível como 

aquelas nas quais as virtudes se chocam, onde duas coisas perfeitamente boas lutam uma 
contra a outra. Isso é o pior. Essa é a guerra civil onde irmãos se matam uns aos outros. É 
uma espécie de guerra venenosa porque não podemos negar que esta idéia é boa e aquela 
idéia é boa e que elas são irreconciliáveis. Pode resultar suicídio de tal conflito mais do que no 
caso de claro bem e mal; dificilmente alguém cometeria suicídio por conta do fato de não 
gostar de roubar, mas o faria se estivesse em conflito entre moralidade e compaixão, digamos.  

Mrs. Adler: Isso diz respeito somente a virtudes nomeadas?  

Prof. Jung: Estamos sempre supondo aqui que as virtudes são especificadas por 
nomes. Ele diz: "Meu irmão, se tu és afortunado, terás uma virtude e não mais." Isso significa 
uma virtude indistinta, não nomeada.  

Mrs. Adler: Se essas virtudes não fossem nomeadas, então o conflito não seria 
possível ?  

Prof. Jung: Bem, naturalmente, se elas não são formuladas, tais conflitos não 
acontecem; então é o valor único que rege a coisa toda e não temos que assumir o poder 
dando-lhe um nome. Os senhores vêem, nós usurpamos algo ao dar um nome. Nós dizemos 
que uma coisa é isso e nada mais e pensamos que temos a substância mais pura dela quando 
a nomeamos. E como qualificar algo, como quando alguém diz que um homem é tal e tal. 
Como nós podemos dizer o que um homem é? Ou o que um homem é em geral? Ele é 
milhões de coisas. Dizendo que um homem é tal e tal, nós o classificamos, e então ele não é 
mais livre. Se ele permite isso, será forçado naquela categoria. Usualmente nós não 
defendemos contra sermos colocados em gaiola. Mas o Estado coloca todo mundo em 
categorias e os movimentos populares fazem isso, e a igreja - aqueles que pertencem a ela 
são maravilhosos e todos os outros pertencem ao demônio. Ou alguém é um alemão e amado 
por Deus, e o outro é francês e filho do próprio Satã. Como os senhores vêem, tudo isso são 
nomes, e é a mesma coisa quando nomeamos ou especificamos certas qualidades. Eu não 
digo que tudo isso seja errado, naturalmente, ou que quando temos que dar nomes é 
simplesmente uma tragédia. Mas não nos esqueçamos que por trás de todos os nomes está o 
inominável e indizível; além de todas as nossas virtudes existe uma virtude real que não tem 
nome.  

Pois as virtudes são dádivas. Eu posso ter a faculdade de ser amável, como alguém 
tem a faculdade de tocar piano, e como outros tem a arte moral. Eles têm a dádiva de serem 
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gentis ou bons. Tudo isso são dádivas e a coisa venenosa é fazer disso uma moralidade e 
imaginar que isso é um mérito. Se você tem musicalidade isso não é mérito; se você é um 
pássaro vermelho, não é mérito. E simplesmente assim. Desse modo, vejam, se não damos 
nomes, então isso permanece um fato mais ou menos natural. Não é diferenciado e funcionará 
como funcionam as coisas na natureza. Por exemplo, um cachorro é ciumento, voraz; ele 
odeia seu companheiro e tenta conseguir seu osso. Mas ele tem ,justiça e compaixão na 
medida em que um cachorro poderia ter tais virtudes. Se vocês têm um cachorro grande e um 
pequeno, e colocam o osso entre eles, o osso é considerado como estando no meio quando 
está mais perto do cachorro pequeno do que do grande: a distância entre o cachorro grande e 
o osso pode ser maior que a distância entre o cachorro pequeno e o osso. Eu tenho feito essa 
experiência com meus próprios cachorros. Se está bem no meio, eles hesitam para pegá-lo; 
mas se eu o coloco um pouco para um lado, o cachorro pequeno o pegará. Se eu arremesso 
uma bola, ambos pulam ao mesmo tempo, mas sempre consideram que aquele que pegou 
primeiro fica com a bola, e o outro desiste; e se a bola está rolando em direção a um deles, 
então o cachorro do outro lado desiste. E realmente uma delicadeza natural. Os primitivos têm 
maneiras requintadas. Eles têm imensas virtudes e imensos vícios, mas lidam com isso mais 
ou menos harmoniosamente, de modo que resulta num indivíduo bastante redondo. 
Naturalmente, é totalmente inconsciente porque não é nomeado. Se eles dissessem: "Agora 
eu sou compassivo, agora eu sou ,justo", eles teriam uma inflação e naturalmente seriam 
unilaterais; teriam ao mesmo tempo um conflito com o seu meio e consigo mesmos, se fossem 
capazes de ter um conflito moral.  

Miss Kaufmann: Eu sei que Nietzsche está certo aqui, mas eu tenho que dizer que 
encontrar um nome para uma experiência é também uma grande experiência. O que ele quer 
dizer aqui talvez só se aplique a pessoas que têm grande consciência, e consciência é uma 
espécie de poder imperativo. mas com a espécie correta de consciência, nomear pode ser 
muito bonito; tem-me acontecido muitas vezes que eu me equilibro só porque encontro um 
nome que era justamente a coisa certa.  

Prof. Jung: Sim, há um grande mérito em nomear. E tremendamente importante dar um 
nome para cada coisa - pode nos salvar de demônios, desintegração e caos. Ser capaz de 
nomear é a maior prerrogativa do homem. Mas podemos ver o que fizeram disso - nada mais 
que nomes. E com um homem como Nietzsche, é naturalmente uma questão diferente. Nós 
damos muitos nomes: nós nomeamos coisas demais. assim matando possibilidades que de 
outro modo funcionariam naturalmente. Nós temos que ser cuidadosos para só nomear onde 
realmente sabemos. Por exemplo, se você chama uma certa tendência ou movimento 
psicológico num homem "sexualidade", então é somente sexualidade e você contaminou a 
coisa toda: torna-se absolutamente ingovernável e você não pode fazer nada com isso. Você 
faz o mesmo erro se chama "espiritual". Se você dá a alguma coisa um certo nome você a 
qualifica, coloca-a numa prisão, numa gaveta ou numa gaiola, e não pode mais dirigi-la porque 
aquele nome está completamente errado. Mas se você dá o nome certo para algo, ah! isso é 
outra coisa; ai você adquiriu um poder sobre a natureza. A ciência consiste principalmente 
numa tentativa do homem para dar o nome certo às coisas, e a ciência é uma grande 
aquisição do homem.  

Mr. Baumann: A escola filosófica grega fez um grande espalhafato sobre o que eles 
chamavam as virtudes, e isso tem uma grande influência sobre o todo da ciência. Foi 
parcialmente por causa disso que eles tiveram que colocar algo contra a mitologia grega?  

Prof. Jung: A filosofia primitiva foi a grande tentativa da mente humana para livrar-se do 
nível mitológico; como o Escolasticismo foi a tentativa heróica do homem para libertar seu 
intelecto das evidências dos fatos, das impressões imediatas, afetos e assim por diante. Por 
isso esta maneira totalmente destacada pela qual eles tentaram pensar.  

Dr. Escher: Pode-se chamar esse processo re-abstração ?  
Prof. Jung: Pode-se designá-lo assim. Nomear uma coisa cria uma espécie de 

abstração, nós a removemos da vida tornando-a abstrata, então para trazê-la de volta temos 
que frustrar a tentativa, abandonar o nome e isso seria re-abstração. Nietzsche realmente 
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tentou isso aqui. Ele tenta dissolver a abstração de conceitos diferenciados em experiências 
sem nome. Faz assim porque ficou tremendamente impressionado pela experiência totalmente 
irracional de Zarathustra; foi tomado por esta experiência e acreditava nela, tanto que quer 
transmiti-ia para todo mundo. Por isso, essa admoestação particular: não nomeemos nossa 
virtude, de modo que a virtude possa permanecer um valor indizível que nos levará para o 
caminho certo. Não usemos muito a prerrogativa do homem de dar nomes, pois assim não 
criamos substância vital, mas a matamos. Agora, a idéia dessa última sentença, "Aquele que 
está cercado pela chama do ciúme volta, finalmente, como o escorpião, o ferrão envenenado 
contra si mesmo", é que quem entra está numa furiosa batalha de idéias ou deveres morais, e 
finalmente matará a si próprio. Será derrotado nessa luta.  

 
"Ah, meu irmão, ainda não viste nunca uma virtude caluniar- se e apunhalar-se a si 
mesma?"  
 
Isso significa novamente que aquelas virtudes que são nomeadas têm uma tendência a 

se matar. Se fazemos ,justiça em excesso não é mais justiça; é como se saltássemos do 
telhado de nossa casa: morremos. Podemos matar cada virtude seguindo somente as suas 
próprias tendências. Compaixão que vai além do senso comum pode-se dizer que não é mais 
compaixão; torna-se simplesmente um vicio e assim ela se mata. Agora ele  

 
"O homem é algo que deve ser superado; por isso, cumpre-te amar as tuas virtudes; 
pois delas perecerás."  
 

Isso é muito interessante. Se tentarmos seguir nossas virtudes, não podemos evitar 
nomeá-las, e então entramos naquela batalha que finalmente nos destruirá. E isso é 
exatamente o que ele quer: o homem deve ser superado. Esse homem tem que ser morto em 
favor do Super homem; caso contrário. não pode produzir o Super-homem. Isso, bem 
curiosamente, é uma idéia cristã, e eu trouxe um quadro que a ilustra. E um códex do século 
XIII da Biblioteca de Besançon, Jésus-Christ crucifié par les vertus dont il avait été lê modele. 

Ele está sendo crucificado por todas as virtudes nomeadas; uma está martelando os pregos 
em suas mãos e pés. uma outra está lancetando seu flanco, e assim por diante319. Suas 

virtudes realmente trouxeram aquela morte dolorosa para ele - obviamente uma idéia muito 
cristã. Essa é a filosofia medieval, vejam. Nesse sentido, eles poderiam tirar a conclusão que 
foram realmente as virtudes, não os demônios, que levaram Cristo para a cruz. Agora. o que 
isso simboliza?  

Mrs. Fierz: Não é a idéia da enantiodromia? Se vamos para o fim extremo de uma 
coisa. então tem que mudar.  

Prof. Jung: Oh! Sim, é uma enantiodromia, mas mais importante aqui é o pensamento 
que não foram as pessoas más - aqueles maus judeus ou romanos ou quem quer que fossem 
- que crucificaram Cristo. Foram suas virtudes, suas grandezas, que realmente o levaram para 
a cruz; e a consciência dessas qualidades, as virtudes nomeadas, o mataram, cortaram-no em 
pedaços. E a cruz é, naturalmente, o bem conhecido símbolo da individuação, o que significa 
que individuação é o resultado necessário do desenvolvimento moral. Se somos consistentes 
no desenvolvimento moral, entramos no conflito moral e no papel de Cristo, a saber, no 
processo de individuação. Essa não é uma fraqueza, é força - como não foi uma fraqueza 
Cristo ser crucificado. Foi força porque foi voluntário; ele se convenceu da crucificação. E essa 
é a idéia de Nietzsche: devemos viver nossas virtudes porque elas nos conduzirão á 
destruição e só através de nossa destruição podemos criar o Super-homem. que é 
naturalmente o homem mais elevado, o Self. O ato de destruição é a pregação na cruz no 
mistério cristão. A cruz é o símbolo da individuação.  
        

                                                
319. "Jesus crucificado pelas virtudes para as quais ele foi modelo" A Biblioteca de Besançon é na França, perto da fronteira suíça 
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              OITAVA PALESTRA DE INVERNO - 13 de Março de 1935  
   
  Prof. Jung: Tanto Mrs. Baumann quanto Mrs. Stutz perguntaram sobre o conceito de 
corpo sutil que eu mencionei na última vez. Este é em si mesmo um problema muito grande, e 
eu acho que seria uma boa coisa se um relatório abrangente fosse feito no próximo semestre 
sobre a idéia primitiva do corpo de respiração. Muito pouco se sabe sobre este estranho 
conceito de corpo sutil. Mead escreveu um livro sobre isso320. Vejam, quando falamos do 

inconsciente, nos referimos ao inconsciente psicológico, que é um conceito possível; estamos 
então lidando com certos fatores no inconsciente que realmente podemos compreender e 
discriminar. Mas a parte do inconsciente que é designada por corpo sutil se torna mais e mais 
idêntica ao funcionamento do corpo, tornando-se cada vez mais obscura, finalizando na 
completa escuridão da matéria;este aspecto do inconsciente é extremamente incompreensível. 
Eu somente o mencionei porque, ao lidar com o conceito de Nietzsche do Self, tem-se que 
incluir um corpo, assim deve-se incluir não somente a sombra - o inconsciente psicológico - 
mas também o inconsciente fisiológico, o assim-chamado inconsciente somático, que é o 
corpo sutil. Vejam, em algum lugar nosso inconsciente se torna material, porque o corpo é a 
unidade vivente, e nosso consciente e nosso inconsciente estão embebidos nele: eles 
contatam o corpo. Em algum lugar há o ponto onde as duas pontas se encontram e se 
entrelaçam. E este é o ponto do qual não se pode dizer se é matéria, ou aquilo que se chama 
"psique". Agora, tudo o que possa ser representado para a consciência é psicológico, mas se 
uma coisa não pode ser conscientizada, ou pode somente ser expressa por vagas analogias 
ou alusões. esta coisa é tão obscura que não se sabe nem se tem a ver com a base ou com o 
topo do sistema, se leva em direção ao corpo, ou em direção ao ar.  

De acordo com o velho sistema gnóstico, o pneuma está acima, aquela parte do 
inconsciente que é divina; então embaixo viria o corpo que se chama hylé, ou sarx, como 
Paulo chama a carne no Novo Testamento. e entre as duas existe a esfera psicológica ou 
humana. As palavras latinas para pneuma são spiritus, ou em outra conexão, animus, que não 
deve ser confundido com o conceito especial de ânimus da nossa psicologia. Assim junto com 
a psique estaria a anima, com a conotação de sopro de vida, a chama viva, o calor vivente do 
corpo. Esta anima tem um lado espiritual, chamado na China o shen, e o conceito de kuei seria 
a parte somática ou corporal,  

 
                animus, pneuma, spiritus 
       -------------------------------------------------------- 
               Inconsciente espiritual, shen, 
                   anima, psique, 
           Inconsciente somático, corpo sutil, kuei 
       -------------------------------------------------------- 
                 corpo, sarx,  hylé 
 
Esta região contem a psicologia do corpo sutil, porque alcança o sarx. Agora, quando 

olhamos para um homem, vemos o corpo, o sarx, e somente por inferência chegamos ao lado 
psicológico; recebemos raios de luz refletidos a partir de um corpo de carne, escutamos uma 
voz, vibrações no ar, e estes nos dão as pistas necessárias para concluir quanto à psique. Se 
estamos dentro de nós mesmos, em nosso próprio corpo, então estamos na psique, que é o 
centro. Seria mais ou menos assim: 
  
                  inconsciente                          inconsciente  
                   somático          consciência          espiritual 

                              inconsciente 
                             psique coletivo 

                                                
320. G.R.S. Mead, A Doutrina do Corpo Sutil na Tradição Ocidental (Londres, 1919) 
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A montanha seria o consciente e o inconsciente, e o espiritual estaria num lado, e o 

somático no outro. A maior intensidade de vida está no centro. e a escuridão em ambos os 
lados, no espiritual assim como no da matéria.  

Os senhores devem ter lido a famosa obra gnóstica, Pistis Sophia321. Pistis significa 

fidelidade, confiança, custódia, lealdade, erroneamente traduzida por "crença" ou "credo", e 
Sophia é a sabedoria feminina de Deus. Ela é a esposa de Deus, de certa maneira, e portanto 
tem também sido compreendida como a assim-chamada theotokos, a mãe de Deus - este é o 
termo usado na Igreja Grega Ortodoxa para a Mãe Maria - e certos Gnósticos sustentavam 
que Sophia seria a mãe do Jesus espiritual. O homem Jesus nasceu evidentemente de uma 
mulher terrena, mas o Jesus espiritual que desceu para dentro dele quando foi batizado por 
João nasceu de Sophia. Eles estavam convencidos de que o homem Jesus que estava 
pendurado na cruz era apenas o corpo material, que durante sua luta no horto, horas antes de 
sua crucifixão, o Deus havia se retirado dele. Assim Deus nunca foi crucificado. O corpo 
pendia da cruz, e não o homem-Deus, sendo que a prova disso é que o próprio Cristo havia 
dito, "Meu Deus. meu Deus, por que me abandonastes ?" Esta é a crença da forma Dokética 

da cristandade, um ramo muito importante, que por algum tempo ameaçou o desenvolvimento 
do dogma cristão ortodoxo322. Eu menciono isso porque todas estas idéias sobre o corpo sutil 

desempenham um papel importante no Novo Testamento. O corpo, ou sarx, para São Paulo é 
o corpo grosseiro, biológico, fisiológico, o corpo corruptível; mas ele fala também do corpo 
incorruptível, o qual vestimos com Cristo, pois Cristo é de certo modo a alma ou o pneuma, o 
corpo incorruptível que está além do espaço e tempo323.  

Vejam, o corpo sutil - presumindo que tal coisa exista - necessariamente deve estar 
além do tempo e do espaço. Cada corpo real ocupa espaço porque consiste de matéria, 
enquanto que do corpo sutil se diz não consistir de matéria. ou ser de matéria tão 
extremamente sutil que não pode ser percebida. Então deve ser um corpo que não ocupa 
espaço, uma matéria que está além do espaço, estando assim fora do tempo. Os senhores 
sabem, somente podemos ter uma noção de tempo pela medida da distância; por exemplo, 
movimentar-se deste canto da sala até o outro toma uma certa extensão de tempo, mas se 
não há extensão, nenhuma mudança, não há tempo; mesmo que este momento permaneça 
parado por dez mil eternidades, não existe tempo porque nada acontece. Esta idéia do corpo 
sutil é muito importante, e é maravilhoso encontrá-la num texto que ingenuamente vem da 
totalidade do homem. Verão pelo próximo capítulo que Zarathustra é um dos livros que foi 
escrito com sangue. e qualquer coisa escrita com sangue contém a noção deste corpo sutil, o 
equivalente do inconsciente somático. Eu geralmente não lido com este conceito simplesmente 
por que ele é muito difícil; eu me contento com coisas das quais posso realmente saber 
alguma coisa. Ele está além da nossa apreensão per definition ; o corpo sutil é um conceito 
transcendental que não pode ser expresso nos termos da nossa linguagem, ou nossas 
perspectivas filosóficas, porque estes estão todos dentro das categorias de espaço e tempo324. 

Então podemos apenas falar em linguagem primitiva assim que chegamos à questão do corpo 
sutil, e isto é tudo menos cientifico. Significa falar em imagens. E claro, podemos falar em tal 
linguagem, mas se é compreensível é uma questão inteiramente diferente. E os senhores 

                                                
321. Esta obra do terceiro século está centrada na lenda do "Gêmeo Jesus". Maria é representada dizendo a Jesus que, quando ele era uma 
criança, desceu um espírito idêntico em aparência à criança que buscou enquanto irmão. e em um abraço, os dois tornaram-se um. Ver 
Apocryfa XXIII, e Pistis Sophia. tr. G.R.S. Mead, (Londres, 1896), pp. 188-919. 
322. Para Dokéticos, ver acima 16 de maio de 1934, n.20 
323. I Corínthios 15: 53- 54  
324. Jung freqüentemente contrastava a aproximação empírica ou experimental com a transcendental. querendo dizer pela última 
"aproximadamente o mesmo que Kant dizia quando chamava a coisa-em-si um conceito meramente negativo, limítrofe." (CW 13. § 82) 
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sabem que eu acredito em ciência, eu acredito naquilo que o homem pode fazer. Eu também 
me lembro do que Mefistófeles disse ao estudante que saiu com o bom conselho do diabo. O 
diabo sorri por trás de suas costas e diz:  

 
“Despreze a razão e a ciência se você puder, Os poderes mais elevados ainda estão 
depositados no homem!” 325  

 
A ciência é o poder mais elevado do homem, pois podemos fazer somente aquilo que 

podemos fazer, e quando tentamos lidar com coisas que estão além de nossa compreensão, 
estamos excedendo nossa competência. Vejam, existem muitos segredos - somente alguns 
tolos, intelectos mórbidos, pensam que solucionamos todos os enigmas: qualquer um mesmo 
com a menor quantidade de imaginação, sabe que o mundo é um grande enigma, e a 
psicologia é um dos primeiros enigmas. E podemos tocar um com nossas mãos com esta 
questão do corpo sutil. Agora, Mrs. Baumann pergunta primeiramente: "Não há dois usos da 
expressão ”corpo sutil"? As vezes parece ser usado como sinônimo de corpo diamante. Não é 
o outro significado mais primitivo de "corpo sutil", um tipo de corpo fantasmagórico, como uma 
estrutura, a meio caminho entre espírito e matéria, que todo mundo possui e no qual se 
localizam os vários centros? E o corpo diamante algo que pode se desenvolver neste corpo 
sutil?"  

Tais questões inevitavelmente aparecerão logo que começamos a falar do corpo sutil: 
E o corpo sutil idêntico àquilo que a Yoga chinesa chama corpo diamante, ou então é o kuei da 
filosofia chinesa, o inconsciente somático? Bem, o corpo diamante é o equivalente do conceito 
de Self. Portanto se expressa pela pedra de maior valor, e é também chamado de germe 
dourado, criança dourada, Hirany-agarbha em sânscrito. De acordo com a Yoga chinesa, ele 

vem do chumbo da região da água, que não é de natureza preciosa. E o metal pesado e frio 
de natureza inferior o qual se supõe estar nas profundezas do corpo, em muladhara, ou em 
svadhistana, o centro da água; a partir deste corpo comum ou vulgar o procedimento alquímico 
produz ouro ou o corpo diamante, o corpo permanente. Na linguagem da alquimia medieval, 
seria a pedra filosofal ou a águia (aurum nostrum, "nosso ouro"); pois aqueles velhos 
alquimistas não estavam de forma alguma fazendo ouro comum. Não havia criação de corpos. 
Eles começavam com corpos e tentavam desenvolver algo a partir da região aquosa, uma 
substância do maior valor, algo com as qualidades da luz. Ainda assim localiza-se no centro - 
a psique - entre o corpo e o espírito - consistindo de ambos. Então a este respeito podemos 
dizer que o conceito de corpo diamante é real- mente idêntico à idéia de corpo sutil. 
Naturalmente, o corpo sutil é uma formulação primitiva e o corpo diamante é a expressão de 
um produto terminado. da mesma natureza.  

O procedimento da Yoga chinesa e alquimia são muito parecidos, mas alquimia é um 
nome muito errôneo; seria melhor que se chamas- se o "processo Yoga”. E um processo de 
transmutação que cria a partir do corpo sutil interno algo que é igual ao corpo sutil, embora de 
muito grande valor. A matéria a partir do qual é criado pode também ser de pequeno valor, 
assim os alquimistas diziam que poderia ser encontrada em todo lugar, bem comum, mesmo 
desprezível, uma pedra que fosse ejectus in viam, largada na rua. É a pedra, rejeitada pelos 
construtores, que se tornou a pedra fundamental. Eles a encontram mesmo no Sterquilinium, o 
monte de esterco, como podemos ler na sua literatura. Portanto quando Meyrink leu aqueles 
velhos tratados alquímicos sobre feiticeiros fazendo ouro e sabe Deus o que mais, ele ficou tão 
impressionado, que comprou um antigo banheiro, um pequeno externo à casa, e cavou o fond; 

tinha 200 ou 300 anos, e ele foi até o fundo para encontrar a substância para a pedra, porque 
os velhos textos dizem que podemos encontrá-la em tais lugares indecorosos326. E engraçado 

                                                
325. Dito por Mefistófeles vestido com a longa capa de Fausto. Fausto, tr. Alice Raphael (Nova Iorque, 1932). Ato 11, Scii. 
 
326. Gustav Meyrink, autor de Das Grüne Gesich ( A Face Verde) (Lei- psig, 1916), uma vez comprou uma casa em Praga famosa por ainda 
ter um monte de esterco alquímico onde a pedra filosofal de valor incalculável poderia estar enterrada. Meyrink leu a velha alquimia e cavou o 
monte de esterco em busca da pedra. 
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que muitas coisas antigas, mesmo manuscritos, tenham sido encontradas desta forma. Não 
estou bem certo de que os famosos papiros de Oxyrhynchus não tenham sido encontrados 
num lugar destes e não tenham sido usados de modo bem indecoroso anteriormente.  

Mr. Baumann: Em Schaffhausen encontraram um maravilhoso, que continha uma 
coleção completa de coisas valiosas.  

Prof. Jung: Sim, em tais lugares são geralmente achados tesouros. Mas também se diz 
nos antigos textos que muitos cavaram em tais lugares, trabalharam com matéria fecal, e 
ainda assim não encontraram nada. (Este seria um bom "motto" para uma certa variedade de 
psicanalistas; Eu cavei e trabalhei com matéria fecal e ainda assim não encontrei nada!) Outra 
coisa que eles diziam é que as pessoas param seu trabalho onde deveriam ter começado. Os 
ditos destes velhos mestres são realmente maravilhosos; como Nietzsche diz no próximo 
capitulo, tais coisas não deveriam ser lidas, mas aprendidas de cor, elas são extremamente 
verdadeiras. Vejam, esta é exatamente a idéia; o processo começa não importa onde, nas 
profundezas ou lá encima, mas se encima, temos que trabalhar para baixo com a sarx, pois o 
corpo também deve estar na grande mistura. O corpo é uma importante contribuição para o 
corpo diamante, o produto terminado final. Assim, como eu disse, o corpo diamante seria 
meramente o produto acabado do conceito primitivo de corpo sutil.  

Então Mrs. Baumann diz; "Eu não entendo como Cristo foi crucificado por suas 
virtudes." Esta imagem de Cristo sendo crucificado por suas próprias virtudes era uma idéia 
que já compreendiam no século XII ou XIII, e que os senhores poderiam facilmente 
compreender no texto de Zarathustra com o qual acabamos de lidar, pois pelo nomear de 
nossas virtudes criamos a colisão entre as virtudes. Se seguirmos virtudes divergentes, se 
somos justos e compassivos, e muitas outras coisas mais, uma vez que nomeamos estas 
qualidades, seremos rasgados em pedaços. Pois então não saberemos se seguimos nossa 
justiça ou nossa compaixão. somente enquanto somos inconscientes de nosso valor podemos 
permanecer inteiros. Se nos tornamos conscientes de nossas virtudes, estamos perdidos; 
entraremos bem certamente num conflito infernal. Que as pessoas não entrem mais ainda 
nesses conflitos vem do fato de que são completamente inconscientes; elas não o percebem, 
e em certo ponto param. Por exemplo, um homem prega no domingo; "Venda todos os seus 
bens e dê o seu dinheiro aos pobres" mas nem sonha em fazer isso. Ou o discurso dos 
comunistas sobre partilhar seus bens, mas se tem um porco gordo em sua pocilga, eles não o 
partilham. Assim milhões de pessoas nem sonham em fazer isso, e é muito saudável não fazê-
lo, porque não funciona; se realmente o tentamos, entramos em água escaldante, e ninguém é 
tolo suficiente para querer entrar em água escaldante, a menos que entenda que é necessário 
- que este é o único caminho, embora passe pelo caldeirão de cozimento, a Krater, e é bem 
quente lá.  

Vejam, nossas virtudes nomeadas seriam nosso ideal consciente; queremos ser 
,justos, mas queremos ser compassivos também, e queremos ser generosos, e ainda assim 
não queremos ser perdulários. Se tentamos isso na realidade, aterrissaremos num tremendo 
conflito moral entre deveres, e se seguimos até o fim, chegaremos a um estado de 
desmembramento. A compaixão então nos puxa por um lado, e justiça pelo outro, então nos 
tornaremos como uma águia estirada, ou como um animal que foi pregado numa tábua. Os 
camponeses ficam tão zangados com aqueles animais negros - na Inglaterra são chamados 
arminhos de verão - que os pregam numa tábua, crucificam-nos vivos; todos devem saber que 
se aqueles animais não ouvem o que estão dizendo para eles, se eles fazem outra vez, serão 
crucificados. Eles os detestam tanto que lhes infligem a punição do Senhor. Então vejam, o 
final é que as nossas virtudes se tornam completamente descontentes conosco e nos matam, 
porque não as podemos cumprir. Se formos desonestos, podemos dizer que as cumprimos, ou 
que, tendo declarado um princípio ou um ideal, estamos obrigados a cumpri-lo. Mas se somos 
honestos, sabemos que não podemos. Portanto, não digamos que este é o nosso ideal, por- 
que estamos fazendo uma promessa que não podemos cumprir. Pois se o fazemos, se não 
podemos evitar fazê-lo, então devemos nomear nossas virtudes; cada homem decente deve 
nomear suas virtudes, e assim está destinado à crucifixão, desde que seja consistente. Se for 
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muito saudável, parará pelo caminho; estará meio-crucificado, talvez aos domingos. Ele doará 
um velho casaco, talvez, seu casaco de domingo, e colocará os espinhos em volta de sua 
cartola.  

Dr. Strong: O fato de Cristo ter sido crucificado não justifica João Batista em sua 
colocação contra a revelação dos mistérios divinos ? Ao dá-la para a coletividade, tornando-a 
um conceito coletivo. Cristo a nomeou e portanto ela se voltou contra ele. Ele deu uma chance 
à multidão. Isto foi exatamente o que João Batista previra.  

Prof. Jung: Sim, neste fazê-la consciente, esta revelação, ele a estava nomeando. 
Agora Mrs. Baumann pergunta: "Cristo identificou-se com as virtudes e submeteu-se ao 
conflito entre elas ?"  

Evidentemente eu preciso esclarecer isso uma vez mais. A idéia de Nietzsche é que 
não devemos nomear nossa virtude; de outra forma entraremos num conflito de virtudes e nos 
destruiremos. E no final do capítulo ele diz: "Cumpre-te amar as tuas virtudes, pois delas 
perecerás." A coisa mais tola que se pode fazer é nomear a virtude, pois enquanto não o 
fazemos, somos um, agindo sob a influência de algo incompreensível e indescritível. Não 
temos impressões errôneas, não conhecemos a nós mesmos, somos mais ou menos 
primitivos; ou mais como um animal que está sempre uno consigo mesmo, e assim nunca 
hesita. Vão para sua própria morte porque morrer pertence à vida, e os primitivos morrem sem 
particular estardalhaço. Eles encaram como parte da vida. Esta é de certo modo uma condição 
ideal, então por que tentar dar nomes às coisas? Simplesmente porque devemos: nosso 
crescente intelecto, a consciência, nos forçam a fazer assim; se não discrimina- mos, somos 
amaldiçoados pela condição primitiva. As condições primitivas estão certas desde que as 
condições sejam primitivas, mas a coisa desafortunada é que o homem não é somente um 
animal - de certa forma é um animal, e de outra não o é - porque ele tem a faculdade de 
desenvolver a consciência. Sua consciência quer crescer; ele deve dar nomes mesmo as suas 
virtudes. estando assim destinado ao conflito. Não pode escapar, não pode permanecer uno 
consigo mesmo. Ele entrará em água escaldante no fim, se se desenvolve; e se uma vez deu 
um nome, ele deve continuar a nomear. Já o homem primitivo começou a nomear, e quanto 
mais "adulto" se torna, mais o fará. Assim é uma proeza particular dos velhos sábios saber os 
nomes das coisas: isso era compreendido como um particular sinal de poder; saber o nome 
dos demônios significava poder sobre os demônios. Mas há um preço alto em conhecer 
nomes; seremos tentados, mesmo forçados, a nomear, mas pagaremos por isso com conflito. 
Porque discriminamos entre as coisas, elas começam a competir entre si; e seremos as 
vitimas de nosso próprio conflito, seremos crucificados, entraremos na condição do mistério 
cristão de autodestruição, auto-sacrificio.  

Ao criar o Super-homem, Nietzsche está simplesmente continuando no caminho do 
Cristianismo, desenvolvendo nossa até então forma válida de Cristianismo em uma filosofia 
que alcança um pouco além. Ele nos diz para sermos razoáveis, continuarmos o caminho que 
começamos, nomearmos nossas virtudes e nos danarmos por isso; se nos danamos, esta é 
nossa destruição, sim, mas assim devemos dar nascimento a um novo homem, um homem 
com uma nova consciência; uma nova luz brilhará sobre a humanidade, se formos capazes de 
dar a luz ao Super-homem. Esta é a mensagem, e para isso é necessário que ele mate até 
mesmo Deus. Ele também quer dizer que uma vez que não podemos evitar atribuir nomes, 
então devemos dar quantos nomes e os mais acurados que soubermos, porque tudo isso atua 
para nossa própria ruína. No final estaremos dissolvidos em conflito, seremos dissociados, 
desintegrados, es- tendidos na cruz, e rasgados em pedaços. Vejam, crucifixão é também um 
desmembramento, a morte clássica do Deus, como a morte de Osíris e de Dioniso; através 
deste desmembramento o deus se distribui em todas as partes da criação. Todo lugar é uma 
parte do deus. O desmembramento aparece figurativamente no Cristianismo pela divisão de 
seu manto sob a cruz. Os soldados o cortam em pedaços; jogam dados e o dividem. Este e 
um tipo de atuação simbólica que antecipa a distribuição do corpo sagrado na Hóstia, ou a 
habitação da divindade no tabernáculo: Deus habita na Hóstia ou no altar. Assim Cristo é 
distribuído por todo o mundo na forma de Hóstia. Como um tipo de Dionísio ele entra em todo 
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mundo, e deifica todo mundo; comemos o pharmakon athanasias, o remédio da imortalidade, e 
recebemos uma alma imortal. Pois sem os sacramentos da igreja, ao menos que participemos 
de Deus, em outras palavras, não podemos atingir a imortalidade. Este é o desmembramento, 
e a crucifixão simboliza o estado de suprema tortura através dos conflitos.  

Quando somos comidos por nossos conflitos, completamente desintegrados, podemos 
seguramente dizer que se trata de crucifixão, pois estamos espalhados nas quatro direções de 
nosso ser, em direção aos quatro pontos do horizonte. Os senhores talvez tenham lido aquele 
artigo num Jornal americano sobre a morte de um pajé. Um pajé que usou erradamente seus 
poderes, falhou ou negligenciou fazer a coisa certa, é colocado para morrer sendo rasgado em 
pedaços nas quatro direções do espaço, e então as partes rasgadas são deixadas distantes. 
Vejam, um pajé é feito pela aproximação do quatro em um, um processo de individuação; 
portanto, quando ele é morto, será dividido em pedaços nas quatro direções do espaço. Esta 
condição de crucifixão é, então, uma expressão simbólica do estado de extremo conflito, 
quando se tem simplesmente que desistir, quando não se sabe mais nada, quando quase se 
perde a cabeça. A partir desta condição cresce a coisa pela qual realmente se luta. Para 
Nietzsche, seria o nascimento do Super-homem. Nós diríamos que seria o nascimento do Self. 
Somente através de extrema dor podemos experimentar a nós mesmos: acreditamos então 
que somos uma unidade. Antes disso, podemos imaginar que somos qualquer um, o Papa ou 
Mussolini - não somos necessariamente nós mesmos. Depois, quando nos submetemos a esta 
extraordinária experiência do Self, não há mais ilusões. Sabemos exatamente quem somos. 
Isto é o que Nietzsche quer dizer.  

Há uma outra questão sobre o corpo sutil, de Mrs.Stutz: "O ‘corpo sutil’ que é um 
símbolo do processo de individuação dos seres humanos, ajuda no trabalho fisiológico do 
corpo propriamente dito?" O corpo sutil não é um símbolo do processo de individuação, como 
já expliquei; e um conceito que abrange somente o inconsciente somático. Ela continua: "Por 
exemplo, são as reações do corpo propriamente dito. assim como as que vêm dele, dirigidas a 
partir do "corpo sutil"? Não se pode dizer isso. porque o corpo sutil. sendo o inconsciente 
somático, é somente uma parte; a decisão última do corpo, mente, ou de qualquer coisa que 
exista dentro deles, não é obviamente tomada pelo lado somático da nossa existência; existem 
determinações vindas do outro lado, da mesma forma, e a decisão última é tomada pelo Self. 
O Self inclui o inconsciente somático assim como o espiritual. não estando nem num nem 
noutro, mas no meio, na psique. Então ela diz: "Eu experimento o corpo interno como um 
poder livre, onde todas as possibilidades para formar e produzir são dadas a partir de um 
ponto central, que lidera todos os eventos e reações. Assim, é a colocação do corpo na vida 
enquanto conseqüência de uma demanda interna, o "corpo sutil”  

Bem, segundo o ponto de vista da filosofia platônica, o corpo é construído a partir de 
eidos, a imagem eterna do corpo humano. O corpo humano seria então explicado exatamente 

como a criação de um cristal é explicada, por um tipo de preexistente sistema axial que é 
preenchido por matéria. Na cristalografia. presume-se também um tipo de estrutura espacial, a 
assim-chamada solução-mãe. que alcançou o mais alto grau de saturação, quando começa a 
cristalização. Os íons em solução já estão em certa estrutura axial, e levam as moléculas da 
solução ao seu lugar. Se for uma solução de sais comuns, o sistema é cúbico, e um cristal 
cúbico resultará; um tipo de eidos, uma forma inevitável, pré-existe e os íons estão em pontos 

decisivos desta estrutura para colocar as moléculas da solução em seu lugar. Pode-se 
presumir que o corpo humano também seja construído desta forma; esta é a teoria proposta 
por Geley, em sua tentativa da visão fisiológica do ponto de vista do corpo sutil. Ele foi 
anteriormente diretor do Instituto de Metapsicologia em Paris, o predecessor do Dr. Osty327. É 

uma idéia completamente platônica. Neste sentido, pode-se dizer que o corpo sutil dirige e 
constrói o corpo físico. E claro, este ponto de vista é de certo modo, muito contrário às nossas 
até então válidas idéias fisiológicas, mas eu devo dizer, de um ponto de vista científico,  existe 

                                                
327. Gustav Geley, Do Inconsciente ao Consciente, tr. Stanley Debrath (Londres. 1920). Eugene Osty, Lucidez e Intuição (Paris, 1930). Para 
mais a respeito de Geley, ler o Seminário sobre Sonhos, p. 116n. 
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tão pouca prova de um lado quando do outro. Explicá-lo através da transformação química dos 
corpos, a concepção materialista, é tão certo e exatamente tão errado quanto explicá-lo pelo 
outro lado; precisamos de ambos os pontos de vista. Neste exemplo de cristalografia temos 
um platonismo prático. Precisamos desta hipótese para explicar um cristal, mas evidentemente 
também precisamos dos íons de uma solução para dar a partida.  

Mrs. Stutz: Não pensei num tal ponto de vista material.  
Prof. Jung: Podemos explicar a partir de dentro ou de fora: estes são dois pontos de 

vista contraditórios. Acontece o mesmo com a mais recente explicação da natureza. Por 
exemplo, a explicação moderna da luz é corpuscular, mas do outro lado há a teoria da 
oscilação. Temos as duas explicações e precisamos de ambas porque existem certos 
fenômenos que não podemos explicar enquanto corpuscular, onde deve ser oscilação, e 
outros onde não pode ser oscilação - tem que ser corpuscular.  Somos simplesmente forçados 
a estas antinomias da razão se levamos um problema longe o suficiente - até uma saída clara. 
E mesmo então entramos em conflito. Não podemos viver sem entrar em problemas, não 
podemos pensar, nem sentir; não podemos fazer nada sem entrar em problemas. Pois 
problemas são o que buscamos; nós todos os detestamos gostaríamos de ser perfeitamente 
agradáveis e francos - mas estamos procurando problemas.  
  Agora chegamos ao próximo capítulo, que começa com um problema no título, "Do 
Pálido Criminoso". Como Nietzsche chegou nisso?  

Mrs. Baumann: Refere-se a Cristo.  
Miss Hannah: Todo o capitulo parece ser horrivelmente influenciado por ser ele um filho 

de pastor.  
Prof. Jung: Assim como o inteiro Zarathustra. Existe muita psicologia protestante nele, 

mas estamos agora nos preocupando com o título.  
Mrs. Baynes: Eu acho que ele extraiu o título daquilo que vemos na mente racionalista 

e que ele continua a descrever; isto quer dizer, ele tem luxúria que não consegue justificar, 
então tenta retirar o sangue da luxúria, e o que resta é o pálido criminoso.  

Prof. Jung: Isto é bem complicado. Como ele chega ao assunto do crime e do 
criminoso? Deve-se seguir a partir do capítulo anterior, e eu quero fazer a transição.  

Miss Wolff: Porque as virtudes estão lutando como num inferno e assassinando-se 
mutuamente. A idéia de assassinato e derramamento de sangue está no fim do último capítulo. 
As virtudes matam o homem, tentando criar o Super-homem a partir do homem comum.  

Prof. Jung: Isto é verdade. Mas eu poderia colocar a mesma pergunta de um modo de 
certa maneira diferente. Geralmente numa obra deste tipo, escrita com sangue ou a partir do 
inconsciente, como dizemos, se escreve a partir daquilo que foi deixado de fora no capitulo 
precedente, da imagem precedente. Vejam, cada um desses capítulos corresponde a uma 
imagem. O fluxo de inconsciente é um fluxo de imagens. Em um capítulo aparece uma 
imagem, e no próximo outra, e todas essas imagens estão conectadas como, por exemplo, as 
imagens do I Ching estão conectadas. Lá temos o mesmo fluxo de imagens, não conectadas 
por aquilo que chamaríamos causalidade, mas por uma conexão irracional. Qual é sua 
característica principal. 

Miss Wolff: Os opostos.  
Prof. Jung: Sim, a enantiodromia. o oposto vem à tona. Agora, neste caso, olhando-se 

bem superficialmente, o oposto das virtudes sobre as quais estivemos falando. seriam os 
vícios. No capitulo precedente se espera que o homem nomeie suas virtudes, e que as viva às 
últimas conseqüências até que ele mesmo seja morto por elas; vive suas virtudes até que seja 
completamente virtuoso, e acaba em terrível dificuldade porque é virtuoso em todos os 
aspectos, mesmo seus vícios foram transformados em virtudes, ou foram considerados 
superficialmente, ou negligenciados; a partir de suas muitas virtudes ele fez um deus, e a partir 
de seu veneno fez um remédio, ou algo doce. Assim a sombra é transformada em luz e ele 
morre realmente por mera bondade. E quando o modo mau e vicioso de viver, o caminho da 
sombra, é inteiramente negligenciado, emerge no próximo capítulo. Como nos sonhos - o que 
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esquecemos durante o dia é trazido à noite. E aqui está a coisa que é esquecida, que deveria 
também ser percebida.  

Mrs. Baumann: o senhor não leu o final de minha pergunta sobre Cristo. Cristo disse: 
"Não resista ao mal." Ele era consciente do lado negro.  

Prof. Jung: Eu não li de propósito, porque é uma consideração diferente daquilo sobre 
o que vamos falar depois deste capitulo. Evidentemente, Cristo diz: "Não resista ao mal", 
porque é unilateral demais ser somente bom. E muito agradável ser somente bom, se alguém 
consegue, é uma tarefa que basta. bem certamente.  

Mrs. Baynes: O senhor explicou por que deveria ser o criminoso mas não porque ele é 
o criminoso pálido.  

Prof. Jung: Sim, pode-se ser um criminoso rosado! Este é um criminoso que não se 
sente bem em sua pele.  

Mrs. Baynes: Mas "pálido" é muito importante, não é ?  
Prof. Jung: Este homem não pode evitar ser pálido; ele empalidece ao aspecto de si 

mesmo. Mas isso nos leva aos próximos capítulos. Vamos supor agora que não realmente 
compreendemos porque este criminoso ê pálido e de aparência doentia. Comecemos:  

 
      "Não quereis matar, ó juizes e imoladores, enquanto o animal não inclinar a 
 cabeça?"  
 

O texto em alemão é um pouco diferente aqui. Nietzsche tinha um pro- fundo 
conhecimento filosófico, e por este inclinar ou curvar se quer significar o movimento que e 
chamado em latim de numen, significando uma alusão; inclinar a cabeça seria uma alusão ou 

um sinal. Quando sussurramos no ouvido da divindade e permanecemos ante sua imagem 
divina, então subitamente percebemos que deus, a estátua, se inclina. Ele nos ouviu e 
concorda ou não concorda: este é o numen. Observamos este fenômeno ao estudar fantasias; 
quando nos concentramos sobre betrachten, uma imagem de fantasia, depois de um certo 

tempo ela começa talvez a andar. Nós a engravidamos com nossa vida e ela se move, 
exatamente como quando nos concentramos sobre um quadro com interesse exclusivo, ele 
começa a se movimentar. Numen é uma conotação do poder divino, o assentimento do deus. 

Assim este texto alemão significa que os juizes e imoladores não querem sacrificar ou matar 
antes que o animal incline a cabeça - dando seu assentimento ou justificando a matança. A 
tradução passou por cima deste significado; evidentemente está um pouco envolvida. 

  
“Eis que o pálido criminoso inclinou a cabeça: em seu olhar fala o grande desprezo.”  
O meu eu é algo que deve ser superado, o meu eu é,. para mim,. o grande desprezo 
pelo homem', assim fala esse olhar."  
 
Como esta passagem está conectada com o capitulo anterior? Podemos ver então 

como o inconsciente introduz a idéia do criminoso.  
Dr. Schlegel: Em ambos isto é algo que deve ser superado.  
Prof. Jung: Sim. O final do capitulo anterior foi: "Cumpre- te amar as tuas virtudes, pois 

delas perecerás." A idéia é que deveríamos amar nossas virtudes, pois elas finalmente nos 
matarão, significarão nossa anulação. Por exemplo, um criminoso mostra por seu crime sua 
vontade de destruir a si mesmo. Ele cometeu assassinato, então será ,julgado e sua cabeça 
será cortada, e isso é o que queria. Ademais. quando uma pessoa assassina, ele assassina a 
si mesmo moralmente, o que é evidentemente tão mau quanto a morte real. Ele teve a 
coragem de se rebelar contra a vida humana, e portanto a idéia aqui é que juizes e imoladores 
não devem ter medo de se colocar contra a vida humana; ele quase diz que eles não devem 
esperar até que o animal tenha se inclinado em assentimento, eles devem ser tão corajosos 
quanto o criminoso ao matar. Assim como o criminoso não pergunta se a vitima consente em 
ser morta, não diz às suas vítimas, "Talvez você seja gentil o suficiente em permitir-me matá-
lo", assim estes juizes e imoladores não devem ter medo de matar diretamente, sem 
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postergação, sem perguntar se é cabível ou justo. Devem ter a mesma qualidade de decisão e 
o desprezo pela vida e pelo homem que o criminoso tem. Evidentemente isto não está nem um 
pouco de acordo com nossas idéias de ,justiça, mas está muito de acordo com nossas idéias 
psicológicas de punição.  

A idéia natural de punição se um homem cometeu assassinato é enforcá-lo. matá-lo: 
então ficamos satisfeitos. Esta é a única teoria real de punição, qualquer outra é non sense. 
Vejam, quando um homem comete assassinato, ele tem vantagem sobre nós, porque todos 
tivemos vontade de fazer isso. Pelo menos uma vez, num momento de afeto, todo mundo quis 
matar seu companheiro homem, mas não pode fazê-lo porque era decente. E aí vem aquele 
inferno de homem que ousa, e por que ele deveria fazer isso quando eu não pude? Somos 
todos assassinos potenciais. Evidentemente não precisa ser um assassinato covarde, pode 
ser diretamente homicídio culposo. Nossos ancestrais foram universalmente assassinos - era 
mesmo uma virtude cometer assassinato desta forma - então é inato em nós: está em nosso 
sangue. Mas não temos permissão para fazê-lo porque é imoral. Portanto dizemos 
corretamente, se outro homem cometeu assassinato, também temos o direito de fazê-lo. Mas 
ele é um e nós somos muitos, então precisamos fazê-lo coletivamente; chamamos a isso "lei": 
elegemos um membro de nossa sociedade e lhe damos uma espada para cortar fora a cabeça 
do criminoso. Então ficamos todos contentes: agora sua cabeça foi cortada, e estamos 
altamente satisfeitos. Então todo mundo obteve ao menos seu borrifo de sangue para sua 
própria salvação. Dá às pessoas uma agradável sensação ter cometido uma certa quantidade 
de crime. Esta é a psicologia do crime, e qualquer outro modo é somente uma racionalização 
deste fato muito primitivo.  

Posso substanciar isso por meio de um exemplo muito real. Nos Célebes é costume 
matar prisioneiros de guerra na casa dos fantasmas. Esta é usada com toda a sorte de 
propósitos, é uma condensação de todas as construções que rodeiam uma praça numa aldeia: 
a igreja, uma ou duas pequenas hospedarias, com os nomes dos animais dos Evangelistas se 
possível, e a prefeitura, que geralmente está conectada com a casa da máquina a vapor, e o 
morgue onde colocam todos os cadáveres que encontram, e também a prisão comunitária. 
Esta montagem completa de estabelecimentos numa sociedade primitiva é condensada em 
um prédio que não é somente a casa de fantasmas, o lugar de iniciação, mas também a casa 
de hóspedes, o prédio comunitário, o clube e o morgue. E lá amarram o prisioneiro de guerra a 
um pilar ao redor do topo do qual penduram caveiras de vítimas anteriores, um tipo de pilar 
fantasmagórico. Então toda a multidão se arma de facas. lanças ou flechas, e cada um enfia 
sua faca na vítima um pouco e então lambe o sangue, e assim finalmente a vitima morre. Todo 
mundo teve um gosto de sangue, é um tipo de comunhão, uma coisa naturalmente muito 
medonha.  
 A idéia original é que dar a morte deveria ser uma comunhão de todas as pessoas, que 
todos deveriam partilhar; estabelecia um tipo de conexão entre as pessoas através de uma 
emoção comum. Uma vez que eles não têm tal chance agora, elegi precisam ler histórias de 
detetives, ou ir aos cinemas; tem que se~ impressionados pela narrativa de crimes feios. 
Também devem, de vez em quando, ficar muito entusiasmados por uma guerra, pois tem 
assistido a muito pouca matança. A psicologia do matar e a psicologia do criminoso, portanto 
existem mesmo, assassinos que querem ser mortos, e não ficam satisfeitos se não o são. Em 
alguns assassinos há uma psicologia sacrificial; sentem assim sua importância acima das 
pessoas. Tudo isso está na morte de Cristo; ele foi considerado um criminoso e crucificado 
entre dois ladrões, e no lugar de um ladrão. Ele foi trocado por Barrabás, que foi libertado 
como o deus fertilizador do ano seguinte, de acordo com os velhos ritos. Então Cristo estava 
muito no lugar do criminoso, ele era o deus do ano que passou, que é crucificado pelo bem da 
comunidade.  

 
                    
      Quarto Caderno - Primavera de 1935  
                  PRIMEIRA PALESTRA DE PRIMAVERA 
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                            8 de maio de 1935 
 
  Prof. Jung: Nós havíamos iniciado, no último período, o capitulo chamado “Do Pálido 

Criminoso"; eu penso que tratamos somente dos dois primeiros versos. Este não é um capitulo 
particularmente atraente - é mesmo desagradável. Eu começarei a leitura com o terceiro verso:  

“Que ele julgasse a si mesmo, foi o seu momento mais excelso; não consintais em que 
esse ser sublime recaia na sua baixeza !”.  
Não há salvação para aquele que assim sofre de si mesmo, a não ser a morte rápida.  
Vosso matar, ó juizes, precisa ser piedade, e não vingança. E, ao matar, cuidai de que 
vós mesmos justifiqueis a vida! 
Não basta reconciliar-vos com aquele que matais. Que a vossa tristeza seja amor ao 
Super-homem: assim justificareis o vosso continuardes vivos. 
“Inimigo", deveis dizer, mas não “celerado"; "enfermo" deveis dizer, mas não “patife”; 
“louco” deveis dizer, mas não "pecador".  
E tu, rubro juiz, se quisesses dizer em voz alta tudo o que já fizeste em pensamento - 
não haveria quem não gritasse: "Fora essa imundície e esse verme venenoso!”  
Mas uma coisa é o  pensamento, outra, a ação; e outra, ainda, a imagem da ação. A 
roda da causalidade não gira entre elas.  
Uma imagem faz empalidecer esse homem pálido. Da mesma estatura da ação era ele, 
quando a executou; mas não lhe importou a imagem, depois de executada. 
Desde então, sempre viu a si mesmo como autor de uma única ação. A isto eu chamo 
loucura: a exceção converteu-se, para ele, em essência.  
O risco no chão obsedia a galinha; o golpe que ele levou a efeito obsediou a sua pobre 
razão – a loucura depois da ação é o que chamo a isto.  
Ouvi, juizes! Ainda há outra loucura: e esta é antes da ação. Ah, não penetrastes 
bastante a fundo nessa alma!  
Assim fala o rubro juiz: "Por que, afinal, assassinou, esse criminoso? Ele queria 
roubar”. Mas eu vos digo: a sua alma queria sangue, e não roubo, a sua alma tinha, 
sede da volúpia da faca!  
A sua pobre razão, porém, não compreendeu essa loucura e foi ela que a persuadiu. 
“Que importa o sangue!", disse; "não queres, ao menos, nesta  ocasião, praticar um 
furto? Tirar alguma vingança ?"  
E ele deu ouvidos à sua pobre razão; como capa de chumbo sentia sobre si essas 
palavras - e, então, roubou enquanto matava. Não queria envergonhar-se da sua 
loucura.  
E, agora, sente novamente sobre si a capa de chumbo da sua culpa, e novamente a 
sua pobre razão está rígida, paralisada, pesada.  
Se mal pudesse, agora, sacudir a cabeça, seu fardo rolaria ao solo; mas quem irá 
sacudir essa cabeça?  
Que é esse homem? Um amontoado de doenças, que procuram, por meio do espírito, 
estender as garras até o mundo: ali querem fazer sua presa.  
Que é esse homem? Um novelo de cobras bravias, que é raro estarem quietas, quando 
juntas - e, então, cada uma por sua conta, vai pelo mundo a fora à procura de presa.  
Olhai para esse pobre corpo! O que ele sofreu e cobiçou foi o que sua pobre alma quis 
interpretar - e o interpretou como prazer assassino e sôfrego desejo da volúpia da faca.  
Quem, agora, adoece, é acometido pelo mal que, agora, é mal: quer causar dor com 
aquilo que lhe causa dor. Mas houve outros tempos e outro mal e outro bem.  
Outrora, eram mal a dúvida e a vontade de afirmar o ser próprio. Nesse tempo, o 
enfermo tornava-se herege ou feiticeira: como herege ou feiticeira sofria e queria fazer 
sofrer.  
Mas a isso fazeis ouvidos moucos: dizeis que prejudica os bons dentre vós. Mas que 
me importam os bons dentre vós ?  
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Muitas coisas, nos bons dentre vós, causam-me repulsa e, decerto, não o que façam 
de mau. Como eu desejaria que tivessem uma loucura da qual perecessem, tal como 
este pálido criminoso!  
Eu desejaria, decerto, que sua loucura se chamasse verdade ou fidelidade ou justiça; 
mas eles têm a sua virtude, para viverem longamente e em mesquinha satisfação.  
Eu sou um gradil ao longo de caudaloso rio: segure-se em mim quem puder! Mas não 
sou a vossa muleta.  
               Assim falou Zarathustra“.  

   
  Qual a sua impressão geral deste capitulo? Vocês gostam dele? O seu coração reage a 
ele?  
  Mrs. Sigg: Muito profundo e interessante e extremamente difícil.  
  Prof. Jung: Você parece estar principalmente atraída pelas complexidades intelectuais. 
Não há aqui um homem que tenha uma opinião sobre este capitulo - um homem que perceba 
seus sentimentos independentemente? Ou talvez uma mente independente de mulher com um 
coração ligado a ela?  
  Mrs. Fierz: Eu não sei se sou independente, mas penso que ele mostra muito do que 

eu freqüentemente sinto sobre Zarathustra. Eu não li adiante mais nenhuma linha, porque não 
poderia: este, especial- mente, é um capitulo onde eu simplesmente pararia se o senhor não 
tivesse feito anteriormente todo o trabalho para ajudar-me a entrar nele um pouco.  
  Prof. Jung: Sim, é exatamente o que sinto. E extremamente desagradável ao meu 
sentimento. Desculpem-me por falar da condição de meus sentimentos, mas neste caso 
simplesmente nos perdemos se não os percebemos. De um ponto de vista intelectual, ele é 
indizivelmente complexo: um tipo de demônio intelectual o permeia todo, o qual virá ainda mais 
à tona num capitulo um pouco posterior. Aqui Nietzsche realmente se torna um criminoso 
intelectual. Esta é a coisa desagradável - ele atinge aqui um dos pré-estágios de sua própria 
loucura. Isso ainda não é loucura, mas se torna tão sofisticado, tão complicado, como a 
loucura quando começa a se insinuar. Portanto, minha idéia é que uma função sentimento 
normal, tanto quanto uma mente normal, não retorcida, seria ferida aqui por esta especial 
psicologia. E completamente nociva de qualquer ponto de vista. Imediatamente paramos, 
quando começamos a ler isto. Nossos sentimentos se recusam a tocar nesta coisa, porque ela 
é completamente patológica. Não admira que ele fale dos pensamentos secretos dos juizes 
rubros como um verme peçonhento, porque um verme peçonhento está trabalhando aqui. 
Vejam, estamos lidando com um homem que está condenado a enlouquecer, preparando-se 
para isso; Zarathustra, de certa maneira, é a preparação para a loucura, o caminho para ela. 
Se um homem está realmente enlouquecendo, por esta via ele chegará lá. E se um homem 
são trilha este caminho, aprende o que a loucura significa, algumas de suas possibilidades, 
porque vai muito perto do limite. Aqui Nietzsche está flertando com ela. Ele penetra 
completamente na terra proibida, e é marcado, totalmente infectado por tocar em tal território. 
Então é necessário superarmos uma certa resistência ao lidarmos com este material.  
  Vejam, cada capitulo de Zarathustra é um estágio de um processo de iniciação, pois 
sempre que um homem toma o caminho da experiência imediata de sua condição interior, ele 
fica mais e mais sob sua influência, tornando-se assim um iniciado. Este é o processo de 
iniciação como sempre tem sido. Sem dúvida depois, como tem acontecido em todos os 
tradicionais processos de iniciação, chega um momento quando a experiência original se 
perde e então se é confrontado somente com o ritual - com certas idéias que se tornaram 
dogmáticas, ou quase dogmático. Olhamos para trás e pensamos sobre as experiências dos 
antepassados - os gurus, os instrutores - e naturalmente tentamos captar o que eles deixaram 
atrás de si. Pensamos que se imitamos aquelas relíquias estamos seguramente fazendo o 
mesmo caminho, esquecendo completamente que elas são agora somente elos - o que 
costumavam chamar scoria. Imaginamos, quando seguimos as palavras ou imagens, ou 

símbolos deixados por outros, que estamos fazendo um caminho. Mas estamos somente 
imitando um caminho, isto não é a coisa em si. A coisa em si é uma experiência primordial 



    Jung, C. G. Seminars Nietzsche's Zarathustra.  

 

 

280 

imediata, e portanto isso é sempre individual. Nós ainda temos tradições ou tais processos de 
iniciação; obviamente eles não são para serem encontrados em livros, mas deparamos com 
séries de símbolos individuais nas grandes livrarias da Europa. Nos mais altos graus da Livre-
Maçonaria, o assim-chamado venerável e reconhecido ritual da Escócia, que tem trinta e três 
graus, o processo de iniciação é codificado, dogmatizado; se é dito o que fazer, no que pensar 
e acreditar, e a coisa toda é nivelada e vazia. E muito interessante, mas bom demais para ser 
verdade - bem, é verdade, mas ninguém está nela. É um tanto oca! É somente forma, e bem 

morta. E esta organização, que data provavelmente do século dezessete, foi precedida por 
outra fase da qual ainda encontramos traços. Eu mesmo tenho uma série de manuscritos e 
livros de representações simbólicas copiados daqueles da Biblioteca de l'Arsenal em Paris. 
Eles vieram de famílias nobres cujos membros masculinos foram oficiais do exército e 
pertenceram a sociedades secretas onde tais iniciações aconteceram. Mas estes livros datam 
de um tempo onde as iniciações não aconteciam de acordo com a regra. Eram individuais, e 
portanto eles escreveram livros, como a série simbólica de visões da mulher americana que 
apresentei num seminário anterior328. Aquele foi um tal processo de iniciação secreto e 

individual. E estes cavaleiros, ou o que quer que fossem, fizeram livros muito similares; alguns 
deles consistem nem mesmo de palavras, mas são somente livros de figuras, nos quais os 
processos de transformação psicológica de natureza individual são depictados. Mas nenhum 
livro é realmente compreendido, nenhum lembra qualquer outro; evidentemente, eles têm o 
estilo da época, assim como nossos livros simbólicos têm o estilo de nossa época, mas são 
individuais em si mesmos. mais tarde, estas coisas foram substituídas por dogma codificado, e 
assim o espírito se foi. Não estavam mais vivas.  
  Agora, o Zarathustra de Nietzsche é uma das primeiras tentativas nos tempos 
modernos de voltar à iniciação imediata e individual. Mas ele não viu isso. Antes, isso o tomou 
pelo pescoço: foi dominado pelo processo porque o tempo estava maduro e ele era justamente 
o tipo de homem que estava aberto para tal coisa. Realmente começou no apogeu daquele 
período de exuberante materialismo, e ele, sendo um individuo extraordinariamente sensível, 
percebeu a necessidade da época, sentindo que nossas formas tradicionais se tinham tornado 
mais ou menos vazias. Ele próprio freqüentava aqueles círculos acadêmicos onde a vida 
espiritual estava totalmente anulada. Ele naturalmente sentiu a necessidade de algo - não 
havia nada que pudesse sustentar - assim foi forçado a ter uma experiência individual, e isso 
aconteceu no momento em que disse para si mesmo: "Deus está morto", como diz em 
Zarathustra. O espírito o agarrou naquele momento em que era completamente negado. E é 
justamente por isso que o espírito não poderia ficar escondido por mais tempo. Se 
acreditarmos que há um espírito em uma certa forma, em uma estrutura ou em um provérbio, 
por exemplo, então o espírito tem uma morada. Está separado de nós porque está incorporado 
a algo. Mas quando não acreditamos que haja tal coisa como um espírito em algum lugar, 
desinfetamos os céus e o mundo todo e não encontramos deus nele, como disse aquele 
doutor (que eu mencionei), que sofria da mesma doença de Nietzsche. Vejam, assim que 
fazemos tal declaração, o espírito é libertado de suas encarnações e então está em nós: nosso 
inconsciente começa a se agitar. Isso aconteceu com Nietzsche. seu processo de iniciação 
começou, e ele escreveu sobre ele, como o faria um tal homem.  
  Quando se tem uma vívida experiência interior, sempre se sente uma tentação de 
relatá-la, dar a ela forma e expressão. Dai pintar e desenhar terem sido descobertos como 
recursos para os propósitos simbólicos: simplesmente sente-se a necessidade, e também há 
uma satisfação peculiar quando se tem sucesso em dar expressão a uma experiência interior. 
Muitas pessoas que usualmente não são poetas começam a escrever versos, escrevendo em 
um estilo hierático peculiar. Tornam-se solenes e poéticos e se expressam de forma altamente 
apaixonada, usando todos os tipos de meios para salientar isso, porque sentem que 
experienciaram algo que precisa tal expressão. Assim, Nietzsche imediatamente mudou sua 
maneira intelectual e aforistica de expressão. Zarathustra é uma confissão extremamente 

                                                
328. O Seminário das Visões, 1930 - 1934 (Zurique, 1976). Veja acima, 2 de maio de 1934, n.1.  
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apaixonada do começo ao fim, e além disso uma experiência: sua própria vida inunda esses 
capítulos. Portanto, cada capítulo é uma nova imagem no processo de iniciação. Vocês 
sabem, aqueles antigos processos de iniciação consistiam de passagens simbólicas. Primeiro 
se é confrontado com uma certa ameaça, ou talvez se é colocado num quarto escuro: e então 
se é exposto a toda sorte de perigos, são feitos testes de coragem - deve-se suportar frio e 
calor e toda sorte de coisas. Essas são etapas simbólicas, imitando os processos pelos quais 
presumivelmente se passa em uma iniciação individual. Isso era totalmente individual no início, 
e a partir da condensação das representações originais, lentamente um ritual foi feito: e assim, 
tudo aquilo se tornou artificial. As práticas mais ridículas foram inventadas, que ninguém 
poderia levar a sério. Por exemplo, na iniciação da Livre-Maçonaria se é colocado em testes 
que parecem um pouco repulsivos, mas que afinal não são verdadeiros. É como um tipo de 
brincadeira infantil. Obviamente se está sério, ou se tenta fazer isso seriamente, mas isso não 
é sério: não se é tocado por isso. Wilhelm disse-me que quando os japoneses bombardearam 
Kian Tchan, uma loja maçônica foi atingida por uma bomba e éventré, todas as paredes da 
casa vieram abaixo, os intestinos foram expostos, e as pessoas foram lá ver as coisas 
engraçadas dentro329. Pertencia às cerimônias de iniciação, por exemplo, um tipo de grade 

com muitos pregos de ferro, com aspecto perigoso, sobre o qual o iniciante tinha que se 
ajoelhar, e então acontecia o prodígio que quando ele acreditava em Deus aqueles pregos não 
o feriam. Mas examinando-se, foi descoberto que aqueles pregos onde tinham que se ajoelhar 
pareciam-se exatamente com os outros, mas eram feitos de borracha: eram delicados e 
suaves, assim, ao invés de ter a sua carne lacerada, o iniciante pensava quão maravilhoso 
que Deus o tivesse ajudado! Assim a iniciação pode degenerar em mera fraude.  
  O processo individual, por outro lado, não é uma fraude, mas uma coisa terrível. 
Nietzsche é confrontado com todos os demônios, as tentações de sua própria natureza, todas 
as mais baixas assim como todas as mais altas qualidades do homem, as máximas 
possibilidades das profundezas assim como das alturas. Agora, há uma lógica secreta, um tipo 
de canal Homérico, permeando a coisa toda: um capítulo conduz ao outro330. O último capítulo 

antes deste foi "Das Alegrias e Paixões". Seguir o caminho das delícias e das paixões é o 
caminho para o Super-homem; mas isso conduz ao pálido criminoso, um deselegante, pálido 
criminoso que não pode cometer seu crime sem ter uma idéia dele, à qual sucumbe. Este é o 
pálido criminoso e como tal esta expressão entrou na linguagem comum; lê-se em livros e 
jornais, significando um homem que não está no nível de sua ação. Mas os senhores podem 
estar certos que, se um homem tão enfermo quanto Nietzsche entra naquela camada de sua 
personalidade que está destinada a produzir sua loucura, os senhores entrarão em algo que 
seguramente não é muito atraente: algo que fere e não pode ser aceito porque está contra 
nossos instintos saudáveis. Mas este é justamente o capítulo pelo qual um homem de mente 
insana, por outro lado, seria tocado ou tentado.  
  Eu me lembro de um colega estudante que era um homem extraordinariamente dotado, 
mas a primeira coisa que percebi nele foi que, lendo Nietzsche, o capitulo pelo qual se 
apaixonou foi "Do Pálido Criminoso". Ficava todo o tempo em sua mente e ele nunca escapou 
dele, "Que bonito capítulo - em que um homem sacrifica sua própria vida por seu crime!" Ele 
se identificou com o pálido criminoso, e o resultado foi que mais tarde se tornou insano 
também - obviamente não porque tinha lido Nietzsche, mas porque também estava condenado 
a se tornar insano. Ele nunca teve êxito na vida porque era completamente patológico. Mas, 
quando estudante, todos esperavam que ele tivesse uma carreira bem notável: ele começou 
em grande estilo331. Cedo ele se fez impossível, entretanto, porque seus deleites e paixões o 

                                                
329. Richard Wilhelm, principal informante de Jung sobre a cultura chinesa e, ocasionalmente, da japonesa. Ver acima, 31 de outubro de 
1934, n.8 
330. A Ilíada e a Odisséia tem sido admiradas pelos críticos literários (e por leitores comuns) há dois mil e quinhentos anos pela elegância da 
articulação dos episódios no progresso da narrativa. 
331. Falando de Zarathustra, Nietzsche escreveu, "A arte do grande ritmo, o grande estilo lingüístico, como a expressão de uma tremenda 
elevação e queda do sublime, da paixão super-humana, foi primeiro descoberta por mim." (para Carl Fuchs., Inverno, 1884-85, 
Cartas/Middleton, p.233.) 
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carregaram longe demais. Perdeu de vista a humanidade e desenvolveu paranóia, que é idéia 
de perseguição, a idéia de ser odiado por todos, sendo que realmente se foge das pessoas. 
Mas na parte saudável de tal homem há ainda o desejo de se conectar com a humanidade, e 
aquelas idéias de perseguição se desenvolvem como uma compensação para o fato de se 
estar fugindo dela. Todas aquelas pessoas que se sentem perseguidas e isoladas estão 
sofrendo de uma forma menor de paranóia: sentir-se observado, sentir-se desajeitado e ser 
géné socialmente, mas serem incapazes de se dar porque são inibidas por outras pessoas. 
Esta é a forma mais branda de paranóia. tais pessoas não amam os outros. De fato, os 
odeiam e tentam evitá-los, e se esta coisa cresce dentro deles, desenvolvem idéias de 
perseguição.  
  Agora, o fato de que Nietzsche, depois do capitulo "Das" Alegrias e Paixões" chegue ao 
capitulo ou ao estágio "Do Pálido Criminoso" não é anormal em si, mas perfeitamente normal; 
pois se uma pessoa segue o caminho da paixão, seguramente virá até o lugar onde a paixão 
se torna anormal, anti-social ou criminosa, e esta é uma condição que está em todas as 
pessoas. Portanto, diz-se, principiis obsta332, resistir às alegrias e às paixões, resistir no inicio 

antes que seja tarde demais, não ter paixões, pois não são de bom gosto, é falta de educação. 
A razão profunda é que se alguém se larga tanto em tais chamas, chegará com certeza à 
criminalidade. Mas como pode alguém viver e não ter paixões - pois assim se escapa ao 
sofrimento? (Passio também significa sofrimento. A palavra alemã é Leidenchaft; como diz um 
poeta: Leidenchaft ist das, was Leiden schafft.)333 Ninguém pode escapar do sofrimento, e 

tentar escapar da paixão é tentar escapar dele. Mas como não se pode escapar do sofrimento, 
não se pode escapar da paixão: sofremos por causa da paixão direta ou indiretamente, e é 
muito melhor sofrer diretamente pois o sofrimento indireto não tem mérito algum. É 
exatamente como se nada tivesse acontecido. Assim, o sofrimento indireto na neurose não 
tem mérito moral. Anos perdidos na neurose estão simplesmente perdidos, sem proveito. Mas 
se sofremos diretamente e sabemos porque sofremos, isto nunca é perdido. Por esta razão, 
Cristo disse que quando sabemos o que estamos fazendo somos abençoados, mas se não 
sabemos, somos amaldiçoados334. Pois então é uma neurose. Assim, chegar ao Pálido 
Criminoso é perfeitamente normal, mas a forma com a qual se lida com o Pálido Criminoso é 
sem dúvida o teste de sanidade ou insanidade. Aqui, Nietzsche está tratando com isso com 
sua maneira muito peculiar. Eu penso em seguirmos através dos diferentes itens e tentarmos 
elaborar o sentido deste capitulo:  
 

"Que ele julgasse a si mesmo, foi o seu momento mais excelso: não consistais em que 
esse ser sublime recaia na sua baixeza !"  
 

  Vejam, fazendo sua ação, cometendo seu crime, ele se fez um criminoso, e isto é o que 
ele pretendia fazer porque ele era um criminoso; ele estava destinado a ser um criminoso. Até 
este ponto isto é perfeitamente saudável, pressupondo-se que ele sabe o que faz. Mas esta é 
a dificuldade. Se ele é um criminoso sem o saber, fazendo simplesmente sua ação como um 
animal, ele não tem absolutamente nenhuma chance de redenção; mas se sabe o que faz, há 
uma possibilidade, pois ele está então simplesmente cumprindo seu papel. Por exemplo, um 
bom homem fará uma boa ação. Ele será forcado a ser bom e se sentiria totalmente miserável 
se não: assim não há mérito nisso. Ele está somente cumprindo o que é, tudo bem natural, 
como um animal. E muito bom que as abelhas façam o mel que nós comemos, podemos dizer, 
e quando elas nos ferroam isto é muito mau, mas em ambos os casos elas fazem isto 
inconscientemente e não há mérito nisso. Mas se um homem sabe que faz uma coisa boa 

somente porque não pode fazer de outro modo, então há mérito porque ele está então 

                                                
332. Obstare: estar no caminho de. Assim, O principio de Obstrução ou Resistência. 
333. A paixão é que cria o sofrimento" 
334. Um dos provérbios favoritos de Jung dos Apócrifos, assim como em Lucas (Codex Bezae V.L. 4) era: "No mesmo dia, vendo alguém 
que trabalhava no Sabbath, ele lhe disse" 'Homem, se realmente tu souberes o que estás fazendo, tu és abençoado: mas se tu não 
souberes, és amaldiçoado, pois transgrides a lei' “. (Apócrifos, p.33) 
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consciente do que diz o sábio provérbio: O rei deve fazer o papel de rei, o mendigo o papel de 
mendigo, e o ladrão o papel de ladrão, estando conscientes dos deuses. Isto significa estar 
consciente de seus papéis, do Karma, da necessidade de um fazer o papel de rei porque 
nasceu rei, e de outro de fazer o papel de mendigo, porque nasceu mendigo, e se outro 
homem nasceu como o vilão do jogo, ele necessariamente precisa ser o vilão. Contudo, se ele 
sabe que isto é tudo para os deuses, ai deverá haver redenção. Isto é filosofia hindu, que 
simplesmente mostra que a condição da redenção está em ser consciente do que se faz. E 
deste ponto de vista é tão mau ser bom sem saber disto, quanto ser mau sem saber: nenhuma 
das maneiras terá mérito; a única chance de redenção está na consciência, pois este é o ponto 
onde nos diferenciamos daquilo que fazemos, onde nos diferenciamos de sermos meros 
animais. Há então aqui um mo- mento sublime. Ele não deveria cair abaixo dele por julgar a si 
mesmo, contanto que saiba o que está fazendo335. 

"Não há salvação para aquele que assim sofre de si mesmo, a não ser a morte rápida.”.  
 Esta não é a salvação que eu designaria como redenção, evidentemente. Nietzsche quer 
dizer aqui que ele está cometendo um crime a fim de alcançar a morte; a luxúria por matar, a 
avidez pelo sangue, é simplesmente a preparação para a morte. Portanto, ele diz, essa é a 
loucura antes da ação. O assassino quer ver sangue, como se soubesse que cometendo 
assassinato pretendesse a própria morte. Ele está pretendendo terminar sua existência porque 
- como o texto posteriormente diz - ele não é nada mais do que uma massa de doenças, um 
novelo de cobras bravias que somente podem enroscar-se em sua própria destruição. Assim, 
o Pálido Criminoso é, nesse aspecto, o símbolo do homem que deve encerrar sua existência 
porque ele não é nada de bom - a fim de dar espaço para o Super-homem. Este foi o ponto 
que agarrou o meu colega de estudos, mas ao mesmo tempo, ele estava identificado com o 
Super-homem, como Nietzsche. Ele estava sempre falando sobre cometer suicídio. Sentia que 
se isso fosse necessário a fim de abrir espaço para o Super-homem, então ele o faria sem 
hesitação. Ele brincava com tais idéias; eliminou-se a si próprio. Assim, ele cometeu um 
suicídio moral, tornando-se de tal modo um Super-homem que não poderia mais se relacionar 
com mortais ordinários e o resultado foi aquele medo de perseguição. Vejam, se o criminoso 
sabe que ao cometer seu crime, isso realmente significa sua própria destruição, que ele 
comete o crime a fim de assassinar-se a si mesmo, então só se pode concordar; ele muito 
certamente cometerá seu crime, ninguém pode impedi-lo, e se ele sabe que está desse modo 
matando-se a si mesmo, isto está em ordem. Julga- se de maneira diferente um crime quando 
o assassino imediatamente depois de matar também se mata: tem-se a sensação de que ele 
julgou a si mesmo e condenou-se à morte. Se o assassino é também eliminado, é satisfatório.  
  Mas se começamos a pensar sobre isto e perguntamos qual a utilidade de condená-lo 
à morte, podemos cometer horríveis enganos, erros de justiça. Pensar pelo lado moral, que 
deveríamos reabilitar o criminoso, é absurdo. Isto é tudo bobagem, nada tendo a ver com 
justiça. E somente condenar o criminoso à morte porque estamos em seu crime também; 
todos nós temos um criminoso que deseja cometer crimes ainda que não o conheçamos. 
Nosso criminoso está terrivelmente desapontado. Em noites insones ele se queixa de não 
darmos uma chance a ele. Então lemos no jornal sobre alguém que cometeu assassinato e 
pensamos. "Que demônio insolente! Ele esmagou a cabeça de um homem. Ele pode fazer o 
que eu desejava fazer, tomando a liberdade de cometer este crime. "Nossos instintos 
criminosos ficam todos despertos e nós precisamos ter nossa desforra, algo precisa ser feito 
contra ele. E como é impossível para todos os 350.000 habitantes da cidade de Zurique por 
exemplo, matar um homem, nós elegemos um juiz, mas somos tão desarrazoados que nem 
mesmo temos um carrasco em Zurique. Na Inglaterra eles são suficientemente razoáveis para 
eleger um carrasco que é depositário dos sentimentos públicos: ele deve cuidar dos instintos 
criminosos da cidade inteira. Quando ele tiver condenado aquele homem à morte, nós teremos 
tido nossa cota nesse crime. E isso está em ordem. De outra maneira, simplesmente 

                                                
335. Para a relação entre desempenhar o seu papel, tornando-se consciente do Atman, que encontra-se subjacente a todos os papéis, e nos 
estágios finais da vida tornar-se um mendigo a fim de servir inteiramente à realidade transcendente, ver Zimmer/Filosofias, pp 101-4, 153-60.  
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estaríamos frustrados. Ao invés de tenta reabilitar este homem, enforcá-lo. Nosso instinto 
criminoso não está satisfeito por esta maldita ponderação razoável, assim nos tornamos 
cruéis, e venenosos e mais e mais razoáveis, mas realmente só estamos esperando pela hora 
quando poderemos pegar um revólver e matar; estamos esperando por um período de 
revolução, por um período de crueldade. Então seria muito melhor se pudéssemos começar do 
começo e condenar o criminoso à morte em execução pública; isto não nos faria mais cruéis 
do que já somos.  
  Olhem para as coisas que acontecem no mundo! A quantidade de crueldade explícita é 
inacreditável. Lê-se sobre ela nos jornais. Ainda continuamos na crença de que estamos nos 
tornando cada vez melhores a cada dia e de todas as maneiras. até que chegaremos ao céu. 
mas estamos no inferno, e eu digo para vocês, se em nossa cidade mais razoável tivéssemos 
um suculento fuzilamento, as pessoas achariam formidável. Eu vi um policial há um tempo 
atrás no campo. um camarada totalmente inofensivo, que disse: "Só espere até que da 
próxima vez eu receba uma metralhadora!" Ele prometeu para si mesmo uma maravilhosa 
festa. E isso é assim em toda parte. Somente uns poucos tolos acreditam que estamos nos 
tornando melhores a cada dia, confiando que nos refinamos por reabilitar uns poucos 
criminosos. Nós não ficamos refinados por isso e não devemos reabilitar os criminosos. Isto é 
um equivoco, porque o assassino já assassinou a si mesmo muito antes de cortarmos sua 
cabeça.  
  Bem, as boas admoestações e os bons conselhos não são muito importantes aqui. A 
única coisa relevante pretende ser aquela sentença: "Que a vossa tristeza seja amor ao Super-
homem: assim justificareis o vosso continuardes vivos." Ele obviamente quer dizer que nossa 
idéia condutora ou diretora deveria ser a do Super-homem, e que devemos acabar com o 
criminoso, que é uma massa de doenças, etc., para dar espaço ao Super-homem. O criminoso 
simplesmente tem de perecer: aquele homem não é bom, ele é uma mistura, e o juiz justificará 
sua própria sobrevivência tendo a coragem de acabar com ele. Mas as pessoas dizer que tal 
coisa não deveria ser feita! Que horror! Ou então isto deveria ser feito de uma maneira moral! 
Mas como posso eu dizer que alguém deveria ser aperfeiçoado? Absolutamente não tenho 
condições para fazer isso. Eu sei quão sujo sou. Eu conheço meus próprios pensamentos. Eu 
absolutamente não tenho um ponto de observação. Como pode uma formiga dizer de outra 
formiga que ela deveria ser aperfeiçoada enquanto formiga? São todas formigas.  
  Mr. Baumann: Do ponto de vista biológico, todos os tipos de animais, homem ou 
formiga, têm a tendência de tornar sua própria raça mais forte e sobrevivente com relação às 
outras. Assim eu acho que há um certo instinto para aperfeiçoar o homem enquanto homem e 
a formiga enquanto formiga.  
  Prof. Jung: Mas nenhum animal tem a tendência de aperfeiçoar outro animal. Este é 
novamente um "raisonnement" bem intencionado que nós fazemos a partir de um ponto de 
vista biológico. Uma justificativa biológica para a punição está exatamente tão errada quanto 
uma idéia moral a respeito dela, pois se seguimos nossa idéia biológica de punição, devemos 
punir um ladrão degenerado tanto quanto um assassino, porque ele é um individuo 
degenerado; cortaríamos a cabeça de todo o tipo de pequenos fraudadores, batedores de 
carteira, etc., e nossos sentimentos não nos apoiariam nisso absolutamente. Diriam que eles 
precisavam de uma boa sova, ou de ser colocados na prisão por uma quinzena, ou algo 
desagradável, mas não serem eliminados. Mas de um ponto de vista biológico, teríamos que 
eliminá-los, e com eles imbecis, lunáticos e pessoas doentes fisicamente, ou os igualmente 
incapacitados.  
  Mrs. Jung: O que você disse me parece referente somente ao criminoso que seria, 
enquanto individuo, um criminoso, mas eu acho que muitas pessoas que cometem um crime 
fazem isso por um tipo de engano. Fazem coisas que não são realmente individuais.  
  Prof. Jung: Bem, Nietzsche está falando de tais pessoas. Ele não aborda o problema 
do ponto de vista da individuação. Para ele, o criminoso é um homem que se desviou, como 
um idiota ou um doente que necessita ser eliminado, não havendo assim a questão da 
consciência do crime ou o problema da individuação do criminoso. Ele nem faz menção a isso.  
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  Mrs. Jung: Mas você diz que ele precisa ser aperfeiçoado somente quando está 
demonstrado que ele tinha que ser um criminoso. Mas com muitas pessoas não fica provado 
que elas têm que ser criminosas; é muito inconsciente o que elas têm que ser.  
  Prof. Jung: Muito certamente, se elas não fossem inconscientes, isso seria um fator 
redentor; de fato, elas são tão idênticas com o que fazem que não sabem o que acontece a 
elas.  
  Mrs. Jung: E portanto elas poderiam ser aperfeiçoadas.  
  Prof. Jung: Essa é uma questão. Assim que começamos a raciocinar sobre os 
possíveis argumentos a favor da pena capital, simplesmente nos perdemos num labirinto de 
considerações e não podemos fazer nada. Assim, a coisa mais simples seria reagir de acordo 
com o sentimento; assim fazemos algo que é perfeitamente correto e adequado, exceto para o 
intelectual que deseja razões apropriadas. Vejam, o que é o crime para o criminoso, se ele 
pode ser aperfeiçoado, ou se, por ter cometido seu crime estando fora de si, matando alguém, 
ele fez mal a si mesmo, liquidando sua própria oportunidade. Estas são considerações para o 
criminoso, e nós não estamos falando da psicologia dele, mas da psicologia de Nietzsche 
contra seus próprios instintos. O criminoso é somente um tipo de reflexo no espelho do ímpeto 
criminoso de Nietzsche. Eu falo do criminoso neste contexto e não da psicologia deste 
individuo criminoso - meramente do aspecto social deste individuo. Se eu tenho que lidar com 
o individuo criminoso, então eu considero o caso exatamente como qualquer outro. Por 
exemplo, em todos os casos que estou tratando há um criminoso. Se vamos longe o suficiente, 
todos tem feito ou planejam fazer algo que não está certo, que é criminoso, e ai temos que 
observar todas as regras do jogo, exatamente como em qualquer outro caso. Mas, já que os 
assassinos não vêm para a minha análise, eu não posso falar sobre a possível análise de um 
assassino. Eu também não posso dizer que todos os assassinos poderiam ser analisados, 
assim como não posso dizer que todos os neuróticos poderiam ser analisados. Pois há certas 
considerações sociais que eu não domino, e eu nunca faria regras que fossem boas para a 
humanidade, particularmente se ninguém estivesse muito apto para executá-las. Eles matam 
assassinos na França, na Itália, na Inglaterra, na América, na Alemanha, e na maioria dos 
cantões católicos na Suíça; somente algumas poucas comunidades muito esclarecidas e 
razoáveis desviaram-se tanto a ponto de não matar assassinos. Eu não estou falando de 
nossa cristandade - esse ponto de vista de qualquer modo não é válido, somente conversa 
vazia; eu me guio pelos fatos, e o fato é que a pena capital é válida em quase todos os paises 
mais esclarecidos e civilizados, e eu não sou contra isso. Há uma razão muito boa para que 
isso seja assim. Todas as outras formas de punição são impróprias.  
  Condenando o criminoso à morte, compartilha-se o crime; de outro modo não se vê o 
criminoso em cada um. Precisamos ver a nossa própria parte criminosa: se não se faz isso, 
não se compartilha o ímpeto criminoso, a personalidade criminosa em cada um. E então o 
individuo nunca se torna integrado. O propósito da individuação é que todas as partes do 
individuo sejam integradas, também a parte crimino- sa; de outra forma, ela fica abandonada a 
si mesma e age malignamente. Assim, até esse ponto, Nietzsche está reconhecendo os 
instintos criminosos. Por exemplo, o "juiz rubro" é, naturalmente, sua própria função moral, a 
qual poderia chamar seu instinto criminoso por todos os tipos de nomes feios: poderia dizer 
que talvez seja uma tolice ou uma tendência patológica. E isso, mas não é para ser julgado de 
um ponto de vista moral porque isso não é útil. Não ajuda dizer se algo é bom ou ruim. Dizer 
que é ruim ajuda pelo menos no que é o mais importante, a saber, que se pode aceitar esta 
coisa ruim. Vejam, quando aceitamos isso há uma chance de algo poder mudar, mas nós 
nunca o aceitamos. Podemos nos aperfeiçoar somente quando aceitamos o que é parte de 
nós. Então podemos mudar, não antes.  
  Agora ele chega à explanação do Pálido Criminoso; até aqui fala simplesmente do 
criminoso. A palidez vem do fato de que o homem empalideceu por uma idéia; ele começa a 
pensar sobre o que fez e dá a isso um nome. Vocês lembram que nós nos deparamos com 
essa idéia antes; era representada como um peculiar erro ao dar um nome às virtudes. Sem 
dúvida, inevitavelmente fazemos isso: não experimentamos nossas virtudes simplesmente 
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como o reconhecimento de algo indescritível a nosso respeito que tem valor, mas dizemos que 
é isso ou aquilo, então damos um nome e o tornamos exclusivo e produzimos problemas, 
conflitos entre deveres e entre virtudes. Entretanto, se não damos um nome, teremos 
conservado o valor. Assim, causamos um conflito ao nomear, mas não percebemos como 
fazer de outra maneira.  
  O criminoso tem que dar um nome, então. Ele adota uma idéia sobre sua ação e diz 
que fez isso e aquilo, mas então não pode sustentar isso porque vê a si mesmo com dez mil 
pares de olhos. Pois um nome é uma coisa coletiva, uma palavra na boca de todos. Ele já 
escutou tal palavra de dez mil outras bocas; quando diz a si mesmo que cometeu um 
assassinato, ele o vê impresso no jornal, e o que fez é justamente esta coisa horrorosa que é 

chamada assassinato. Enquanto se ele não tivesse nomeado, esta teria permanecido sua 
ação individual, sua experiência individual, que não se expressa pelo nome coletivo de 
assassinato. Um tal criminoso usualmente diz: "Eu somente bati na cabeça dele", ou, "Eu 
coloquei uma faca nele", ou "Eu desejava dizer algo para ele e lhe dei um tiro, e 
posteriormente disseram que ele havia morri- do". Vejam, era uma série individual de eventos 
que não foram nomeados. Mesmo o assassinato premeditado é muito freqüentemente 
considerado de tal maneira: "Eu simplesmente tinha que dar para aquele cara algo que o 
fizesse ficar quieto, porque eu desejava conseguir tal e tal coisa; naturalmente eu tive que 
empurrá-lo de lado. E então parece que ele morreu." Este é o motivo pelo qual tais pessoas 
usam um revolver - como um meio de mudar algo. E um tipo de efeito colateral ou uma 
circunstância concomitante que haja resultado um cadáver. Que falta de jeito! A idéia de que 
isso é assassinato só nasce neles um longo tempo depois de que são informados disso. Então 
eles percebem e ficam pálidos, mas uma vez que alguém simplesmente foi afastado, bem, foi 
por uma falta de jeito que tenha sido encontrado posteriormente com o crânio fraturado, mas 
isso não faz ninguém empalidecer: é simplesmente lamentável. Pessoas que cometem uma 
fraude invariavelmente explicam que somente desejavam fazer isso ou aquilo. Elas ficam 
muito espanta- das quando são informadas de que cometeram um crime, porque somente 
fizeram isso visando certo efeito e nunca pensaram que isso teria um nome tão feio. Assim, o 
pálido criminoso é realmente morto pela sua própria idéia disto, apesar dela não ser 
exatamente sua, mas agora o ponto de vista de onze mil puros que estão perplexos. Nietzsche 
chamou isso de um tipo de loucura: o intelecto frágil do criminoso foi destruído por uma mera 
palavra. esta é a loucura depois da ação. Agora, qual é essa marca de giz que paralisa a 
galinha no texto?  
  Mrs. Baynes: Há uma velha estória de senhoras segundo a qual uma galinha não cruza 
uma marca de giz.  
  Prof. Jung: Ela vem do fato de Athanasius Kircher, um jesuíta que viveu no começo do 
século XVII, ter feito o primeiro experimento hipnótico, hipnotizando galinhas336. Nós repetimos 

esta experiência uma vez. Pega- se uma galinha muito cuidadosamente, de forma que ela não 
fique excitada, e deita-se a galinha vagarosa e suavemente, segurando sua cabeça no chão 
por um tempo, e então faz-se uma linha de giz sobre o seu bico e no chão, parecendo assim 
como se fosse uma fita branca sobre o nariz dela - obviamente isso não é necessário, é 
somente para enganar os outros - e a galinha permanece ali. Podemos hipnotizar macacos e 
cachorros da mesma maneira: temos que imprimir neles por algum tempo a idéia de que não 

podem se mover. Esta galinha estendida com a linha sobre o seu bico parece muito 
engraçada, como se estivesse colada ao solo pela linha branca - um experimentum mirabile!  
  Agora ele diz que há outra loucura, a loucura antes da ação; esta é a questão da causa 
do crime. Diz que é um preconceito geral pensar que se comete um assassinato em função de 
um certo propósito, a fim de roubar, por exemplo, mas que isso é realmente loucura, que o 
assassinato foi cometido por causa do sangue. Isto é, obviamente, uma verdade inconsciente. 
Conscientemente, cada assassino considera seu assassinato como um subproduto. Talvez em 
muitos crimes passionais selvagens as pessoas clamem por sangue e queiram matar, contudo 

                                                
336. Esta façanha está descrita no Deutschlands Seegeltung Bildteil Von Provo A. Kircher de W. Loeff. (Berlim, 1939). 
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isso não é muito real: ficam sempre espantadas que tenha funcionado. Desejavam demonstrar 
assassinato, e aconteceu mesmo um assassinato. Pertence à psicologia comum que o 
assassinato seja mais ou menos um subproduto. Mas no inconsciente, como Nietzsche 
compreende, isto é real- mente assassinato, sede de sangue, e isto significa a anulação do 
próprio criminoso se ele se compreende corretamente. Ele portanto prefere a explicação 
racional de que isso foi para roubar. de outra maneira, precisaria admitir que está preso, e não 
pode admitir isso, pois matar por causa de sangue é loucura, e ele prefere um motivo 
superficial do tipo roubo, e assim mente, encabeçando a mentira de todos. "Se mal pudesse, 
agora, sacudir a cabeça, seu fardo rolaria ao solo”: se apenas ele não pensasse em tamanha 
confusão, não estaria tão carregado.  
  Então Nietzsche pergunta o que é o criminoso, afinal. É uma massa de doenças, um 
novelo de serpentes. Assim, tal indivíduo é realmente terrivelmente atormentado e torturado e 
portanto comete um crime; ninguém provoca dor em outra pessoa sem sentir ele próprio dor. 
Como uma regra, somente tortura ou fere aquele que está ferido ou torturado; estes desejam 
se aliviar de seus próprios sofrimentos ferindo alguém, a fim de sentir que a dor não está 
somente dentro deles. Vejam, isso é como se fôssemos secretamente ameaçados pela 
invisível presença do criminoso em nós mesmos, e então desejaríamos que alguém 
cometesse um crime de tal forma que pudéssemos dizer: "Graças a Deus, lá está o criminoso, 
lá está o mal". Isto explica um pouco do porque amamos estórias de detetives e as longas 
reportagens de crimes nos jornais; é de grande interesse para nós sabermos onde está o mal. 
Nós exclamamos: "Que criatura horrorosa!" Nós absorvemos isso avidamente porque temos 
fome e sede de tais coisas: elas nos fascinam porque temos um instinto criminoso insatisfeito 
em nós mesmos. Assim, toda a respeitável comunidade cresce mais e mais tensa; se nada 
acontece, todos olham para os demais com medo e ódio. Você é aquele que vai nos 
proporcionar alivio? Sou aquele que vai aliviar os outros? Sou eu quem vai desencadear o 
movimento? Sou eu aquele que vai matar? E en- tão de repente aparece nos jornais: alguém 
cometeu assassinato. : "Graças a Deus!"  
  Vejam, um assassino é uma espécie de bode expiatório para a comunidade; é como se 
cada comunidade tivesse um "bouc émissaire"337, que era carregado com os pecados da 

comunidade. Por esta razão, no Oriente eles freqüentemente tinham o costume muito sábio de 
fazer um assassino representar o deus sacrificado, como faziam no velho México, por 
exemplo; estão este era aberto posteriormente, o coração vivo era retirado, e ele era 
praticamente um deus: carregava os pecados da comunidade. Esta é, obviamente, a 
psicologia original da morte sacrificial de Cristo. Por esta razão, Cristo foi crucificado entre dois 
ladrões. Ele era o assassino da estação, poder-se-ia dizer: foi trocado por Barrabás que era 
um criminoso real. Assim ele é o "bouc émissaire" e é morto como o criminoso da estação, e 
deste modo nós fomos redimidos de nossos próprios pecados. Quando a comunidade mata 
um criminoso, isto é um ato de redenção para a comunidade, um tipo de alívio psicológico. O 
criminoso tem um certo papel social - esta idéia não é minha, ela era válida muito antes que eu 
vivesse - e portanto a um real criminoso tem sido sempre dada a dignidade de um tipo de ritual 
em reconhecimento de seu mérito; primeiro um longo julgamento com juizes de perucas e 
togas, e então a procissão para a guilhotina ou para a forca com tambores e soldados, e uma 
grande multidão, e então ele é executado. Parece, sem duvida, absurdo que adoremos em 
nossas igrejas justamente este tipo de execução pública, e ainda assim cada crucifixo carrega 
este significado. Mas nós não damos esta dignidade para nossos criminosos, aos quais 
deveríamos ser gratos por cometerem um crime ao invés de nós mesmos; eles pagam com 
seu sangue por nossos pecados e deveríamos dar a eles um enterro decente com soldados e 
música, ou ao menos tambores. Aquelas antigas formas de sepultamento de criminosos 
levavam em conta ingenuamente a grande importância social do crime como compensação 
para os pecados das pessoas.  

                                                
337. Bode mensageiro, bode expiatório. O sacrifício asteca não era, estritamente falando de um bode expiatório, mas antes o suprimento de 
vitimas para o insaciável deus sol que requeria sangue para continuar em movimento. Ver Jacques Soustelle, A Vida Diária dos Asteca na 
Véspera da Conquista Espanhola, tr. Patrick O'Brian (New Yorlt, 1932) 
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  Nietzsche também diz aqui que outras eras tinham outras idéias de moralidade, etc, e 
que portanto não se deveria julgar moralmente. Mas isto não é muito importante - que o 
herege e a feiticeira fossem considerados pessoas ruins na Idade Média e que hoje em dia 
estejam exatamente na moda. Aqui novamente, entretanto, nós chegamos a uma boa e 
saudável idéia - que a loucura que precede o crime poderia ser chamada "verdade" ou 
"honestidade" ou "justiça". Estas são virtudes, percebam, assim a loucura de acreditar na 
virtude é a loucura que precede o crime. A idéia é que se acreditamos em tais ideais de virtude 
e se nos identificamos com eles - se alguém diz ser honesto ou justo, por exemplo - este é o 
antecedente do crime, porque carregar o peso das virtudes faz o peso dos vícios surgirem: o 
peso tem que ser balanceado. Quanto mais pessoas pensam que são boas ou se identificam 
com o bem, mais deixam o mal sozinho, e quanto mais o seu bem cresce, cresce 
inconscientemente sua maldade. Assim nós deixamos isso para os outros. Mas nós já 
cometemos o crime ao deixarmos nosso mal para outra pessoa, e nem mesmo somos gratos 
por eles nos pouparem. Nada nos faz mais dignos e honrados do que quando alguém é 
humilde o bastante para ser imoral. Então dizemos: "Eu não sou como aquele, tais coisas não 
acontecem em nossa família". Eles têm suas virtudes a fim de viverem em uma desprezível 
autocomplacência. Isto é, simplesmente abusam de suas capacidades de serem bons, da 
graça que têm de serem bons, a fim de salvarem a si próprios da vida e para terem uma longa 
vida de desprezível bem-estar.  
  Então, tendo dito tudo isso, no fim Nietzsche pensa obviamente em seu próprio papel, e 
porque ele diz tais coisas, e segue: "Eu sou um gradil ao longo de caudaloso rio: segure-se em 
mim quem puder! Mas não sou a vossa muleta." Isto é, ele é um certo guia ao longo da 
torrente, mas se não podemos caminhar, se necessitamos uma muleta, isso não vai funcionar. 
Essa é uma verdade que tira o chão de sob nossos pés: sabemos onde isso leva, mas isso 
não nos sustenta. 1sso não é uma certeza. Não nos ajuda a nos manter aprumados. E 
tentador mas corrosivo. E isto é corrosivo: este é o propósito deste capítulo.  

                    
          SEGUNDA PALESTRA DE PRIMAVERA - 15 de maio de 1935  
   
  Prof. Jung: Temos uma pergunta da senhora Baumann: "Será au fait lidar com minha 
questão sobre Cristo agora? Não posso deixar de sentir que há uma peculiaridade sobre Cristo 
sendo crucificado por suas virtudes porque ele reconhece o mal ao dizer: "Não resistam ao 
mal" e portanto eu deveria pensar que ele estava consciente de ambos os extremoso"  
  Está certo colocar esta pergunta aqui. realmente é quase inevitável. uma vez que o 
capitulo sobre o pálido criminoso é uma parte de todo aquele problema da virtude e do mal; se 
considerarmos o bem no homem. não podemos deixar de considerar o mal. E há uma 
peculiaridade. como você diz. no fato de que Cristo nunca disse realmente que tinha sido 
crucificado por suas virtudes: isso foi dito pela fantasia medieval - lembram-se. eu mostrei a 
vocês uma gravura onde ele estava sendo crucificado por suas virtudes. E uma idéia muito 
curiosa. mas aquela miniatura no códex medieval muito certamente mostra que ela existiu, e 
há muito a dizer sobre tal idéia. (Já dissemos muito sobre ela.) Assim não há contradição na 
Logia de Cristo, porque ele nunca disse aquilo; do ponto de vista dele, ele nunca teria dito 
aquilo. Você está muito certa, ele disse: "Não resistam ao mal.” Deve-se sempre estabelecer a 

diferença entre a Logion, a palavra verdadeira do Senhor em pessoa como é dada na tradição, 
e o que as pessoas fizeram dela. Se alguém comparar o ensinamento da Igreja com os 
ensinamentos originais do próprio Cristo verá muito certamente que há uma grande diferença. 
Portanto, é tão difícil, realmente muito impossível, ter uma Igreja Protestante, porque esta só 
pode ser fundada sobre a Palavra, a Bíblia; mas o Novo Testamento, assim como o Antigo, 
está tão cheio de contradições que não tem autoridade. Tal instituição não pode ser baseada 
nestes ditos contraditórios.  
  Assim o ponto de vista da Igreja Católica é muito consistente ao dizer que as Sagradas 
Escrituras não tem absolutamente autoridade nenhuma, pois foram compiladas muito tempo 
depois da morte do Mestre, por alguns de seus discípulos. Eles dizem que Cristo é realmente 
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o fundador da Igreja. a qual é mais antiga do que aqueles Livros Sagrados. Os Evangelhos de 
São João, Mateus ou Lucas nem mesmo foram escritos pelos próprios apóstolos; o texto grego 
diz KALA, de acordo com Mateus ou Lucas. Aquelas informações foram compiladas por uma 
ou mais pessoas, que eram ao menos presumivelmente alunos dos evangelistas. mas é muito 
questionável se o Evangelho de São João estava conectado tão diretamente com o apóstolo. 
E muito possível que os Evangelhos tenham compilações feitas em lugares como a Ásia 
Menor ou Alexandria, para uso das comunidades cristãs locais. Além disso é um fato que no 
primeiro século os livros sagrados eram considerados apenas uma boa literatura útil para os 
cristãos lerem, e nunca uma inspiração divina e infalível. Com certeza a Igreja tem a 
lembrança daqueles dias, de modo que puseram a Bíblia no Index, o que está muito certo, pois 
ela é uma tentadora e contraditória coleção de livros que contém ensinamentos muito 
perigosos. O Papa detém o direito da interpretação autêntica; em sua posição oficial, de 
acordo com o dogma da infalibilidade, ele é infalível na sua interpretação do dogma. Também 
a Igreja. uma vez que tem mais autoridade que as Escrituras, pode fazer um dogma; isto dá 
base para um corpo de autoridade. Mas as asserções da instituição não necessariamente 
concordam com os ensinamentos do Cristo em si.  
  Então aqui há uma questão de Mrs. Baynes: "Parece haver uma convicção crescente 
no nosso mundo que é heróico matar em nome da causa que se esta servindo e é covarde 
ficar preso pelo pensamento do que isto significa. O elemento patológico na idéia de Nietzsche 
sobre o pálido criminoso ajudou a alimentar este ponto de vista?"  

  Bem, diz-se geralmente que Nietzsche estava por baixo da guerra mundial e da nova 
revolução na Alemanha e assim por diante. Nietzsche em si ficaria surpreso ao ouvir tais 
novidades. Ele certamente nunca sonhou que poderia ser chamado o pai de todo este mal 
político moderno. Isto realmente vem mais da má compreensão a que Nietzsche está exposto. 
Pois ele fez um erro considerável, o qual com certeza não poderia ser geralmente considerado 
um erro. Mas eu considero um erro ele ter publicado Zarathustra. Este é um livro que não 

deveria ser publicado; deveria ser reservado para pessoas que passaram por um cuidadoso 
treino na psicologia do inconsciente. Apenas então, tendo dado evidencias de não ser 
derrubadas pelas coisas que o inconsciente ocasionalmente diz, as pessoas poderiam ter 
acesso ao livro. Pois no Zarathustra temos que lidar com uma revelação parcial do 
inconsciente. Ele ê cheio de inspiração, da manifestação imediata do inconsciente, e portanto 
deveria ser lido com verdadeira preparação, verdadeiro conhecimento do estilo e intenções do 
inconsciente. Se um homem ler Zarathustra despreparado, com todos os pressupostos 
ingênuos da nossa civilização atual. ele necessariamente tirará conclusões erradas sobre o 
significado do "Super-homem", a "Besta Loira", o "Pálido Criminoso" e assim por diante. E tais 
pessoas certamente tirarão conclusões sobre como matar-se-em-nome-da-causa. Muitos 
suicidas sentiram-se justificados por Zarathustra - como qualquer porcaria ou bobagem pode 
ser justificada pelo Zarathustra. Assim geralmente se afirma que Nietzsche está por trás de 
toda uma hoste de males por causa de seu ensinamento imoral, enquanto na verdade 
Nietzsche em si e seus ensinamentos sejam extremamente morais, mas apenas para as 
pessoas que realmente entendem como lê-lo.  
  Vejam, tudo depende do nível em que se fala-se alguém está falando num nível de 
compreensão comum ou de uma compreensão extraordinária. Qualquer coisa que dissermos 
no nível normal é compreendida por todas as pessoas que estão nesse nível, mas se 
dissermos algo que realmente venha de um nível inferior como se pertencesse ao nível 
normal, então isso será mal compreendido. As pessoas não perceberão que aquilo vem de 
uma camada inferior e que para realmente compreender, elas mesmas deveriam estar 
embaixo. Certamente isto é muito difícil, pois nunca contamos com tais níveis, mas ao lidar 
com um produto como Zarathustra, devemos considerar esta questão.  
  Em conexão com isto há algo que eu realmente devo dizer aqui. A idéia geral é que 
através da análise o indivíduo se torna consciente de certos conteúdos que até então estavam 
ocultos no inconsciente por uma razão ou outra. E ao tornar estas coisas conscientes, 
representaríamos o consciente por uma linha, o inconsciente pessoal na linha inferior, e o 
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inconsciente coletivo abaixo desta. Agora, se trouxermos algum conteúdo do inconsciente 
pessoal para o plano da consciência, digamos, algo que tenhamos reprimido ou esquecido 
mais ou menos por vontade própria, então isto seria apenas como qualquer outra coisa no 
plano da consciência. Por exemplo, suponhamos que estejamos inconscientes do fato de 
sermos muito ambiciosos, ou que temos uma considerável vontade de poder. Até aqui 
acreditávamos ser um pio carneirinho, sem nenhuma ambição em particular; então através de 
certas experiências ou do benevolente ensinamento da análise, tornamo-nos conscientes de 
que realmente temos uma vontade de poder, e que não somos o piedoso carneirinho que 
supúnhamos ser. Então elevamos aquela vontade de poder para o plano consciente, e lidamos 
com ela como algo razoável, pois ê fácil acreditar que somos imperfeitos: não é desconhecido 
que deveríamos ter uma certa ambição, ou fantasias sexuais, ou algo assim obscuro. Vejam, a 
mistura de um pouco de substância escura à nossa inocência consciente e branca como a 
neve não é absurda; pode- mos facilmente admitir que com certeza não somos perfeitos, mas 
como todo mundo, somos um pouco negros em algum ponto. Pode-se dizer isso com muita 
razão; estando em uma sociedade humana, poderemos dizer isso na mais respeitável sala de 
visitas e ainda adquirir um certo mérito ao fazer isto. Eles pensarão: "Que homem de 
compreensão, que humano - com certeza todos temos uma pequena parte negra, você sabe!" 
Assim tudo está certo a bordo, nada de mal aconteceu.  
  Mas nós omitimos um fato: a saber, não se pode erguer algo do inconsciente sem ter a 
consciência ao menos um pouco rebaixada; aquilo tem um certo peso. Vejam, o individuo está 
flutuando como um barco ou uma bacia naquele nível superior, mas se pusermos uma carga 
no barco, ele irá um pouquinho para baixo e então ficará ligeiramente no nível inferior. 
Certamente a razão diria: "Não é bom e razoável que ele admita não ser bem um santo?" 
Apreciamos a pessoa por admitir que ela não é 100% ouro puro. Mas não levamos em conta 
que, se a confissão for real, aquela pessoa não estará mais flutuando nas brancas e macias 
nuvens da inocência, mas estará ligeiramente rebaixada; tão logo o conteúdo reprimido emirja, 
a pessoa é rebaixada. Assim, ela realmente acredita ter aderido à sua brancura por confessar 
sua escuridão - como a maioria das pessoas acredita - e então naturalmente pensará: "Estou 
melhor agora do que nunca. Estou muito diferente. Sou um bom carneirinho, e nós nos 
amamos, e não há mais pecado." Tendo confessado seus pecados, a pessoa pensará que não 
há mais nada negro nela. Como na Igreja Católica, podemos ter feito um inferno por uma 
mesquinharia, mas se confessarmos e nos arrependermos, conseguiremos a absolvição. 
Resolvemos a questão; é um passado non-arrivé: estamos curados. Fizemos um tipo de 
Couéismo moral, ça passe, ça passe, e finalmente passou: nunca aconteceu338.  

  O Movimento Oxford tem uma forma mais moderna de confissão. Para dar um bom 
exemplo: Eu vou a uma reunião onde eu devo ser o líder do dia, e confesso que espiei a 
garota da casa da frente por acaso: não pude evitar olhá-la enquanto ela se despia. E claro, eu 
realmente fiquei colado à janela, ou até de pé encima da mesa para olhá-la. Então confesso 
que tive fantasias impuras e preciso partilhá-las com os membros do grupo. Sim, é claro - 
muito humano, muito agradável da parte dele dizer isso! E eu me sinto simplesmente grande; 
isto é antes um detrimento para o meu auto-respeito, mas ao confessar eu dividi com as 
pessoas, e o amor mútuo vai me manter à tona. Não posso evitar de me dar tapinhas nas 
costas por ter sido tão honesto e tão generoso ao dividir detalhes dolorosos de minha pequena 
vida. E então a reunião pode começar. Com olhos radiantes eles vão em frente, totalmente 
redimidos, e o pecado desapareceu do mundo, e eu fiz apenas um pequeno erro.  
  Mas eles não percebem que eu estou carregando o barco, porque se eu uma vez fiquei 
de pé sobre a mesa para ver uma garota se despir, e tive meu prazer lá assistindo tal 
performance, eu para sempre serei o homem que fez isso, e isso é inesquecível, e eu não 
estou redimido por confessar. Sim, posso sentir que vocês todos são a mesma droga de 
loucos que eu; vocês pensam Que estão todos perdoados, mas somos todos uma horda de 

                                                
338. Emile Coué, 1837-1926, psicoterapeuta francês cuja instrução aos pacientes era repetir freqüentemente num tom de confiança: "Todos 
os dias e de todos os modos, estou ficando melhor e melhor."  
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loucos. Mas eu nunca estou perdoado. Para sempre eu serei aquele que fez aquilo. Estou 
caracterizado como tal, carreguei meu navio com este fato. Para sempre deverei carregar esta 
carga, e devo tomar cuidado para não escalar muitas mesas perto de muitas janelas, ou meu 
navio poderá afundar no final. Inferno! O que eu vivi? Uma série de embustes desprezíveis. 
Sou apenas um suíno comum - o suíno que sempre se arrepende do que comeu, o pobre 
suíno que nem mesmo poderia ser propriamente um suíno. Deve-se chegar necessariamente 
a esta conclusão. E claro que eu me arrependi. Está certo, mas mesmo assim eu fiz aquelas 
coisas. E assim a pessoa deveria acordar para a compreensão da própria vida, e isto seria 
fatal, porque a pessoa veria que seu navio afundou apesar de toda confissão e arrependi- 
mento. Pois ao tornar uma coisa consciente, afunda-se o barco; e ele continuará afundando 
enquanto se puserem coisas nele.  
  Agora, se tiramos algo deste tipo do inconsciente pessoal, poderemos dizer que é bem 
humano, algo que realmente poderia ter sido consciente; podemos racionalizar e não é muito 
visível, considerando que pomos tal peso na balança de nosso barco. Mas quando extraímos 
alguma coisa do inconsciente coletivo, isso terá um peso muito maior, porque veio de muito 
mais abaixo, pois tudo permanece em seu devido lugar, de acordo com seu peso especifico. O 
que Nietzsche extraiu foi o chumbo da região de água (de acordo com o Segredo da Flor de 
Ouro)339, e chumbo é o metal mais pesado e portanto fica no fundo do inconsciente coletivo. 
Assim, ponhamos isso em nosso barco e estaremos afundados no inconsciente coletivo. Pois 
quando dois pontos estão no espaço, é impossível que só um atraia o outro: ambos são 
atraídos. Se erguermos uma pedra do chão e a deixamos cair, neste momento poderíamos 
dizer que a pedra estava caindo e não poderíamos afirmar que a Terra estava se erguendo; 
mas na verdade se esta pedra fosse tão grande como a lua, ou como a própria Terra, poderia 
parecer-nos que a pedra era atraída para a pedra tanto quanto a pedra era atraída para a 
Terra. Assim, quando extraímos o chumbo da região da água, percebemos muito 
repentinamente que nosso barco que flutua nas brilhantes regiões da razão será empurrado 
para baixo; não poderemos erguê-lo até o topo porque está muito pesado.  
  Portanto somos muito relutantes em trazer tais coisas pesa- das para a superfície; 
temos medo de afundar nosso barco. Parece ser perigoso, um grande risco, e nós evitamos 
fazê-lo. Temos um instinto muito natural contra nos tornarmos conscientes de tais coisas; 
mesmo quando a carga é pequena e nosso barco poderia carregá-la facilmente, já é muito 
peso. Ser consciente do fato de que nós roubamos, mentimos ou temos fantasias sexuais nos 
carregaria demais. Seria melhor mantermo-nos inconscientes de tais fatos; queremos estar 
limpos deles e permanecer flutuando na região das nuvens brancas. E claro que quanto mais 
alto estivermos, mais perdemos nosso corpo, mais perdemos a nós mesmos, e mais irreais 
nos tornamos; e finalmente seremos apenas uma espécie de fumaça flutuando no céu, e isto 
não é existência humana. Assim somos forçados a vencer nosso inconsciente, a tornarmos 
essas coisas conscientes; mas assim que as tornamos conscientes, nosso barco vai mais para 
baixo, e se ficarmos familiarizados com o inconsciente coletivo, seremos empurrados ainda 
mais para baixo. Poderemos estar trabalhando ainda sob a impressão de que podemos erguer 
algo para a consciência, e que o nível da consciência não será afetado, que, pelo contrário, ele 
será aumentado, melhorado - mas isto é uma ilusão; se erguermos esses conteúdos, 
aproximando-nos do chumbo da região das águas, nossa consciência irá para baixo. Este é 
um fato inexorável que deve ser levado em consideração.  
  Certamente o significado secreto da vida, poder-se-ia dizer, é que o chumbo seja 
erguido da região da água. Pois é preciso fazer ouro dele; precisamos transformar a matéria 
através de nossa penetração nela. Se não penetramos no espaço ou no tempo, ainda estamos 
meio nascidos, ainda perambulando no inconsciente coletivo, em um estado pré-natal. E então 
o propósito real do criador desconhecido que está por trás da nossa existência ainda não se 
manifestou; ele queria que penetrássemos espaço e tempo para transformar chumbo, mas nós 
enterramos nosso talento e não o fizemos; desaparecemos antes de ter realizado qualquer 

                                                
339. Ver acima, 31 de outubro de 1934, n.8, sobre Richard Wilhelm. 
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coisa. Mas se podemos erguer o chumbo da região da água, realmente cumprimos a tarefa; e 
se nossa consciência estiver neste ou naquele nível, ou em um nível ainda mais fundo. isso 
será relativamente sem importância em comparação com o cumprimento da tarefa. 
Certamente, quanto mais para baixo o nível da consciência for, mais seremos ameaçados pelo 
inconsciente, por sermos engolfados no mar, e isto não deveria acontecer, pois isso significa 
que ficamos por baixo, o chumbo da região da água ter-nos-á vencido, e a experiência não 
terá dado certo. Mas se pudermos apenas nos manter à tona, teremos cumprido a tarefa; 

então chegaremos à terra em algum lugar por ai. Assim o símbolo da perfeição, ou o si-mesmo 
do ser humano, não era, para os velhos alquimistas, nada volátil ou luminoso, mas uma pedra 
ou um metal. Desse modo, eles dizem sobre a pedra dos filósofos, que é o símbolo do Self, 
lápis est media res inter corpora perfecta et imperfecta, o lapis philosophorum não é o corpo 
perfeito, mas está no meio, entre os corpos perfeitos e imperfeitos340. Poderíamos esperar que 

ela estivesse entre os corpos perfeitos, mas os corpos perfeitos estão encima, no nível da 
consciência, e esta não é a verdadeira posição média.  
  Nietzsche não está mais relacionado com o inconsciente pessoal; este capítulo sobre o 
Pálido Criminoso mostra isso claramente. Aqui ele está relacionado com o mal da 
humanidade, com a humanidade universal. como esta está representada nele, e portanto 
pode-se dizer que ele está relacionado com o inconsciente coletivo; o Pálido Criminoso é uma 
forma no inconsciente coletivo, o criminoso é todo mundo. Agora, pelo fato dele estar 
relacionado com isso, ele naturalmente se sujeita aos perigos daqueles que lidam com tais 
assuntos. Mas ele trabalha sob a afirmação de que ele está por cima, que ele tem uma 
consciência razoável, que ele pode tornar isto visível e compreensível; e tenta trazer para cima 
o chumbo da região das águas. Seu Pálido Criminoso é chumbo, uma substância ignóbil, e ao 
trazê-la para cima, ele tem a ilusão de manter o nível da consciência. Não vê que submergiu, 
que realmente naufragou ao levá-lo para cima. Assim ele fala a partir desse nível inferior. 
Certamente há um número infinito de níveis possíveis; ele fala agora no nível das pessoas que 
contataram o inconsciente coletivo, e estes falam uma linguagem diferente. Se pessoas do 
nível normal de consciência o ouvem, tiram conclusões típicas deste nível; apenas as pessoas 
que o ouvem do nível inferior têm a compreensão correta, porque conhecem esse tipo de 

coisa. Tirarão as conclusões, não do mundo superior, mas do mundo da Sombra.  
  No nível consciente, todo mundo sabe o que um criminoso é; se não soubermos, 
pegamos uma enciclopédia, procuramos o capitulo sobre crime, ou qualquer livrinho sobre leis, 
e estes nos contarão. Mas no nível abaixo o criminoso é algo muito diferente, não é mais um 
fenômeno estatístico, social ou jurídico, nada razoável ou racional, mas um conceito 

psicológico. Portanto, já é um conceito simbólico; é um conceito crepuscular, na região da 
penumbra, onde as coisas têm dois lados, o lado do sol e o lado da lua; e o que estiver no 
meio, estará sob duas luzes, a luz do sol e a luz da lua. Assim, quando alguém fala de crime 
ou do criminoso no nível inferior, está consciente do crime a partir de tal aspecto; é um 
conceito crepuscular e somente as pessoas que experimentaram a Sombra podem realmente 
compreender sobre o que ele está falando. Mas se ele cometer o erro de aparecer à luz do dia, 
na avenida principal, e falar como se estivesse no primeiro nível - e então imprimir a coisa toda 
de modo a que qualquer imbecil possa comprá-la e lê-la - certamente as pessoas o lerão como 
lêem o jornal, ou qualquer outra coisa óbvia. E ficarão horrorizadas. Freud cometeu o mesmo 
erro ao falar de coisas no nível do inconsciente. Ele deveria explicar; deveria dizer: "Venham, 
vamos descer muitos degraus para o mundo crepuscular, onde as coisas têm este aspecto." 
Então todo mundo poderia admitir o incesto muito facilmente. mas no mundo do dia-a-dia, isto 
é uma coisa horrível, impossível; a policia nos pega e somos postos na cadeia ou em um 
manicômio por isso. Além disso, pessoas no nível inconsciente cometem o erro de assumir um 
tipo de atitude benevolente, e falam como se realmente estivessem num nível superior, onde 

                                                
340. Jung continuamente tentava demonstrar que os inescrutáveis alquimistas estavam trabalhando simbolicamente em seus laboratórios. 
Não tanto protoquimicos, mas protopsicólogos e filósofos, eles tomavam o ouro transmutado ou a "pedra filosofal" como objetivos do 
desenvolvimento e transformações humanos. Ver CW 12,13, 14. 
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não estão; estão no inferior. E claro, quanto mais para baixo formos, pior a coisa fica; falar no 
nível mais alto de algo trazido do inconsciente coletivo é cometer o mais horrível erro.  
  Vejam, Nietzsche, ao tentar trazer para cima algo daquele nível, poderia dizer que 
possui a certas tendências discerníveis: podia roubar, podia mentir, ou mesmo cometer um 
crime. Isto é mais ou menos compreensível no nível superior, como eu disse. Ele podia dizer 
que esta era sua psicologia particular, ou escrever uma confissão como Santo Agostinho ou 
Rousseau, confessando livremente o pecador que era. Então as pessoas ficariam 
agradavelmente chocadas: "Que maravilha que pessoas possam fazer tais coisas!" - não 
estando elas mesmas certamente envolvidas. Isto teria sido possível: podemos falar neste 
nível como uma confissão pessoal. Mas Nietzsche não está mais falando do nível de seu 
inconsciente pessoal; ele fala do crime do HOMEM, e então todo mundo está envolvido. Mas 
então ele só pode ter maus resultados dos seus ensinamentos. As pessoas vão dizer: "Se 
alguém é criminoso por uma boa causa, por que não ?" Mas aqui já não é nem mesmo o 
crepúsculo. Já é noite fechada, e estas são coisas que só podem ser ensinadas em segredo.  
  Portanto, os mais perigosos ensinamentos, os mais questionáveis ou profundos, foram 
sempre ensinados em forma de Mysteria. Encontram-se estas idéias na Epistola de São Paulo 

aos Efésios: "Estas são coisas que devem ser ensinadas em segredo, e aí daqueles que 
falarem delas à luz do dia, traindo assim os mistérios."341 Tais indivíduos são sempre 
prejudicados, ou mortos. Eles se prejudicam ao trazer tal assunto à luz. Não percebendo que 
já foram dragados pelo peso, expõe-se do modo mais desafortunado para as pessoas do nível 
normal, que de repente descobrem que eles são realmente de baixo, e os encaram de cima 
para baixo. Assim, o que acontece neste nível é ainda mais perigoso, ainda mais errado; não 
tem nem mesmo dois lados. Quem quer que esteja no nível do inconsciente pessoal ainda tem 
um tipo de luminosidade do sol no alto, mas lá embaixo tudo é brilho da lua: traiçoeiro, 
venenoso, mau, não confiável. E se expusermos isso num nível superior, não seremos apenas 
expostos, seremos também vitimas.  
  Isto é o que Nietzsche faz sem perceber. Ele é muito ingênuo a este respeito: produzir 
aquele capítulo sobre o Pálido Criminoso é realmente uma tremenda ingenuidade. E vocês 
provavelmente perceberam que ele é profundamente perturbador porque é verdadeiro, mas 
não deve- ria ser contado à luz do dia, e sim à noite, sob o signo do sigilo. Esta idéia não era, 
de maneira nenhuma, estranha a Nietzsche. Em outro lugar ele fala sobre o ensinamento 
secreto nos templos, e como os iniciantes eram submetidos a muitos degraus em suas 
iniciações, mais e mais severos, sempre mais cruéis e difíceis, de completa abnegação e 
mortificação e sabe Deus o que mais; e vem então a última cerimônia onde o grande mestre 
em pessoa recebe o iniciante que com certeza espera algo extraordinário. Mas o grande 
mestre diz: "Tudo é permitido. Antes tudo era proibido. mas agora tudo é permitido." E isto 
significa completa licenciosidade342. Isto com certeza é uma lenda, mas tem um cerne de 

verdade; especifica- mente, isto reverte os valores da consciência, transforma os valores da 
consciência em seus opostos, sombra absoluta. Obviamente, dizer isso na superfície é 
criminoso, mas a 500 ou 5000 metros abaixo, nas profundezas, é uma verdade. Mas não 
podemos imaginar que tipo de verdade é, porque não sabemos como as coisas se parecem 
nessa profundidade; é uma verdade da escuridão. Há muitos mistérios realmente organizados, 
onde o ensinamento último é desta natureza; assim, o principio destes mistérios - estou agora 
citando fatos, não é minha imaginação - é: Gloria Dei Est Celare Verbum, significando que é a 

glória de Deus calar a palavra. Este é o lema do mais alto grau dos Cavaleiros Templários, 
uma contradição das idéias mais cristãs nos estágios inferiores. Nós dizemos que a glória de 

Deus é pregar a palavra; nossos mistérios são chamados Sacramenta, o que quer dizer os 
mistérios da palavra divina, e pregar a palavra é nosso dever. Contudo, no mais alto grau da 

                                                
341. Em Efésios, Paulo fala de como Deus, por revelação, “me foi manifestado este mistério...o qual não foi conhec ido nas outras gerações 
pelos filhos dos homens" (3:3-5). Entretanto, nada foi dito sobre mantê-los secretos. 
342. Assim. embora tudo seja permitido porque não existe um proibidor cósmico. permanece. para Nietzsche, maneiras boas e más de ser e 
agir. "0 que é bom: tudo o que aumenta o sentimento de poder no homem. a vontade de poder. o poder em si. O que é mau? Tudo o que 
nasce da fraqueza." O Anti-Cristo. tr. R.J.Hollingdale (Harmondsworth. Middlesex. 1968; orig. 1895) sect. 2. 
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iniciação a glória de Deus é ocultar a palavra. E por quê? Porque a revele e as pessoas ficarão 
aturdidas - e pior, serão desencaminhadas.  
 Isto provém do mesmo fato com o qual estamos lidando aqui, que o autor de tal livro não 
percebe onde ele próprio está. No Zarathustra, Nietzsche já estava em algum lugar na parte 
coletiva do in- consciente. A Genealogia da Moral e seus Aforismos, por exemplo, podem ter 
vindo do nível pessoal; ainda é possível ser intelectual e racional lá, como Freud mostrou. Mas 
quando se chega a pontos mais profundos, como o incesto, Freud acaba tocando o nível 

coletivo onde as coisas têm um aspecto e um significado diferentes; ele ainda fala sobre elas 
ingenuamente e assim comete um erro fatal: denuncia os segredos às crianças, o que sempre 
tem o pior dos efeitos. Portanto, minha opinião é que o Zarathustra nunca deveria ter sido 
publicado, mas deveria ter sido trabalhado e cuidadosamente ocultado, talvez ser posto em 
uma forma - apesar de toda a beleza desta, mais ou menos como a de seus escritos 

aforisticos, por causa da mórbida ou má influência que tal livro pode ter. Exatamente este 
capítulo sobre o Pálido Criminoso tem uma influência venenosa. pois faz de algo impossível 
uma coisa agradável à mente, e o resultado é que se fica num nevoeiro.  
  Bem, isto é, ao meu ver, um ponto de vista muito importante quando se lida com 
assuntos do inconsciente coletivo; tocar o inconsciente pessoal já nos transforma, e tocar o 
inconsciente coletivo nos muda mais totalmente ainda: ficamos seres diferentes, não mais 
semelhantes às pessoas que ainda não o tocaram. Isto não quer dizer que somos melhores. 
Pelo contrário, somos piores, porque do ponto de vista delas, estamos num nível inferior; e se 
falamos a partir de um nível superior, será apenas fingimento, e aumentamos nossa carga 
mentindo e cometendo fraudes, tentando causar boa impressão. Assim só se pode 
recomendar a maior discrição e tato na compreensão do nível de outras pessoas. Certamente 

no caso de Nietzsche não se pode responsabilizá-lo: ele estava totalmente dominado pelo 
inconsciente, e não percebeu que estava abaixo em relação à sua época. Pelo contrário, 
afirmava que estava acima, que era brilhante, leve e maravilhoso; desse modo fala de dançar 
e voar como uma compensação para o fato de estar realmente encurvado pelo peso. Se nos 
relacionamos com o chumbo, naturalmente percebemos o que é a leveza e também podemos 
cometer o mesmo erro que ele. Em suas cartas, por exemplo, ele diz que o pensamento nunca 
é difícil para ele; já salta pronto de sua cabeça como Palas saltou da cabeça de Zeus. Então 
na próxima página reclama amargamente de suas terríveis dores de cabeça quando está 
trabalhando; ele não faz a ligação, assim como não compreende porque se sente 
particularmente leve quando está encurvado pelo chumbo343. Agora temos outra questão para 
lidarmos, formulada pelo Dr. Schlegel: “O senhor nos disse, de maneira muito convincente, 
que não há redenção na confissão. Nesse sentido, o senhor poderia falar sobre o problema da 
possibilidade de redenção (sühne) através do sofrimento no sentido de punição (strafe) ?”.  

  A idéia é que nunca podemos nos afastar do fato de que somos aqueles que fizeram 
determinada coisa; este é um fato absolutamente indestrutível e nenhum arrependimento no 
mundo jamais poderá transformá-lo. Agora, isto sendo verdade, nunca poderemos viver outra 
vida além daquela da pessoa que fez aquela coisa; visto que é um fato geral que um homem 

que tenha feito isto terá tal e tal vida, teremos que esperar uma vida assim. Se cometermos 
um crime, seremos aquele homem que é chamado criminoso, e a vida de um criminoso é tal e 
tal: ele será pego, punido, e continuará sofrendo. Assim esperamos sofrimento, e se ele não 
vem, então não encontramos a resposta que esperávamos da vida. Certamente soa como um 
absurdo quando colocamos a coisa deste modo, mas invertam o quadro: digamos que fizemos 
algo realmente bom - então somos um bom homem, que fez uma coisa boa, e tal homem 
espera, com razão, gratificação ou reconhecimento. Ele supõe que o bem será seguido por 

certas compensações, e se elas não acontecem, ele fica desapontado, sente-se frustrado. 
Vejam, fazer uma coisa boa é, dinamicamente, exatamente o mesmo que fazer uma coisa má, 
assim como do ponto de vista do inconsciente amor e ódio são idênticos - dinamicamente 

                                                
343. "Com exceção dos 10 dias ocupados em compor a primeira parte deste livro, meu irmão sempre se referia a este inverno como o mais 
duro e doentio que jamais experimentara." Foster-Nietzsche, Introdução. N. Works, p.16. 
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idênticos: um é positivo e o outro é negativo. Na natureza é exatamente o mesmo se a 
eletricidade é positiva ou negativa, e portanto para o inconsciente é o mesmo; a natureza está 
relacionada com o dinamismo das coisas.  
  Certamente para nós faz muita diferença se uma coisa é boa ou má; mas qualquer 
efeito seria equivalente ao bem ou mal que produzimos, e aguardamos a seqüência. 
Aceitamos naturalmente a conseqüência, o efeito que se segue a bons ou maus atos; se isso 
não acontece, nos frustramos. Realmente não recebemos o que a vida nos devia. Assim não é 
natural se o crime não for seguido por sofrimento e punição, e não é natural se o bem não for 
seguido por gratificação e reconheci- mento. Sentimo-nos sob uma certa obrigação moral de 
sermos agradecidos a alguém que pratica o bem, assim como somos compelidos a uma 
reação adversa contra alguém que pratica o mal. Não se escapa disso. Não podemos reverter 
o quadro e punir aquele que está praticando o bem. É impossível - apenas os loucos fariam 
isso. E é igualmente impossível reverter a conclusão no outro caso. Pelo bem da vida 
psicológica normal, a boa ação deve ser seguida por gratidão ou algo do gênero, por um 
verdadeiro reconhecimento ou compensação; e é o mesmo para o caso oposto. Somente 
assim sentiremos que está tudo certo. Suponham que alguém fez algo muito bom, por 
exemplo, e foi posteriormente recompensado pelo reconhecimento público: então, embora não 
tenhamos contribuído para isso pessoalmente, sentimos que foi uma expressão perfeita- 
mente satisfatória de nosso próprio sentimento: é muito bom que o reconhecimento tenha sido 
prestado àquela pessoa. Portanto temos, e temos que ter, a reação oposta no caso de crime. 
Quando ouvimos que um homem que cometeu um crime terrível foi condenado à prisão 
perpétua, ou mesmo à pena capital, não podemos evitar sentir que está certo, que é a 
resposta verdadeira.  
  E uma vez que eu olho para estas coisas, talvez, de um ponto de vista bastante 
irracional, o equilíbrio da dynamis dos eventos psicológicos, eu acho que a ordem natural 
ficaria perturbada se cessássemos de reconhecer o bem e o mal. Deve haver um 
reconhecimento equivalente. Por exemplo, este ponto de vista moderno segundo o qual um 
homem comete um crime e um alienista muito esclarecido aparece dizendo que ele não 
poderia evitar, que trata-se somente de um individuo degenerado que deveria ser colocado em 
um sanatório onde seria bem alimentado e cuidado, podendo mesmo usufruir de uma certa 
liberdade: não é muito satisfatório - de fato, é uma resposta pior. Porque nos colocamos num 
nível muito mais alto e o consideramos patológico, um individuo degenerado, podemos apenas 
colocá-lo na cama a despeito do fato dele ter assassinado uma criancinha, ou torturado algum 
outro ser até a morte. Isto realmente não é satisfatório. A reação natural das pessoas é: 
"Esses malditos alienistas! Agora nós precisamos alimentá-lo num hospício onde ele pode 
rechear sua barriga, divertir-se e fumar charutos às custos do Estado!" E elas estão certas, é 
verdade. Talvez este seja um ponto de vista cheio de pecado, não sei, mas sinto que é 
simplesmente uma colocação direta sobre psicologia humana, e de que outra forma podemos 
julgar tais coisas, a não ser pela psicologia humana?  

Dr. Schlegel: Obrigado. O ponto de vista da criminologia moderna é de fato bem 
racional. Ele nega a Vergeltung?344  

  Prof. Jung: Evidentemente. O Vergeltung já é uma compensação, um tipo de vingança. 
Este é a única posição verdadeira a partir do ponto de vista da psicologia. Eu bem que 
concordo que minha posição, do ponto de vista da moralidade cristã e da razão é pecaminoso, 
mas ainda assim estou convencido de que é o único ponto de vista cor- reto e verdadeiro. Têm 
sido sempre verdadeiro, e será verdadeiro para sempre: sentimo-nos sob uma certa obrigação 
de sermos gratos àqueles que praticam boas ações, e se for o caso devemos sempre punir o 

mal.  
  Mrs. Baumann: Talvez uma parte da confusão no mundo hoje venha do fato de que 
boas ações revelam-se más, e de que um crime possa talvez revelar-se uma coisa boa.  

                                                
344. Vergeltung é freqüentemente traduzido como "retaliação" ou "retribuição ,. .  
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  Prof. Jung: Isso é possível, mas não impede que o considere- mos um crime, e o 
punamos. Evidentemente eu admito que alguém possa estar fazendo um grande bem para a 
humanidade, o qual sua época compreende como um grande mal; temos muitos desses casos 
na medicina. Temos observado mais de uma vez que as pessoas que introduziram novos 
métodos foram perseguidas como sendo os piores inimigos da humanidade. Pessoas foram 
colocadas na prisão por dissecar cadáveres, por exemplo: elas estavam beneficiando a 
humanidade, na realidade, mas isto não foi compreendido, e seu bem foi considerado crime. E 
de certo modo foi um crime para aquela época também, porque elas foram criminalmente 
ingênuas a respeito disso; deveriam saber para qual época estavam falando. E criminoso 
colocar uma garrafa de digitalis nas mãos de uma criancinha como se fosse um brinquedo, por 
exemplo. Pode salvar nossa vida, ajudando o coração ao longo desta, ou pode significar o 
resgate para um homem cardíaco, mas se uma criança bebe tal remédio, morre. Temos 
sempre que levar em consideração para quem estamos falando; é uma negligência criminosa 
falar de certas verdades aos bebes. Uma das maiores considerações em análise é que 
tentamos compreender com quem estamos falando, e isso é extremamente difícil; estamos 
sempre correndo perigo de falar demais ou de menos. Então, algo que em si mesmo seria 
realmente bom, poderíamos dizê-lo, a partir de um ponto de vista muito mais esclarecido, 
naquele momento foi mau, porque foi trazido à luz de um modo ingênuo e muito negligente.  
  Mrs. Crowley: Posso fazer uma pergunta a respeito do trata- mento dos criminosos'? O 
senhor não diria que este foi influenciado por um processo transformador no sentido histórico, 
assim como o foram outras atitudes coletivas? Se estivermos tentando amadurecer a atitude 
medieval em nossa relação com a vida. por que manter um sistema punitivo que pertence à 
Idade Média? Se, por exemplo, nossa era racional começou a produzir certos códigos ou 
padrões de decência. como, no tratamento de criminosos. podemos reverter às práticas 
bárbaras que pertencem aos dias da masmorra?  

Prof. Jung: Certamente deve haver um desenvolvimento, mas um desenvolvimento em 
direção ao racionalismo não é para mim um desenvolvimento. Seria um desenvolvimento se 
pudéssemos produzir criminosos com um senso moral; nos os prenderíamos então e os 
levaríamos para frente do juiz que diria: " Agora. Sr. Fulano, sinto muito, mas devo dizer-lhe 
que o senhor fez algo que realmente não deveria ter feito; o senhor feriu os sentimentos de 
todos os cidadãos decentes e eu preciso educadamente pedir-lhe que não faça tal coisa outra 
vez." Então. se o criminoso for desenvolvido a ponto de se sentir profundamente humilha- do 
por isso, de forma que realmente prometa nunca mais fazer tal coisa. isso poderia funcionar. 
Mas precisamos primeiramente produzir criminosos decentes. Vejam. tudo depende do 
criminoso possuir uma estrutura grosseira ou não: A punição deve estar de acordo com a 
natureza do criminoso. Há um considerável progresso no adiamento da punição; cada ser 
razoável concordaria. quando alguém tiver perdido a cabeça e cometido um crime, que este o 
fez sob um tipo de pânico. e portanto devemos ser razoáveis e adiar a punição. Eu acho que 
isto é progresso ou evolução. mas devemos deixar claro que a punição foi meramente adiada. 
e se o suíno cometer tal crime novamente. nós o colocaremos em ferros e ele então submeter-
se-á à total severidade da lei. Isto é sadio. Mas melhorar o quinhão do prisioneiro é, eu temo, 
muito sentimental; mesmo os prisioneiros não aprovam. O criminoso real faz chacota desta 
clemência na punição.  
  Mrs. Crowley: Muitos de nossos prisioneiros modernos têm as mesmas condições da 
Idade Média.  
  Prof. Jung: Sim, não se pode impedir este tipo de desenvolvimento; certamente alguém 
tornará as prisões higiênicas de modo que o prisioneiro poderá durar 15 anos. Seria muito mau 
se ele morresse no terceiro ano de sua pena. Vocês nem tem idéia do que é a prisão 
realmente, quão infernal é condenar um homem a isto por 25 anos. E muito melhor condená-lo 
à morte imediatamente. Portanto de qualquer forma, em principio, é crueldade. Por exemplo. o 
assassino da Imperatriz Elizabeth confessou o assassinato - foi absolutamente claro - e então 
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o colocaram na prisão sozinho, onde ele morreu após 6 anos345. Agora, talvez, as condições 
higiênicas não tenham sido as melhores, de modo que ele foi infectado pela tuberculose e 
morreu logo; se fosse uma prisão muito boa ele teria durado 30 anos e a pena teria se 
esgotado. Eu preferiria morrer.  
                    
            TERCEIRA PALESTRA DE PRIMAVERA - 22 de Maio de 1935  

   
  Prof. Jung: O titulo do próximo capitulo é: "Do Ler e Escrever". Agora, como vocês 
acham que Nietzsche está atravessando a distância desde o pálido criminoso até o ler e 
escrever?  
  Mrs. Baumann: Depois de ter escrito o "Pálido Criminoso", ele deve ter olhado para ele 
e tentado entendê-lo por si mesmo; ele deve ter começado a pensar sobre o que havia "escrito 
com sangue".  
  Prof. Jung: Bem, estes capítulos, como eu disse, são como um fluxo de quadros que se 
seguem um ao outro; o "Pálido Criminoso" é um quadro na corrente, e depois disso segue-se 
logicamente o quadro do ler e escrever. Mas qual a conexão? Não há algo no capitulo do 
pálido criminoso que explicaria nossa chegada ao capitulo "Do Ler e Escrever"? O que é ler e 
escrever?  
  Mrs. Siga: Expressão, um meio de comunicar algo às outras pessoas.  
  Prof. Jung: Sim, é uma função de relacionamento. E como isso vem depois do 
criminoso?  
  Miss Hannah: Não se relaciona com o último verso sobre ser um gradil? Lá ele está 
começando a sentir os pés frios por causa do que disse.  
  Prof. Jung: Você está bem certa. Liga-se com o último verso: "Eu sou um gradil ao 
longo de caudaloso rio: segure-se em mim quem puder! Mas não sou a vossa muleta." Ele 
começa a se perguntar sobre o que disse. Mas o que tem o fato de que ler e escrever sejam 
funções de expressão a ver com o criminoso?  
  Mr. Allemann: O "Pálido Criminoso" é um protesto contra qualquer conexão.  
  Prof. Jung: Exatamente. O criminoso é bem certamente anti- social, quebra as leis da 
humanidade, e peca contra todas as regras da comunidade humana; quem quer que cometa 
um crime está cortado. Tem que manter seu crime secreto, perturba os sentimentos de seus 
companheiros, viola seus direitos; é o mais violento quebrador do elo da comunidade humana. 
E realmente interessante que ele nomeia este capítulo não justamente: "O Criminoso", ou "O 
Homem Mau", mas "O Pálido Criminoso". Obviamente ele percebe o que isto significa.  

  Mr. Allemann: Ele percebe o horror de estar sozinho, de ser um proscrito.  
  Prof. Jung: Sim, e também sua inabilidade em ser um criminoso; ele percebe o 
significado do criminoso que não poderia agüentar isso, não poderia sofrer o completo 

isolamento humano. Eu uma vez tive um pálido criminoso em consulta - uma assassina. Na 
realidade era um caso assim. Uma mulher altamente educada que eu não conhecia 
absolutamente veio uma noite para uma consulta. Ela me disse que havia cometido um 
assassinato vinte anos antes, tinha matado uma outra mulher, e isto nunca foi descoberto. 
Pensou-se em suicídio. Ela veio a mim porque sua última conexão com a vida tinha sido 
destruída. Ela tinha uma filha, a quem amava, que por razões desconhecidas não podia mais 
suportar sua mãe e havia-se separado dela. Todos seus amigos desapareceram: ela não sabia 
como isto aconteceu, pois ninguém sabia nada sobre isso. Mas ela mesma buscava a solidão, 
vivia no campo, e somente podia lidar realmente com animais. Entretanto, tinha medo de 
cavalos, e eles reagiam a ela muito nervosamente; mas sendo muito enérgica. forçava-se a 
montá-los somente porque tinha medo. Tinha cachorros também, e havia um, um Alsacíano, 

                                                
345. A princesa Elizabeth da Áustria foi apunhalada até a morte em, Genebra, em 1899, por um anarquista italiano chamado Luccheni 
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que era particularmente amado por ela; e quando este cachorro ficou paralítico, ela se acabou, 
desmoralizou-se; não sabia o que fazer. Foi então que ela veio a mim e se confessou; eu fui o 
primeiro a quem ela falou sobre isso. Então ela desapareceu novamente. Vejam, de certo 
modo ela não era um pálido criminoso; ela simplesmente sofreu e agüentou, mas tornou-se 
absolutamente isolada - mais que um ermitão. Mesmo se alguém morasse em um país deserto 
como o Alasca ou no norte do Canadá, não estaria tão sozinho, e foi muito característico o fato 
dela ter desmoronado completamente quando seu cachorro lhe faltou.  
  Aqui, então, Nietzsche percebe o pálido criminoso nele mesmo; esta é sua 
configuração, sua experiência. É ele o homem que realmente não consegue agüentar tal 
isolamento. É, evidentemente, suficiente perceber qualquer coisa de um criminoso para sentir, 
imediatamente, um extraordinário isolamento, mas sendo um Super-homem ele deveria ser 
capaz de agüentar. Sua exortação é: "Perceba a si mesmo, até sua criminalidade, e suporte-
se: Seja um Super-homem que está além todas estas fraquezas humanas." A reação vem 
imediatamente, entretanto; no final do "Pálido Criminoso" ele compreende que aquilo que disse 
pode talvez trazer conseqüências peculiares, e começa a pregar como se para pessoas 
factualmente presentes: "Não usem o que eu digo como muleta. Eu vou lhes mostrar o 
caminho, mas vocês não podem se apoiar em mim." Então bem naturalmente ele chega à sua 
função mais característica, o ler e escrever, falando através da leitura de comunicações de 
outras pessoas, e mandando mensagens por escrito para elas. Esta é a conexão lógica entre 
os dois capítulos. Aqui estamos no centro de tal atívídade, e ele diz:  
 

"De tudo o que se escreve, aprecio somente o que alguém escreve com seu próprio 
sangue. Escreve com sangue e aprenderás que o sangue é espírito. 
Não é fácil compreender o sangue alheio; odeio todos os que lêem por desfastío.  
Aquele que conhece o leitor nada mais faz pelo leitor. Mais um século de leitores - e até 
o espírito estará fedendo. 
Ou outro século de escritores!  
Que toda a gente tenha o direito de aprender a ler, estraga, a longo prazo, não 
somente o escrever, senão, também, o pensar. 
Há uma grande dose de verdade nisso.  
Outrora, o espírito era Deus, depois, tornou-se homem e, agora, ainda acaba tornando-
se plebe."  

   
  Como explicariam isso?  
  Mrs. Crowley: Num seminário anterior, o senhor falou sobre a diferença entre a palavra 
que é derivada do espírito, e o espírito que é derivado da palavra, onde o espírito se torna 
meramente um conceito. Acho que foi em "Alegrias e Paixões".  
  Prof. Jung: Sim, e achamos um pensamento similar bem no começo, onde 
encontramos o santo no bosque; lá falamos sobre esta descida. Agora novamente 
encontramos este pensamento em Nietzsche, "Outrora, o espírito era Deus, depois, tornou-se 
homem e, agora, ainda acaba tornando-se plebe, mera turba”. Este foi o modo que o espírito 
foi encarado. E como isto aconteceu?  
  Prof. Fierz: Vemo-lo no Cristianismo, onde começou.  
  Prof. Jung: Sim, no completo curso do desenvolvimento na Cristandade, começando 
realmente com o principio do Evangelho de João: "No principio era o Verbo, e o Verbo estava 
com Deus, e o Verbo era Deus."  Então palavra e espírito são bem o mesmo; a palavra é 
simplesmente a emanação do espírito, a visibilidade ou audibilidade do espírito, porque o 
espírito é transmitido pela palavra falada. Se Deus emana espírito, será em forma de palavra, 
o espírito criativo. Por exemplo, Ptah, o deus egípcio criativo, é uma palavra criativa; ele gera 
pela fala - fala e a coisa é346. Assim o Logos que estava com Deus era a criação potencial, e 
através da fala ele criou o Logos que se tornou visível na carne: Deus tornou-se homem no 

                                                
346. Ptah, ver acima, 5 de fevereiro de 1935, n.[12 
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homem-divino, Cristo. Como Nietzsche diz aqui, “Tornou-se homem.” Apareceu entre nós 
nesta terra, brilhou na escuridão, e a escuridão não o compreendeu. Portanto, é dever do 
cristão pregar a palavra, revelá-Ia ao mundo, para que a escuridão possa se iluminar; esta 
deve ser mesmo forçada a entender a palavra. Agora, uma vez que a palavra se tornou 
estabelecida na terra, uma vez que tenha gerado crentes, instituições - a Igreja Católica 
Universal - uma vez que temos missões para carregar os Evangelhos para lugares remotos, a 
palavra está se tornando turba. Está se tornando crenças, igrejas de pedra, dogmas, leis, 
todos os tipos de organizações. E assim tornou-se mais e mais, até ser agora meramente 
igreja humana, tendo, portanto, necessariamente, perdido seu poder. E como a transformação 
da energia solar, a qual, através da radiação, atinge a terra em forma de luz, e se transforma 
em plantas, ou em seres viventes; mas estes não são luz. E como se a luz tivesse sido 
absorvida neles e então não é mais luz.  
  Os senhores vêem que este é um processo importante, que nunca foi objeto de 
consideração cientifica ou filosófica, porque o tempo não estava maduro e a mente humana 
não estava madura. Mas muito antes de tais processos serem objetos de consideração 
filosófica ou mesmo cientifica, eles existem em forma de mitologia filosófica. Por exemplo, tudo 
isso foi lindamente antecipado pelo Maniqueísmo. Mani, o fundador, construiu um tipo de 
sistema mitológico filosófico baseado grandemente no Zoroastrismo. A idéia era que 
originalmente a palavra, ou o bom espírito, a boa atitude, simbolizada por Vohu Manô, e a má 
atitude, simbolizada por Angramainyu, estavam adormecidas ou idênticas a Ahura Mazda; ai 
quando este mandou sua boa face e sua má face embora de si mesmo, o mundo foi dividido, e 
desde então tem havido luta entre o poder da luz e o poder da escuridão. Que este 
ensinamento Zoroastriano muito antigo seja a origem dos mais básicos conceitos do 
Cristianismo é um fato bem reconhecido, e evidentemente é a própria substância do 
Maniqueísmo. Mani viveu perto dos 220 DC, e representa uma diferenciação daquelas crenças 
zoroastrianas mais antigas, misturadas com uma boa dose de Cristianismo; o "Hino a Jesus" é 
do próprio Mani, o que torna evidente que este reconhecia Cristo plenamente, e provavelmente 
outros predecessores. O Islã reconheceu todo o "povo do Livro"; era lei poupar o povo do 
Livro, do contrário o Maometanismo não poupava ninguém. Os cristãos eram tolerados até 
esse ponto, assim como os judeus, e Moisés, Josué e outros profetas eram reconhecidos, 
assim como Nebi lesa, o profeta Jesus. E assim Mani, que é evidentemente mais velho do que 
Maomé uns quatrocentos anos, foi também reconhecido. De acordo com seu sistema, a luz 
estava quase engolida pela escuridão. Angramaínyu tomou um número imenso de germes de 
luz e estava sempre tentando conseguir mais, e Ahura Mazda estava constantemente lutando 
com ele para recuperar esta substância luminosa perdida. E realmente a eterna luta da vida 
humanA: o homem consiste de uma certa quantidade de substância luminosa e de uma certa 
quantidade de escuridão diabólica, e em cada homem a mesma luta se trava entre elas347.  

  As prescrições práticas de Mani, que entram em grandes detalhes, estavam imbuídas 
da mesma idéia. Isto se mostra no simbolismo da comunhão, que consistia da partilha de 
frutas. Uma bela representação disto está no Museu Asiático em Berlim: algumas miniaturas 
foram descobertas por Grünwedel e Lecoque da assim-chamada expedição Turfan em 
Gandhara, e numa delas está pintada uma comunhão maniqueísta348. Há uma grande bacia 
cheia de frutas, particularmente uvas, e no topo há um grande melão, que era considerado 
uma fruta sagrada porque se parece com o sol e supunha-se que continha o maior número de 

partículas de luz, que era feito inteiramente de luz. Exteriormente é amarelo e o interior é de 
uma linda coloração alaranjada: o próprio sol. Assim, ao comer melão comemos germes de luz 

e tornamos nosso corpo leve, privando assim o diabo delas e devolvendo-as para Ahura 
Mazda. Este mito da absorção da luz pela escuridão contém uma idéia muito filosófica; é 

                                                
347. Mani, fundador do Maniqueísmo, a heresia cristã à qual primeiro aderiu e depois rejeitou Santo Agostinho, que derivou sua crença 
básica dos ensinamentos de Zarathustra. O "Hino a Jesus", uma parte do apócrifo "Atos de João" do fim do segundo século, é um rito de 
iniciação com respostas entoadas pelo candidato, assistentes e alguém fazendo o papel de Cristo. 
348. Os monastérios de Gandhara se localizam na região do extremo noroeste da Índia. Ver Albert Grünwedel, Arte Budista na Índia, revisto 
e aumentado por J. Burgess e tr. por Agnes C.Gibson (Londres,1901) 
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evidentemente a luz da consciência, que é para sempre ameaçada pelo inconsciente. E muito 
mais antiga que a época de Zoroastro; é encontrada entre primitivos bem freqüentemente, em 
lutas contra dragões ou poderes escuros que tentam roubar a alma do homem, suprimir sua 
consciência. Isto vem do fato de que os primitivos estão em muito maior perigo de serem 
sobrepujados pelo inconsciente; eles morrem de medo de emoções, e muitos de seus ritos e 
modos de lidar uns com os outros são ditados por este medo de perder sua consciência 

individual; é um perigo real, porque então perdem inteiramente seu autocontrole e as coisas se 
tornam extremamente desagradáveis: eles se matam uns aos outros. Portanto, tais acessos 
são particularmente reprimidos: tornam-se objetos de tabus, para assegurar a vida da tríbo 
contra os poderes destrutivos da inconsciência. Assim o tema da luta entre a luz e a escuridão 

é extremamente antigo.  
  Agora, a consciência pode ser compreendida como luz porque necessita de um certo 
espírito para permanecer consciente. Espírito é um conceito muito peculiar, que em muitos 
casos perdeu seu caráter original, mas a história da palavra spirit, ou a palavra alemã Geist 
nos diz o que significava originalmente. A palavra grega pneuma e a palavra latina spiritus 
significam vento, e a palavra latina animus é igual à palavra grega anemos, e também 
significam vento. Pneuma é ainda o termo usado na Igreja Ortodoxa Grega para Espírito 
Santo, que é o vento sagrado; é um movimento, uma forca. E Geist vem de uma raiz que 
significa jorrar; é um tipo de entusiasmo, uma condição emocional. A palavra inglesa aghast é 
uma palavra emocional que vem dela, e a palavra ghost se relaciona com isso. Geist vem era 
compreendida como um tipo de gêiser, uma inspiração. No milagre de Pentecostes todos 
estes fenômenos simbólicos estão juntos: as línguas de fogo significam o fogo do entusiasmo: 
os apóstolos ficaram como embriagados, e um vento poderoso preencheu a casa. Isto era 

espírito, mas para nós o espírito se tornou algo extremamente pouco convincente e ineficiente, 
um mero quadro bi-dimensional - um tipo de crenças ou idéias sem corpo ou força; precisa-se 
acreditar nelas para dar-lhes força. Na filosofia de Klages, aprendemos que o espírito é agora 
o diabo que destrói a vida, mas este ao menos atribui um poder destrutivo a ele. E Scheler, 
que tentou devolver uma certa dose de importância ao espírito, fez novamente dele uma coisa 
muito pouco convincente; não é nem muito destrutivo, nem muito eficiente349. Aquele vento 

poderoso, que era destrutivo assim como generativo, ou emocional, desapareceu. É uma 
pobre coisa para nós agora, nada do que costumava ser. Este processo aconteceu dentro de 
2000 anos. Era Deus no começo, e antes disso estava latente naquilo que o homem chama 
"Deus", este poder incompreensível na profundeza de sua própria alma. E o homem supõe 
que isto está na profundeza do universo em geral porque o microcosmo não é de forma 
alguma diferente do macrocosmo; então aquilo que está na profundeza da alma estava no 
universo anteriormente, naquela eterna fonte de vida. Então tornou-se visível ou audível; 
tornou-se o euangelion, as noticias alegres, e as pessoas o receberam. Mas mais tarde 
cresceu em uma organização, e assim o efeito se perdeu em coisas criadas. Vejam, o impulso 
criativo chega ao fim com a criação, simplesmente por ter-se tornado criação; por algum tempo 
não há mais um impulso - até que alguém se liberte novamente daquilo que foi criado. Se nos 
prendemos à criação, não criamos mais nada. Dai chega o tempo quando o mundo está 
absolutamente vazio de espírito, quando ninguém sabe o que espírito é, onde existem apenas 
reflexos do espírito - embora estes efeitos façam esforços visíveis para lembrar a época 
quando eram jovens, assim como os velhos gostam de falar sobre sua juventude 
simplesmente porque não a possuem mais. Esta decadência que nos aconteceu dentro dos 
últimos 2000 anos, então, é o fenômeno ao qual Nietzsche aqui se refere - evidentemente de 
forma mais ou menos negativa. Agora, onde está o espírito, quando já fez seu trabalho? Um 
efeito foi produzido, pode-se vê-lo, mas não encontramos nenhum espírito nele.  
  Mrs. Jung: Eu acho que já falamos sobre isso; está no corpo, na matéria.  

                                                
349. Max Scheler (1874-1928), um fenomenologista alemão, deu talvez sua mais clara interpretação de espírito em seu último trabalho. "O 
Lugar do Homem na Natureza", tr. Hans Meyerhoff (Boston, 1961), especialmente caps. 2 e 3. Para Klages, ver acima p.171 em diante. 
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  Prof. Jung: E em que tipo de matéria? É sempre aquela matéria da qual o diabo 
especialmente gosta? 
  Mrs. Jung: O sangue.  
  Prof. Jung: Sim, porque o sangue é o espirito liquido da vida, o assento da alma; 
assina-se um contrato com o diabo com sangue. O diabo o quer bem particularmente porque 
conhece seu valor; qualquer coisa feita com sangue ou através do sangue é poderosamente 
importante. Assim chegando agora num nível onde o espírito está no sangue, em que parte do 
mundo estamos colocando nossa cabeça a prêmio?  
  Prof. Fierz: Na Alemanha.  
  Prof. Jung: Evidentemente, Heil Hitler! Vejam, o espírito no sangue é o curso do espírito 
inconsciente; onde quer que o espírito esteja no sangue, o inconsciente começa a se 
movimentar. Então um homem, ou uma nação, serão movidos pelo inconsciente; então falam 
de instintos, raça, sangue, porque sentem que o que os está movendo vem de dentro, vem de 
alguma forma do corpo. Então naturalmente pensam que é o sangue, e aí naturalmente 
racionalizam, pois sofrem da doença de racionalizar tudo. Assim, sua filosofia deve ser então a 
filosofia do sangue. Toda esta conversa sobre sangue e ferro, este brincar com fogo, este 
medo da guerra e luxúria da guerra - que existe - tudo o que vem desta filosofia do sangue. Os 
senhores vêem o quanto Nietzsche é um precursor. Mas os alemães de sua geração, da 
geração seguinte e de todas as gerações que se seguem não são tão bem dotados a ponto de 
aprenderem com Nietzsche; simplesmente acontece para eles. E Nietzsche pode prever isto 
porque aconteceu com ele; de certo modo ele antecipou em sua própria vida e em seu próprio 
corpo o que será o futuro de seu povo.  
  O verdadeiro profeta é o homem que, em sua vida pessoal, experimenta o destino de 
seu povo, e que também tenta encontrar o remédio em sua vida pessoal, para a doença ou 
miséria de seu povo. Vemos isto no Antigo Testamento. Esta foi a razão pela qual Oséias, por 
exemplo, sem se importar com suas convicções pessoais, obedeceu ao comando do Senhor e 
se casou com a prostituta - foi um símbolo para seu povo350. Agora, não sei o quanto nos é 

permitido aceitar a profecia de Nietzsche. É a vida de Nietzsche profética? Não sabemos. Mas 
eu diria que ele é um profeta perigoso: ele certamente antecipou em palavras o que o 
inconsciente estava preparando, e fica para ser comprovado o quanto sua vida também terá 
sido profética. Certamente Zarathustra é altamente profético. Não há muito tempo atrás eu vi 
que outros haviam descoberto algo nessa linha também. Encontrei nas profecias de Maitre 
Michel Nostradamus, em 3eu livro chamado "Les Centuries", publicado em 1555, que ele diz:  

   
  En Germanie nai tront diverses sectes  
  S'approchan fort de L'heureux Paganisme  
  Le coeur captif et petites receptes,  
  Feron retour à payer le vrai dine351.  
   
  Ai vocês o tem. Ele não mencionou o século no qual este novo paganismo apareceria, 
mas deve ter tido alguma sensação sobre as peculiares possibilidades das habitantes 
daqueles paises nórdicos além do Reno. Teve a intuição certa, antecipando o que estava por 
vir na Alemanha. E só poderia fazer isso a partir das profundezas do inconsciente que sabe na 
frente, que trabalha na frente, assim como Nietzsche antecipou.  
  Mrs. Baynes: O que ele profetizou? Eu não entendi.  
  Prof. Jung: Oh, que na Alemanha diferentes seitas apareceriam, que se aproximariam 
muito fortemente do alegre paganismo, que o coração seria prisioneiro, e que eles teriam que 
aprender a pagar pela compreensão ou reconhecimento do verdadeiro divino. As primeiras 

                                                
350. Oseías 1: 2-3  
351. Na Alemanha nascerão várias seitas / Que se aproximarão muito do alegre paganismo. / O coração cativo retorna pequeno / Eles 
voltarão a pagar o verdadeiro imposto. Ver Jung em "As Profecias de Nostradamus", CW IX-2, cap 7. Henry C. Roberts, editor das Completas 
Profecias de Nostradamus (New York, 1949) chamou isto "uma descrição profética do crescimento da doutrina pagã do Nacional Socialismo." 
(pag 107). 
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edições deste livro são extremamente raras; foi primeiramente impresso em 1555. Eu tenho a 
edição de 1610, que também é bem rara. (Vou trazê-la para mostrar para vocês na próxima 
vez.) Ele também escreveu para o rei da França - acho que era Henrique II - que no ano de 
1792 eles teriam um novo cálculo de tempo na França; e de fato em 1793 o congresso votou 
aquela nova divisão do ano em dez meses, dando-lhes aqueles nomes naturais, Germinal, 
Floreal, Fructidor, Brumaire, etc; votaram em 1793, mas teve efeito retroativo para 1792. Então 
o velho Michel Nostradamus estava materialmente correto352. Ele foi um sujeito muito peculiar, 

mas há coisas realmente incríveis nessas profecias, e ele disse que elas seriam válidas até o 
ano 3796. Eu as tomo simplesmente como uma antecipação através da leitura do 
inconsciente. Eu não duvido que ele esteja bem certo, e se tivesse feito profecias para 6000 ou 
10000 DC, eu igualmente acreditaria. Por que não? Se ele pode prever tais coisas, o que não 
pode prever? Provavelmente seriamos todos muito melhores profetas se estivéssemos mais 
próximos do inconsciente - evidentemente sempre com uma mente que sabe. Temos que ter 
os olhos abertos, e permanecer conscientes, para percebermos o que vemos.  
  Bem, dissemos que quando o espírito se tiver tornado turba, quando tiver desaparecido 
em sua própria criação, então ele reaparecerá no sangue. Isto é, há no meio um tipo de tempo 
latente onde não há espírito em forma alguma, como na segunda parte do século XIX. Então 
as profundezas começam a se movimentar, e não estamos provavelmente muito longe da 
verdade quando presumimos que os desenvolvimentos psicológicos mais destrutivos que 
levaram à grande guerra foram realmente as primeiras agitações do sangue e tudo em que isto 
implica. Agora, há aqui um detalhe que eu passei por cima: Dr. Kirsch acaba de chamar minha 
atenção para a sentença: “Não é fácil compreender o sangue alheio", que vem depois de 
“Escreve com sangue, e aprende que o sangue é espírito."  Aqui Nietzsche percebe algo muito 
importante: a saber, quando somos movidos pelo espírito no sangue, somos realmente 
movidos por nosso próprio sangue e pelo que quer que este sangue signifique: e então não é 
matéria fácil compreender o sangue alheio. Isto é, le coeur est captif, o sangue está no 
coração e o coração fica capturado por esta idéia do sangue, o sentimento e o fato do sangue. 
Estamos tanto dentro de nós mesmos que temos muita dificuldade de compreender o sangue 
alheio, a expressão de outros indivíduos. Isto é exatamente como um paciente, que, no 
começo da análise, é capturado por seus próprios fatos inconscientes. Não sonha com mais 
nada, não fala sobre mais nada - está todo em sua própria psicologia, e então se espalha 
sobre todo o mundo, ficando completamente incapaz de ver o ponto de vista de qualquer outra 
pessoa. E uma das tarefas mais urgentes da análise mostrar a estas pessoas que os outros 
tem uma psicologia própria; é simplesmente inacreditável quão pouco estão conscientes disso. 
Seres perfeitamente razoáveis partem da premissa de que os outros são não somente 
semelhantes a eles, mas simplesmente idênticos, e se estes não se comportam como eles 
querem, então devem estar errados.  
  Evidentemente, isto não é somente prerrogativa do paciente, mas é também do 
analista, o que é ainda mais notável. Mas pode-se percebê-lo muito claramente. A doença do 
analista é que ele pensa que deve estar certo logo que o inconsciente é tocado, seja em 
qualquer forma; precisamos de todo nosso bom humor para nos mantermos mais ou menos 
equilibrados. Vejam, quando tocamos o inconsciente corremos o risco de nos tornarmos 
profetas. Este é simplesmente o resultado do fato de que quem quer que toque o inconsciente, 
seja em que forma este se apresente, fica instantaneamente capturado, e não pode se libertar 
porque o espírito é mais forte que o homem: é um poder enorme. Quando o espírito está no 
sangue, somos capturados pelo sangue. Se estiver na água, somos capturados pela água, e 
se estiver na pedra, somos capturados pela pedra e nos transformamos nessa substância com 
todas as suas implicações. Quando somos pegos pelo sangue, entramos num tipo de 
intoxicação e vemos tudo vermelho. Se meditarmos sobre esta triste verdade, poderemos 
compreender muito do que está realmente acontecendo no mundo; por um lado é positivo, por 

                                                
352. Nostradamus escreveu ao rei Henrique 11 em 1557 que havia calculado o tempo entre a criação do mundo e o nascimento de Jesus em 
4.173 anos e aproximadamente (!) 8 meses. Em seguida ele continua especificando os periodos astrológicos. 
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outro é negativo. Tanto faz que tenhamos medo ou nos entusiasmemos baseados no sangue, 
é a mesma coisa. E é uma condição extremamente perigosa porque o sangue é a 
característica ou o atributo dos poderes ctônicos, que são tipicamente os deuses da escuridão.  
  Agora, o quadro que estou pintando para vocês é bem escuro, e não representaria a 
verdade completa se eu permanecesse com esse aspecto extremamente negativo, porque ele 
tem também um outro lado. Assim, eu citei parcialmente para vocês o verso do velho mestre 
Michel Nostradamus; vocês devem ter notado que ele disse que a Alemanha estava se 
aproximando "l'heureux paganisme," das fröhliche Heidentum. Vejam, isto soa exatamente 
como Nietzsche, é o seu termo: a gaia ciência, die fröhliche Wissenschaft, é como este chama 
sua filosofia; sua Heidentum é matéria muito alegre e engraçada e das mais agradáveis353. 

Então esta coisa muito terrível, o sangue, parece também ter um aspecto extremamente 
divertido. Por exemplo, quando vemos no fenômeno atual de nossa época, onde as tendências 
pagãs resultam do espírito no sangue, percebemo-lo sob um aspecto não exatamente 
agradável, não de bom gosto, mas completamente insensato. Ainda assim, se as pessoas 
pudessem se contentar com o heureux paganisme, se eles não fizessem disso um assunto tão 
malditamente sério, estaria tudo bem: então alguns daqueles deuses engraçados com cornos 
e pernas peludas poderiam ainda estar dançando por ai nos campos floridos, e poderíamos 
ocasionalmente ouvir-lhes a flauta entre os bambus. Mas se fazemos disso um sistema - e os 
alemães têm o hábito mais infeliz de sempre fazerem um sistema de tudo - então tudo se torna 
de mau gosto e é muito lamentável. Pois o heureux paganisme não tem realmente nada a ver 
com este rugir seco de papéis e livros legais e Bíblias e missais e sabe Deus o que mais: estas 
coisas pertencem ao nível inferior seguinte.  
  Vocês lembram dos diferentes níveis de consciência sobre os quais estivemos 
discutindo na última vez: primeiro o mais elevado mundo da consciência onde tudo é 
perfeitamente organizado e explicável, a esfera da luz do dia; então o nível seguinte abaixo é o 
inconsciente pessoal, as coisas do crepúsculo, e abaixo disso vem a profunda obscuridade. 
Agora, o que está acontecendo em nossos dias vem da região crepuscular do espírito do 
sangue. E causa pesar naqueles que compreendem este espírito a partir do nível superior, 
pois este permanece cristão. Então qualquer coisa que venha das profundezas deve ser 
assimilada. Se não for para destruir tudo o que está acima com todo o bem que aí reside, 
estas coisas têm que ser canalizadas em alguma forma razoável.  
  Por exemplo, quando me apresento a vocês como médico, ou mesmo como professor, 
estou absolutamente estabelecido na luz do dia; eu dou aulas ao público, chamo minhas 
coisas "Psicologia Analítica", e fala-se razoavelmente sobre estes assuntos. Eu ensino a 
médicos, vou a congressos, sou presidente de tais-e-tais sociedades, e tudo isso demonstra 
que sou um individuo apropriadamente equilibrado, um cidadão, um homem correto. E isto é 
importante pois eu sou até aqui uma confirmação de que os poderes do inconsciente podem 
ser organizados. Para aqueles que não sabem que há um nível crepuscular abaixo, 
evidentemente isso parece auto-evidente, e estes não compreenderiam que eu passo certo 
tempo na região crepuscular, porque não sabem que algo está acontecendo ali: ficam 
simplesmente atônitos. São absolutamente incapazes de entender o que está acontecendo na 
Alemanha, por exemplo; não podem entender porque não se chega a uma conclusão sobre o 
desarmamento; pensam muito sobre a Liga das Nações e nunca percebem que estas coisas 
não vão funcionar. Mas, para aquelas pessoas que estão conscientes de que algo está 
acontecendo subterraneamente, é importante que eu esteja estabelecido neste mundo, pois de 
outra forma eu seria um tipo de mariposa ou borboleta ou qualquer outra coisa à deriva, em 
quem não se poderia absolutamente confiar; e isto resultaria numa instantânea falta de 
confiança: as pessoas somente confiam enquanto eu for alguém apropriadamente 
estabelecido aqui. Portanto, eu considero muito importante que as pessoas devam se 
estabelecer neste mundo razoável da luz do dia, pois se não o fazem, não são confiáveis e 

                                                
353. A Gaia Ciência, de Nietzsche, "o mais pessoal de meus livros" foi em parte escrito justamente antes de Zarathustra, mas terminado uns 
cinco anos depois. 
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não admira se ninguém acredita neles. Devem ser confiáveis, e somente o são quando estão 
aqui. Qualquer coisa que sustente o dia é um pilar do mundo tal como é e portanto deve ser 
mantido, e devemos tentar o mais possível canalizar o fluxo do sangue, este espirito que sai 
das profundezas.  
  Estes são tempos extremamente perigosos, e estamos sendo confrontados com um 
problema nunca antes conhecido na história consciente do homem. Não podemos compará-lo 
com os primeiros tempos do cristianismo, porque tal movimento não veio do sangue, mas de 
cima, uma luz que brilhou. Isto não é uma luz, mas uma escuridão; os poderes da escuridão 
estão emergindo. Então devemos ter cuidado para não nadar como se fôssemos peixes, mas 
nos lembrarmos de que somos humanos; e não precisamos resistir nos trancando e nos 

defendendo cegamente. O símbolo da nossa era e da era vindoura é Aquarius, o homem com 
o vaso para colher o que quer que flua, que deve transformar na fértil água da vida. O símbolo 

da era anterior foi Peixes, e eles foram capazes de nadar; aquelas pessoas estavam liberadas 
da terra pelo poder do espírito porque o espírito estava então acima, na luz. Hoje não está na 
luz, mas no sangue, portanto a posição é completamente diferente; não podemos compará-la 
com as condições vigentes há 2000 atrás.  
  Vejam, ser movido pelo sangue significa que somos realmente movidos pelas coisas da 
zona crepuscular, onde as coisas começam a se tornar visíveis. E se queremos fazer algo a 
respeito disso, eu certamente não o organizaria acima, à luz do dia; uma vez que é um 
fenômeno emergindo do crepúsculo, deveria ser mantido encurralado. Não deve ser uma 
grande organização; deveria ser um heureux paganisme - enriquecer a vida humana, não a 
perturbar. E como se tivéssemos que desviar um rio para cima de nossos campos 
perfeitamente bons; é claro que eles precisam de água, mas se derramarmos um rio inteiro 
sobre eles, simplesmente os destruímos. E se derramarmos este rio de sangue, será a mais 
horrível destruição. Mas se o mantivermos em seu lugar, e não fizermos muito estardalhaço a 
este respeito, ficará tudo bem. Não sejam muito específicos, não contem, se este velho Pã 
estiver novamente circulando nos campos; senão as pessoas dirão que estamos loucos. Se 
vislumbrarmos Pã no bosque, fiquemos muito felizes por termos tido a graça de ver algo dele; 
mas sempre mantenhamos em mente que não é muito bom saber de tal mistério: não 

podemos falar sobre ele. E como uma boa garrafa de vinho; bem, é bem possível mencionar 
que gostamos de beber uma garrafa de bom vinho, mas não digam que ficaram bêbados. 

Estar bêbado é muito gostoso algumas vezes, mas não falemos disso muito alto, ou as 
pessoas pensarão que organizamos bebedeiras, que fomos corrompidos pelos mercadores de 

vinho, ou que alimentamos nossos pacientes com álcool.  
  Esta é a maneira na qual as pessoas falam à luz do dia, onde tudo é luz, onde tudo é 
canalizado ou está numa via reta; entretanto abaixo, no crepúsculo, há um pequeno agradável 
fato redondo, muito divertido, muito útil, algumas vezes até mesmo vital, que salva nossa vida, 

talvez. Mas não deve ser organizado abertamente, pois de outra forma torna-se uma coisa de 
supremo mau gosto, e então é imoral. Se tivermos um conflito moral, é bem imoral responder a 
ele tomando uma bebedeira: eu nunca poderia dizer: "Este é o tipo de conflito que, de acordo 
com os livros, se dissolve bebendo uma garrafa de vinho forte, ficando bêbado e vomitando 
depois de tudo." Fala-se desta forma lá encima, mas no nível imediatamente inferior não 
existem coisas tais como prescrições. Existem lá somente certas experiências, certos fatos 
que simplesmente não suportam muita luz escrutinadora. E seria errado perturbar estes 
germes, porque aqui estão as tentativas de uma nova forma de vida, que precisarão talvez 
séculos e séculos antes de estarem mais ou menos organizadas. Se as levarmos 
imediatamente para cima e fizermos um sistema delas, temos a Alemanha atual, que 
realmente não é um bom exemplo. Então este fato do sangue é um problema muito 
perturbador, porque traz para cima uma ordem de coisas que realmente não é ordem, e que 
não pode ser colocada em uma ordem humana.  
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  Evidentemente estamos todos pensando no assim-chamado neuheidniseche 
Bewegung354 e aqui vemos o erro: tal coisa não deveria ser organizada. Se alguém tem uma 
experiência de Wotan - e eu não duvido que tais coisas existam - deveria ficar perfeitamente 

quieto e pensar, "Bem, foi um agradável deslize nos tempos antigos. " Ou se um outro deus 
faz um brincadeira com alguém mais, este não deveria tentar transformá-lo num sistema 
segundo o qual crianças são batizadas ou pessoas se casam, nem deveria isto se tornar 
objeto de um credo particular. É tudo fantasia individual; são germes, ou sutis possibilidades, 
que podem se desenvolver em algo no curso de muitos séculos, mas por enquanto são um 
deslize individual, talvez até mesmo lamentável. Evidentemente podemos admitir ao mesmo 
tempo que uma vida real e plena, vinda realmente do sangue, de onde deveria vir, é sempre 
um pouco lamentável. Pois a culminação da vida, ou o real significado da vida não é a maior 
soma de felicidade; somente as pessoas mais ingênuas podem acreditar nisso. Se temos a 
maior soma de felicidade, somos então simplesmente incapazes de apreciá-la. Por exemplo, 
primitivos acreditam que ter a maior quantidade de comida é o céu; mas mesmo um primitivo, 
se pudesse transpor-se por um momento para este estado de desejo, perceberia que não tem 
sentido. E como no conto de fadas onde alguém tem que comer bolo por tres semanas para 
entrar num paraíso chamado Schlaraffenland355. Esta é uma terra onde pombos recheados 

voam para nossa boca, onde o vinho brota das fontes, onde as árvores estão carregadas de 
salsichas, e leitões assados correm com um garfo e uma faca ao seu lado, tudo pronto para 
que peguemos uma fatia. Evidentemente todo mundo ficaria enfastiado na primeira hora. A 
maior quantidade de bem, de felicidade, é completamente sem sentido; a vida realmente boa é 
meio felicidade, meio sofrimento356. E assim Deus fez para o homem a vida plena, que é 
sempre um pouco lamentável. Então está tudo bem, sentimos que estamos realmente vivos: a 

beleza é bela e a feiúra é de fato feia, e tudo está em seu lugar.  Vejam, essa organização, o 
novo paganismo, mesmo se for devido principalmente à influência política, é não obstante um 
fato, e é um fato destrutivo. Com certeza, contém muitos germes, mas seria necessário gente 
sábia para fazer uso deles, mas quanto maior uma organização, mais idiota se torna; podem 
estar absolutamente certos de que quanto mais adeptos houverem neste novo movimento 
mais este se tornará absurdo. Teria sido muito melhor deixar a ovelha numa igreja bem 
organizada que é pelo menos universal – este é o único fator redentor numa igreja. Mas uma 
igreja nacional, uma que tem um caráter pagão, não antecipa nada de bom.  
  Mrs. Sigg: Eu gostaria de saber se não haveria uma saída para nós se pudéssemos 
compreender o significado daquele antigo ensinamento cristão segundo o qual o homem 
deveria renascer pelo espirito e pela água e pelo sangue juntos.  
  Prof. Jung: Bem, evidentemente é um ensinamento perfeitamente sadio que não 
podemos ser redimidos sem nos havermos submetido à transformação no processo de 
iniciação. É portanto absolutamente impossível começar uma nova religião. As pessoas devem 
primeiramente se submeter ao rito de transformação, antes de poderem assumir um novo 
credo. E não é exatamente assim nestes novos movimentos: não é nem verdadeiro para seus 
fundadores. Vejam, se somos devidamente iniciados, certamente perdemos todo o desejo de 
fundar uma religião, pois então sabemos o que a religião realmente é.  
  Prof. Fierz: Eu estive justamente lendo o registro do seminário de 1925, onde a 
diferença entre o Cristianismo alemão e francês foi discutida357. Um cavalheiro americano 

disse então que quando o Cristianismo veio para a França, foi absorvido pela cultura romana, 
de forma que a antiga Igreja Católica na França está realmente em uma linha direta com 

                                                
354. Neuheidnische Bewegung: o movimento do neo-paganismo 
355. Em Grimm, "A Estõria de Schlaraffenland" conta de um país de ociosidade e delicias ao alcance da mão - como os da Grande Montanha 
de Doces. 
356. Jung está presumivelmente pensando aqui - negativamente - sobre o slogan utilitárista, "A maior felicidade para o maior número". 
Nietzsche também desprezava esta filosofia, dizendo, por exemplo, "Ultimamente todos querem que a moralidade inglesa seja considerada 
correta, por que isso serve melhor à humanidade, ou à utilidade geral, ou à felicidade para o maior número? Não, à felicidade da Inglaterra" 
(BG e E, n.228) 
357. Isto foi no Seminário sobre Psicologia Analítica, Zurique, 23 de março até 6 de julho de 1932. 



    Jung, C. G. Seminars Nietzsche's Zarathustra.  

 

 

306 

Roma, e não mudou. Enquanto que na Alemanha, o paganismo teve que ser destruído e a 
nova religião posta sobre ele, não tendo havido então fundação ou continuidade. Portanto 
Lutero foi possível na Alemanha, mas não teria sido possível na França.  
  Prof. Jung: Sim, este é um fato histórico que não pode ser negado. O solo estava 
preparado para o Cristianismo na França e na Itália pela civilização romana, e assim ele 
encaixou-se completamente, e ainda encaixa; mas na Alemanha não encaixou porque a 
Alemanha não estava preparada. Esta é evidentemente uma razão adicional por que temos 
estas dificuldades agora, e por que elas eclodem justamente na Alemanha. Mas elas estão 
eclodindo realmente no mundo todo, em outras formas. Por exemplo, aquela terrível onda de 
licenciosidade nos Estados Unidos depois da guerra deve-se à mesma manifestação. Bem, 
agora: 
  “Aquele que escreve em sangue e máximas não quer ser lido, mas aprendido de cor."  

   
  Aqui uma outra qualidade do espírito do sangue aparece em cena: a saber, se 
escrevermos a partir do espírito do sangue, não somente somos capturados por ele, mas 
somos também capturados em nossas próprias palavras. Aí nossas palavras, nossos 
pensamentos, adquirem tal importância que nos tornamos intolerantes, autoritários; dizemos, 

as pessoas devem nos ler, devem engolir-nos por atacado, estando elas ou conosco, ou 
contra nós. Esta intolerância é evidentemente de novo a dificuldade de compreender o sangue 
alheio. 

 “Na montanha, o caminho mais curto é de cume a cume; para isso, porém, precisa-se 
de pernas compridas. Máximas, cumpre que sejam cumes; e aqueles aos quais são 
ditas devem ser altos e fortes."  
 

  Este é um tipo de megalomania; se estivermos preenchidos por nossa própria 
importância, então naturalmente é bem impossível conversar com uma multidão comum. 
Nossa audiência deve consistir de gigantes no mínimo; devemos estar sempre entre os 
deuses. E uma vez que nossa 
 
             QUARTA PALESTRA DA PRIMAVERA - 29 de maio de 1935 

   
  Prof. Jung: Continuaremos nosso texto: 

 
“Sinto todas as coisas diferentemente de vós: a nuvem que distingo abaixo de mim, 
escura e carregada, e de que me rio – é para vós uma nuvem tempestuosa”. 

   
  Aqui ele descreve algo muito importante; diz que a nuvem abaixo dele, a escuridão e a 
densidade, explica sua atitude peculiar, o fato de que ele ri. Ele se sente particularmente leve 
porque se coloca acima da escuridão que arrasaria outras pessoas, que seria uma nuvem 
tempestuosa ameaçadora para elas. Elas teriam medo e estariam certas. Mas, ele tornou isso 
leve, o que não é natural; ele certamente elevou-se muito longe, identificou-se mesmo com um 
deus dançarino, como Shiva ou o grande Criador ou Destruidor, que é às vezes representado 
como dançando no terreno de sepultamento de um cadáver. Então ele diz:  

 
“Vós olhais para cima, porque aspirais a elevar-vos. E eu, como estou no alto, olho 
para baixo.” 

   
  Ele faz um tipo de movimento compensatório, tornando leve uma coisa que é pesada; 
simplesmente assume o outro lado e se desidentifica com aquela escuridão. Mas, assim, ele 
se livra de sua sombra e se torna uma mera idéia; ele escapa para trás da densidade, do 
medo e da escuridão, que o tornariam humano, dessa forma se separa da humanidade. Isso é 
claro deve conduzir a uma identificação com a deidade e isso é inflação; ele se torna idêntico 
com o ar e com os espíritos do ar, que são seus demônios. Aqui ele se prepara para a 
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inevitável conseqüência: insanidade. É um momento muito decisivo. Vejam, o capítulo sobre o 
Pálido Criminoso realmente se continua aqui. Ele não pode confrontar a visão do criminoso, o 
que significa que ele próprio é um pálido criminoso; por essa razão, ele se desidentifica e 
ergue-se como um balão, caindo assim, vítima dos demônios. Agora ele continua:  
 

“Qual de vós sabe ainda rir, mesmo depois de ter atingido o alto? O que escala os mais 
elevados montes ri-se das cenas trágicas do palco como da gravidade trágica da vida. 
Corajosos, despreocupados, zombeteiros, imperiosos, assim nos quer a sabedoria: é 
mulher e só pode amar guerreiros.” 

   
  Certamente a sabedoria é uma mulher, Sofia, e certamente ela ama apenas o 
guerreiro, mas o guerreiro não é considerado um ser do ar, um dançarino sobre a sepultura. 
Ele estaria entre todos os perigos, realmente lutando a batalha da vida, e nao dançando nas 
nuvens. Existe um paralelo na vida .pessoal de Nietzsche: quando escreveu Zarathustra ele 
tinha se retirado de seu trabalho como professor na Universidade da Basiléia porque sofria de 
todo tipo de problemas neuróticos, e não possuindo recursos próprios, era mantido por certas 
pessoas ricas da Basiléia. Com esse dinheiro ele vivia bem , acima das nuvens em Engadine, 
onde escreveu a melhor parte de Zarathustra. Assim, mesmo na sua vida pessoal ele estava 
andando nas nuvens, vivendo da benevolência de outras pessoas sem perceber 
absolutamente que não tinha os pés na terra. Não se sabe realmente, como ele teria escrito 
Zarathustra, ou se ele o teria escrito se tivesse com seus pés na terra. Eu sempre lastimo que 
Cristo apenas - Tenha atingido a idade de trinta e três anos, porque gostaria de saber o que 
ele seria aos cinqüenta ou por volta de, tendo tido uma mulher e uma dúzia de filhos. Desejaria 
saber como seriam seus ensinamentos então. Tenho uma idéia de que certas coisas seriam 
muito diferentes. Uma vez que a vida humana normal dura mais que trinta e três anos, e uma 
vez que a maioria das pessoas se casa e se propaga e estão no campo de batalha da vida ou 
mesmo nos campos de sepultamento, elas certamente devem ter pontos de vista diferentes 
das pessoas que nunca foram completamente nascidas na escuridão da existência. Nietzsche 
foi realmente irresponsável, desdenhoso e violento – tudo isto é realmente verdadeiro na sua 
vida pessoal. Vejam, ele teve condições para ser assim, uma vez que não era completamente 
nascido, mas permaneceria u8ma promessa humana, uma tentativa que nunca se completou; 
dessa forma o que ele ensina é o que uma bolha de sabão poderia dizer, ou uma borboleta, 
porque uma borboleta é muito real. Uma borboleta jamais sonha em caminhar sobre nuvens 
tempestuosas, mas está sempre abaixo das nuvens, na vizinhança da terra, entre as flores e 
companheiros e tais coisas. 

 
“Vós me dizeis: ‘A vida é um fardo pesado’, mas para que vos serve o vosso orgulho 
matinal e a vossa resignação da tarde? A vida é um fardo pesado? Não vos mostreis 
tão contristados! Não passamos todos de uns bons burrinhos e burrinhas de carga” 
Isso é justamente o que ele não é, mas pode facilmente falar dessa maneira; estando 
fora da briga, ele está fora e acima dela. 
“Que temos em comum com o botão de rosa que verga sob o peso de uma gota de 
orvalho?”  

  Bem, ele apenas fugiu. 
“É verdade que se amamos a vida, é por estarmos mais habituados a amar do que a 
viver” 

 
Essa é uma grande sentença. Ele diz que estamos acostumados a amar. Mas, o que? 

Vamos assumir o amar a vida, mas se se ama a vida, então seguramente algo poderá vir daí. 
Vejam, a vida deseja ser real; se você ama a vida, você deseja viver realmente, não como uma 
mera promessa suspensa sobre as coisas . A vida inevitavelmente conduz para baixo na 
realidade. A vida é da natureza da água: sempre procura a parte mais profunda, a qual está 
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sempre abaixo na escuridão e na densidade da terra. Assim, o o que ele diz aqui é 
verdadeiramente uma bolha de sabão.   

 
“Há sempre o seu quê de loucura no amor. Mas há sempre o seu quê de razão na 
loucura.” 

  Isso é bastante verdadeiro, mas é um tipo de fala perigosa sob tais condições.  
“E quanto a mim que gosto da vida, parece-me que aqueles que melhor se entendem 
com a felicidade, são as borboletas e as bolhas de sabão, e tudo o que entre os 
homens se lhes assemelhe.”   

   
  Desconfia-se dessa felicidade, particularmente quando se sabe que todos esses 
êxtases no Zarathustra foram dispendiosamente pagos por dias terríveis de dor de cabeça e 
vômitos, os quais Nietzsche nunca conectou com a produção do seu pensamento. 

 
“Ver revolutear essas alminhas aladas e loucas, graciosas e movediças, é o que 
arranca Zaratustra vontade de chorar e de cantar. Eu só podia acreditar num Deus que 
soubesse dançar” 

   
  Conhecemos esse Deus, mas ele é chamado o destruidor e sua dança acontece 
infelizmente nos terrenos de sepultamento.  

 
“E quando vi o meu Diabo, achei-o grave, meticuloso, profundo, solene; era o espírito 
de Gravidade. É ele que faz cair todas as coisas.” 

  Essa tendência da vida muito normal, muito ressoante e mesmo inevitável, para 
procurar os lugares mais profundos era o demônio para ele.  E quem é mais determinado, 
formal ou profundo do que Zarathustra? Vejam, ele não pode escapar de seu demônio.  

 
“Não é a cólera, é o riso que mata. Adiante! Matemos o espírito da Gravidade! Eu 
aprendi a andar: desde então tenho meu próprio caminhar.” 
Porque quanto mais ele aprendia a andar, mais leve ele se tornava e mais rápido ele 
caminhava- algo como uma avalanche. 
“Eu aprendi a voar; desde então deixei de esperar que me empurrassem para mudar de 
lugar.Agora estou leve; agora estou a voar; agora vejo-me alto. Agora um Deus dança 
em mim.”     
                    Assim falou Zarathustra. 

   
  Aqui ele realmente demonstra o processo psicológico que acontece nele, a preparação 
para a insanidade. É um sintoma muito freqüente no inicio de certas formas de insanidade, que 
as pessoas tenham um relacionamento muito peculiar com seu próprio corpo. Freqüentemente 
tem a idéia, por exemplo, que o corpo não tem peso, que elas nao podem ouvir suas próprias 

pisadas. Pensam que também podem voar, assim dando conta do que tem sido suposto como 
suicídio em muitos casos; trepam para fora do quarto andar e naturalmente, seguindo a lei da 
gravidade, aterrissam no pavimento. E como não podem explicar o que realmente pretendiam, 
é considerado um caso de suicídio de uma mente irracional. Ou tentam andar sobre as águas 
e então afundam.  
  Lembro-me de um caso, um estudante da Universidade, um homem particularmente 
inteligente, que passou por seu exame de medicina na mesma época que eu, e saiu-se 
igualmente bem nele, de modo que as pessoas pensavam que ele teria uma carreira bem 
notável. Mas eu não ouvi nada sobre ele até há dez anos atrás, quando o encontrei no serviço 
militar, e então contou-me de sua vida febril de entrementes. Eu sabia que ele tinha ido para o 
Egito e pensava que ele deveria ter um bom esquema lá, então perguntei o que ele tinha feito 
por lá. "Eu sai do trem no Cairo". “E onde você foi depois?" “Eu desci para Alexandria.” "0 que! 
Você desceu para Alexandria! Para que?” “Para ver o lugar; lá existem bonitos cachorros 
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maus.” "Cachorros! você não viu nada mais?” "Bem, eu tive um aperto com a polícia. Eu tive 
que matar aqueles cachorros” "E você não experimentou mais nada no Egito?"  “Mas, o que 
você pode ver lá? É uma bonita superfície.” 
  Vejam, essa foi sua primeira tentativa de voar sobre a terra; ele tinha a idéia que estava 
se aproximando da divindade e poderia agora mover--se sobre as terras, então por que não 
sobre o Egito? E estando no Egito, por que não mover-se sobre o Delta? Sem relação com o 
solo, sem relação com a terra, apenas com o sentido de mover-se sobre os terrenos da terra. 
Mas, quando ele me contou depois, que tinha estado num asilo para lunáticos, eu comecei a 
compreender.  
  A próxima coisa após sua notável viagem ao Egito e sua experiência com os cachorros 
maus nas vilas do Delta, foi que ele tinha planos maravilhosos, tipo de planos de Fausto, para 
produzir vida para milhões. Sua maior idéia era represar o distrito de Wallis, perto de St. 
Maurice na Suiça, fazendo assim um grande lago no vale do Reno; toda a população seria 
afogada, mas isso seria feito para produzir energia para toda a Europa. E enquanto fazia 
esses planos, fez outras descobertas, como diminuir a gravidade, por exemplo; ele tinha uma 
pilha de moedas de cinco francos e brincando com elas, descobriu que as amontoando e por 
meio de um peculiar processo elétrico, as moedas do fim da pilha se tornavam mais leves. 
Repetiu o processo muitas vezes e finalmente convenceu-se de que poderia produzir um 
fenômeno similar em si mesmo, poderia levar seu próprio corpo a perder peso. Para testar 
isso, caminhou em uma rua e sobre uma ponte, onde suas pisadas lhe pareceram bastante 
inaudíveis, então ele concluiu que deveria ter perdido peso. Então, ele corretamente deduziu 
desse fato que seu corpo havia perdido a qualidade da matéria e por essa razão não refletia 
peso e estaria invisível. Ele testou isso andando em curva ao redor das pessoas na rua a certa 
distância; aparentemente ninguém percebeu – ou ele não percebeu que estava sendo notado - 
e ele esbarrou mesmo com alguém, que não prestou atenção nele, assim ele decidiu que ele 
estava imaterial. Mas como ele ainda não estava muito seguro, então foi para a estação 
principal e começou a circular ao redor dos grupos de pessoas; evidentemente eles não o 
viram; então ele teve certeza que estava realmente invisível, e estava circundando cada árvore 
de uma fileira de árvores na frente da estação, quando, ele disse, “Um estúpido imbecil de um 
policial repentinamente me agarrou e me colocou num asilo de lunáticos, estragando a minha 
mais séria experiência."  Então, ele prosseguiu me contando que no decorrer do tempo na 
clinica, eles tinham ratos particularmente treinados pelo diretor para testar se ele seria 
estúpido o suficiente para cair nos truques deles. Mas, ele finalmente descobriu que nao 
existiam tais ratos – eles eram alucinações - e assim percebeu que deveria existir algo errado 
com ele. Eu disse, "E você realmente pode corrigir todas as suas idéias?" “Eu corrigi todas 
elas.” “Mesmo os ratos?” “Sim, eles eram todos alucinações, menos um, o que era 
particularmente treinado pelo diretor.” Ele era então um médico responsável em seu trabalho 
profissional, mas tinha conservado esse único fio: segurou toda a fileira das delusões pelo 
rabo desse único rato que certamente o diretor tinha treinado. Sabe-se, é claro, em tais casos 
em que tudo foi condensado num tipo de canto, de tal modo que o campo é deixado claro a 
seguir, mas esse buraco está aberto e toda a coisa pode escorregar na consciência 
novamente. Mais ou menos um ano depois, ele estava de fato inundado por tais delusões e foi 
confinado. Vejam, esse é um caso bastante semelhante.  

É claro, aqui tem um tipo de metáfora - a consciência naao está ainda tão afetada a 
ponto de que Nietzsche em pessoa, sinta a falta de gravidade - mas, essa peculiar falta de 
conexao exerce uma grande funçao em Nietzsc:he. Ele descreve um sentimento semelhante 
num poema muito bonito sobre o mistral, por exemplo, onde ele se torna idêntico ao vento358. 

Existem muitas passagens no Zarathustra, onde encontramos o mesmo sintoma de 
insanidade, mas, nessa forma mitigada de um discurso metafórico, no qual muito facilmente 
tudo pode se tornar verdadeiro para ele. Subseqüentemente, entretanto, é apenas uma peça 
de simbolismo psicológico, mas, muito significativa, que em insanidade descreve a conexao 

                                                
358. “To the Mistral: A Dancing Son," em Songs of Prince Vogelfrei Uma traduçao está incluída num apêndice de Gay Science 
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perdida com a recalidade. A perda do sentimento de relacionamento, esse marcante fenomeno 
na esquizofrenia, é a mesma coisa. Percebe-se primeiro um peculiar colapso no sentir-se em 
relarçao; que também se torna ou exagerado ou atrofiado, nao mais contextualizado. É como 
se as outras pessoas ou condições tivessem perdido seu valor psicológico específico, de tal 
forma que a consciência se torna desorientada. Tais casos nao sabem mais como lidar com 
objetos, seres humanos ou situações objetivas; a função que mostra o que essas coisas 
significam ou valem começa a falhar. Dessa maneira, o comportamento de tais pessoas se 
torna inadequado; primeiro observa-se o sentimento inadequado e então naturalmente o 
julgamento também segue errado. É alguma coisa como um cancelamento da psique de suas 
projeções e expectativas naturais. Pode também acontecer que a psique se retire dos fatos 
naturais do corpo, dos instintos, por exemplo; as pessoas não sentem mais fome ou dor. Elas 
não sentem o peso do corpo ou percebem suas condições; assim, mais e mais a psique se 
torna isolada em si mesma e o que então acontece e nós não sabemos. Quando dizemos que 
aquelas pessoas estão insanas, não devemos nunca esquecer que elas estão insanas apenas 
em seus efeitos; não sabemos o que acontece dentro da psique. Existem casos onde, através 
de observação cuidadosa, vemos que algo na psique está funcionando normalmente, mas na 
tentativa de transmitir o que está acontecendo dentro para alguém mais, toda a coisa dá 
errado.  

É exatamente como certos experimentos espiritualistas. Não sei se vocês já leram esse 
interessante livro, Science and the Future Life, de Hyslop, no qual ele relata seus experimentos 
com a senhora Piper359. Ela tinha um animus maravilhosamente desenvolvido chamado "O 
grupo do imperador” - que mostra muito claramente a qualidade de seu ânimus!. Mas ela o 
compreendia como um grupo de espiritos reais em comunicação com ela. Hyslop fez algumas 
descobertas muito interessantes; descreveu a dificuldade dos espiritos que desejam se 
comunicar com esse mundo, por exemplo. Quando um espirito se aproxima da esfera do 
homem, contata a psique de um individuo particular, com o qual ele quer falar, e 
instantaneamente se torna desorientado. Ele é influenciado pela esfera mental do individuo e 
esquece tudo o que ia dizer. Por essa razão, um dos espiritos auxiliares do grupo do 
imperador aconselhou um espirito inexperiente que queria manifestar algo, a aprender isso de 
cor e depois de impeto, dizer imediatamente, tão rápido quanto possível, porque de outro 
modo ele poderia perder sua mente. Como se, ao entrar numa reunião onde você quer dizer 
algo definitivo, você estivesse com medo de ser influenciado pelos pensamentos dos outros a 
ponto de esquecer os próprios, e assim decora, e então apressa-se e coloca para fora sua 
sentença.  

O mesmo acontece na insanidade: as pessoas, às vezes, têm exito no dizer uma ou 
duas sentenças, ou apenas algumas palavras que estão alinhadas, e então perdem a visão do 
resto. E claro que isso é um fenômeno comum, mesmo com pessoas normais. Como 
frequentemente ouvi uma paciente dizer, “Eu pensei em dizer a voce algo na última vez, mas 
assim que entrei em seu consultório, esqueci completamente." Lembro-me um caso, onde isso 
era muito usual; primeiro ela me acusou de tentar terminar com ela, posto que eu não havia 
dito nem uma palavra além de, “Como vai você?” ou “O que você me traz hoje?” e então ela 
perdeu a razão completamente e falou de tudo sobre o sol, exceto do que ela queria dizer. 
Assim, eu pedi que ela escrevesse em um livro e me trouxesse. Ela prometeu que faria mas, 
na próxima vez que veio completamente descontrolada, ela disse, "Agora vai, produza o seu 
livro.!” E, então ela havia esquecido o livro! Vejam, isso é como espiritos e pessoas insanas - 
apenas com pessoas insanas isso vai um pouco mais longe. Elas têm as intenções certas, 
algumas coisas funcionam apropriadamente, mas quando elas desejam transmitir seu 
pensamento, na tentativa de dizer o que elas realmente querem significar ~ isso se torna 
distorcido de um modo peculiar, e então elas se tornam desorientadas e falam coisas sem 
sentido.  

                                                
359. James Hyslop, Science and A Future Life (Boston,1905) 
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Eu tive um caso de uma mulher que por muitos anos estava em um 
asilo,completamente insana, mas ocasionalmente ela ouvia vozes que falavam de modo 
absolutamente normal. Ela sempre estava presa na delusão e no tipo artificial de fala que elas 
tinham e nao podia expressar a si mesma, mas um dia, subitamenote, de modo zangado ela 
sacudiu sua cabeça e disse que alguém a tinha chamado ao telefone. Perguntei a ela o que 
havia sido dito, e após uma longa hesitaçao ela veio com isso, que alguém, uma pessoa muito 
tola, tinha, feito a observaçao, “ Você está conduzindo o médico pelo nariz direto para a 
floresta toda.” Outra vez ela estava reclamando que ela nao era insana e não deveria estar no 
asilo para lunáticos; era muito injusto e as outras pessoas eram todas loucas, quando o 
telefone tocou e a voz disse: “Mas é perfeitamente evidente que você pertence ao asilo de 
lunáticos, porque vocé é louca.” É claro que isso era justamente sem sentido para ela, mas, 
isso me mostrou que sua normalidade tinha se retirado do dominio das vozes - isto é, sua 
insanidade tinha já inundado a esfera na qual tinha existido um ego normal. Nao existia mais 
vestigios de um ego normal, exceto que a psique tinha se retirado ainda mais e só podia ser 
descoberto pelo telefone.  

A medida que tal normalidade existe, sabemos que há em algum lugar um 
funcionamento normal, orientaçao normal. Isso explica porque, sob certas condições, quando 
tais pessoas têm uma doença física muito séria, por exemplo, elas subitamente se tornam 
normais. Existia um homem que jamais falara uma palavra razoável por muitos anos; sempre 
tinhamos que mantê-lo na ala para casos agitados, mas, quando ele pegou febre tifóide, 
tornou-se inteiramente normal, muito bem e pleno de compreensao. Por seis semanas, 
enquanto a febre durou, ele esteve muito bem. Tornamo-nos bastante acostumados a isso e 
pensamos que ele poderia estar curado, mas uma manhã quando me aproximei de sua cama, 
ele me cumprimentou do mesmo modo antigo, como o do cachorro e do anfitriao macaco - ele 
sempre cumprimentava os médicos assim - entao eu soube que ele estava de volta a seu 
velho jogo. No momento que ele se recuperou da sua febre, ele recaiu na insanidade. E aonde 
foi sua normalidade? Tinha sido arrastada para baixo e deixado campo para os demônios. 
Assim, não temos justificativa para assumir que as pessoas insanas estao completamente 
destruídas. A última coisa que fui capaz de descobrir é que a psique normal delas 
simplesmente se retira, nao está no trabalho, nem na casa - a menos talvez no porao ou no 
sotao. Ou pode estar fora, em algum lugar e apenas ser capaz de atingir a casa por telefone; 
de modo que o Self normal pode chamar de vez em quando, mas o demônio que está 
residindo na casa se torna muito zangado se o habitante formal o perturba.  

Tem sido frequentemenote dito que existem traços de tal retiramento na insanidade de 
Nietzsclle, e eu não me admiro. Existem pessoas que estão convencidas que isso não é real 
insanidade, mas um estado de êstase da mais misteriosa natureza, que ele simplesmente 
deixou o nivel da mente comum e foi para uma regiao mais elevada, da qual nao há retorno, e 
que somos tolos ao nao compreender o que ele estava fazendo. A única coisa tangível que 
sempre ouvi dessa condição, a esse r-espeito, que poderia apontar para tal peculiar retirada, é 
que, após ele ter deixado as clinicas de Basiléia e Jena e ter vivido com sua irmã em Weimar, 
ele, uma vez, repentinamente disse a ela numa voz baixa, aparente e perfeitamente 
consistente, “Tudo nao se tornou muito diferente e nós nao estamos completamente felizes 
agora?” Mas, no próximo momento ele se tinha ido; foi como se essa sua psique retirada 
voltasse e se apresentasse, como se pudesse ter usado o fio por um momento, e entao as 
nuvens se estendessem e ele se foi novamente. Isso não seria nada extraordinário, entretanto; 
já em séculos nteriores foi bem conhecido pelos médicos que doença fisica aparentemente 
cura insanidade, e eles além disso aplicaram certos meios para causar dor ou febre, 
observando que seus pacientes então se tornavam mais normais. Eles usavam esfregar um 
unguento que causava ulceração na pele da cabeça das pessoas insanas, assumindo que os 
vapores do mal ou humores ou qualquer que fosse a causa da insanidade poderia escapar por 
meio disso, e elas então se tornariam normais de novo. E havia alguma verdade nisso.  

Agora iremos aos capitulos seguintes, "A Arvore na Montanha."  Essa é a próxima 
figura na grande corrente de imagens do inconsciente coletivo, como elas se representam a si 



    Jung, C. G. Seminars Nietzsche's Zarathustra.  

 

 

312 

mesmas ao mudar de forma para a percepção consciente: cada capítulo é uma nova fase do 
desenvolvimento inconsciente. Vimos a conexão entre “O Pálido Criminoso" e o capítulo sobre 
"Ler e Escrever", e agora devemos fazer a ponte à essa imagem da “A Arvore na Montanha". 
Para conhecer a conexão, devem-se considerar as principais idéias aludidas nas últimas 
sentenças do capítulo anterior. Que idéia é principal lá?  

Miss Hannah: Não ter peso.  
  Prof. Jung: Sim, voar, movimentar-se como uma borboleta, como um sopro de ar ou 
uma nuvem.  
  Miss Hannah: Então ele veio para a árvore, uma coisa enraizada que não pode se 
mover.  
  Prof. Jung: Exatamente. A árvore é aquela coisa viva que é forçada a permanecer onde 
ela cresceu; nao pode retirar suas raízes pois elas são vitais, mas pode apenas viver quando 
tem ssuas raízes na terra. Assim, a árvore é o oposto absoluto a um ser aéreo, voador, mais 
longe que um animal, porque praticamente todos os animais, mesmo uma serpente, podem se 
mover. Então a árvore simboliza algo completamente específico.  
  Mrs. Crowley: É um símbolo da vida psiquica.  
  Prof. Jung: E claro, tudo depende de como você define vida psíquica - matéria não fácil.  
  Miss Hannah: Usualmente você a usa como símbolo para a vida impessoal, a vida que 
se tem através do alcançar o outro lado da psique.  
  Prof. Jung: Mas por que não deveria, da mesma forma, qualquer animal representar a 
vida impessoal?  
  Miss Hannah: Porque uma árvore é uma coisa enraizada, enquanto um animal pode 
caminhar.  
  Prof. Jung: Mas você pode impessoalmente caminhar assim como permanecer 
enraizado.  
  Mrs. Baumann: A vida da planta desenvolve-se em uma espiral e é anterior à vida 
animal; nos seminários anteriores já foi usada nesse modo. E no leste é um simbolo para 
desenvolvimento.  
  Prof. Jung: Bem, certamente, a árvore sendo uma planta representa um tipo de vida 
muito diferente da do animal; usualmente animais de sangue quente tem, por exemplo, sangue 
vermelho, assim a planta deve representar uma vida que é completamente diferente da que 
nós chamaríamos vida. E, uma vez que tal símbolo é usado e sempre tem sido usado pelo 
inconsciente coletivo, devemos assumir que temos alguma noção interna de um tipo de vida 
em nós que não é vida animal. Essa é, é claro, uma hipótese muito corajosa, mas o que 
sabemos alem disso? Conhecemos muito pouco da vida. Nossa hipótese é que nosso 
inconsciente produz evidência de fatos; e nossa hipótese por outro lado diz que podemos usar 
a evidência produzida pelo inconsciente para cocluir hipoteticamente sobre certas condições, 
que são absolutamente desconhecidas para nós. Dessa forma, se o inconsciente fala de uma 
árvoré, e rodeia esse simbolo com todo tipo de signos importantes - a árvore mágica, por 
exemplo, a árvore que fala, ou a árvore na qual os deuses vivem - então podemos levantar a 
hipótese adicional que esse simbolo se refere a um peculiar tipo de vida dentro da nossa vida 
animal, uma espécie, de vida absolutamente diferente à nossa, que pode mais provavelmente 
ser expressa pela vida vegetal.  
  Agora, se assumirem que a vida do inconsciente coletivo é a vida em geral, não apenas 
a vida da espécie humana, mas, talvez tambem dos animais, macacos,cavalos, elefantes, até 
serpentes, então por que não ir adiante e incluir a vida das plantas? Por que não aceitar que 
elas são a própria fundação da nossa vida, engramas e arquétipos que contém também a 
potencialidade da vida vegetal? Certamente nosso planeta caracteriza-se por vida vegetal tão 
bem como por vida animal, e existe mesmo um número de animais que são alternativamente 
plantas e animais. Por exemplo, tomem o caso simples da alga, que se encontram nas fontes 
ou tanques, aquela spirogyra verde que faz nuvens na água. Consiste de fios microscópicos e 
é indubitavelmente planta, mas produz células, esporos imaturos com um rabo que se movem 
como o órgão motor do Flagelata, e eles têm um olhinho vermelho, mas não estão 
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planta 

animal 

absolutamente enraizados. Eles nadam ao redor completamente felizes e se comportam 
exatamente como anirnais; você pode dizer dificilmente que são plantas. Eles são animais, e 
eles viajam na água e busc:am um lugar para se estabelecerem. Após um momento um novo 
instinto cresce neles, e eles se fixam sobre uma rocha, enraizam-se e são plantas. Então 
existem muitos animais que parecem plantas, e estão enraizados como, plantas, como as 
anemonas do mar. Assim, vida animal e vida vegetal em seus estágios primitivos 

interpenetram-se. Isso mostra que elas não são absolutamente diferentes, apesar do fato de 
que os resultados da longa diferenciação delas, sejam completamente diferentes; nas suas 
formas mais primitivas elas são unas. Por essa razão, não é inadimissivel assumir que se 
existem arquétipos de tudo, existem também arquétipos da vida da planta. Em todos os 
eventos esses arquétipos sempre introduzem a idéia de uma vida intiramente diferente, da 
qual nao se teve conhecimento, uma vida que é em principio totalmente diferente da vida 
animal. Assim, após aquele capitulo sobre voar, aquela tentativa perigosa de lançar-se no céu 
da insanidade, não é de se admirar que tenhamos agora a enantiodromia, um capítulo sobre 
a árvore que está enraizada na terra, o oposto absoluto.  
  Aquela perda do sentido da gravidade é, como disse, um sintoma mais alarmante; tal 
condição é um exagero da vida animal, como se o animal estivesse deixando a terra, 
superando o corpo. Essa é uma condição extática, totalmente diferente da vida da planta, que 
muda apenas com as estações e é extraordinariamente lenta e estática. A curva da vida 
animal é um tipo de crescimento mais impaciente, mas decresce e se torna 
esterelizada um longo tempo antes de atingir o fim; termina como o sol ou o dia 
ou as estações. A caracteristica da vida animal é realmente uma curva, 
enquanto o crescimento da planta é bastane estável, sempre progressivo, 
floresc:endo e produzindo fruto até que a morte repentinamente ocorre. 
No último capitulo vimos que esses altos e baixos estão 
aumentando perigosamente. Quando ele sobe, quase se 1ança ao 
céu, de modo que podemos esperar um movimento contrário 
do inconsciente; se não é uma atuação completamente 
destrutiva, podemos esperar quase com certeza, um sonho 
compenscatório, contendo os simbolos que devem curar 
essa condição extática, a qual é anormal, não importa 
quão bonita pareça. Essa não é a concepção filistina do 
extase, mas um fato; deixar o corpo é sempre uma aventura perigosa, e fazer dela um ideal ou 
chamá-la de nomes bonitos significa cultivar um perigoso estado de irrealidade. Mas, é claro, 
nós temos muitas coisas na nossa civilização que ajuda tal atitude; ela soa tão maravilhosa, 
notável, formidável. E naturalmente, quando evaporamos, ou destilamos ou sublimamos, 
podemos estair seguros que todos estão bastante satisfeitos que alguém evaporou, porque 
então existe mais espaço parca eles. Schopenhauer diz que o egoismo do homem é tão 
grande que ele poderia matar seu irmão meramente para engraxar suas botas com a gordura 
de seu irmão, que é um modo muito cinico de colocar isso, mas há algo ai, o homem não é 
nada muito elegante360. Agora, a primeira sentença do novo capítulo o é,  

 
 O olho de Zarathustra tinha percebido que um jovem o evitava. 

   
  Essa é uma gota dentro da história, como se Nietzsche tivesse descoberto uma história 
ou um drama desconhecido em si e pingasse no meio; nao ouvimos sobre esse jovem homem 
antes, nem que existisse tal situação. Temos sido movidos em uma esfera de potencialidades 
quase completamente abstrata, onde nada era tangivel, e agora repentinamente ele parece 
estar na terra e certo jovem homem o evita: ... 

E, uma tarde, ao atravessar sozinho as montanhas que dominam a cidade denominada  
 

                                                
360. Essa não é a primeira vez que Jung cita assim Schopenhauer, mas a notação nunca foi localizada 
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“Vaca Malhada, eis que encontrou no seu caminho esse jovem sentado ao pé de uma 
árvore, dirigindo ao vale um plhar cansado, Zarathustra enlaçou a árvore a que o jovem 
se encostava e disse ...” 

   
  Quem seria esse jovem singular?  
  Mrs. Sigg: poderia ser Nietzsche, porque ele diz a Zarathustra no mesmo capítulo que é 
ele quem o destruiu; ou poderia represen.tar de certo modo o ideal do animus de sua mãe e 
irmã. 
  Prof. Jung: Agora mantenha isso em mente; não é nada ruim!  
  Mrs. Hannah: Eu pensei que era seu corpo atual.  
  Prof. Jung: Bem, se você considerar a tradição antiga de pneumatikos, psychikos, e 
hylikos (homem material), onde colocaria o jovem homem?361 Miss Hannah: Com a homem 

material, a corpo.  
  Prof. Jung: E onde poderia colocar Zarathustra?  
  Miss Hannah: Tão alto quanto possivel.  
  Prof. Jung: Sim, é claro, ele poderia ser pneumatikos.  

  Miss Wolff: Penso que poderia ser justamente o homem jovem normal, quem Nietzsche 
jamais viveu.  
  Prof. Jung: Presumivelmente algo desse tipo; por essa razão poderiamos facilmente 
colocá-lo abaixo no hylikos; ele vive em muladhara; nesse mundo.  
  Mrs. Fierz: Mas, não poderia ele tão bem ser psychikos, aquele que sente sobre isso 
individualmente? - porque quando Zarathustra voou tão alto, então sua própria alma, sua 
própria vida, se tornou muito triste.  
  Prof. Jung: Os dois podem sentir tristeza. O hylikos sentirá tristeza porque está 

deixando atrás, sendo o primeiro a perceber que algo está defeituoso; e o psychikos sentirá 
tristeza também porque em outro plano ele sente a conexão falha com a vida e arredores e 
outras pessoas. Então, penso que podemos dizer que são todas as partes mais baixas, pois 
Zarathustra não apenas deixou o corpo, mas também deixou a esfera humana, que seria o 
psychikos.  
  Prof. Fierz: Mas porque isso seria o jovem homem?  
  Mrs. Fierz: Ele é jovem porque é a vida não vivida.  
  Prof. Jung: Pessoas que não viveram frequentemente permanecem jovens. Pensa-se 
ser uma grande vantagem.  
  Mrs. Sigg: Penso que se Zarathustra representa o pai em Niezsche, o jovem homem 
representa o filho; existem dois arquétipos nele.  
  Prof. Jung: Sim, mas Zarathustra, como arquétipo, não é visto como sendo o pai de 
Nie.tzsche; Nietzsche identifica-se com ele como o velho homem sábio. É claro, poderíamos 
dizer que esse jovem homem é o filho, e que Zarathustra o considera de modo paternal, mas 
isso é alguma coisa a mais. Zarathustra poderia ser o arquétipo do velho homem sábio, e o 
jovem homem, poder-se-ia dizer, seria a juven'tude inexperiente, o discipulo.  
  Mrs. Sigg: A f igura tende a ser humana.  
  P'rof. Jung: Ele poderia ser a coisa humana que não viveu o suficiente, não 
desenvolvida. Veremos agora como isso funciona no .texto. Zarathustra diz:  
   
  “Se eu quisesse sacudir essa árvore com minhas mãos, não seria capaz. Mas  o vento, 

que não vemos, açoita-a e dobra-a como lhe apraz. As mãos invisíveis  são hábeis em 
nos dobrar e açoitar” 

   
  O que ele quer  dizer com essa observação meio secreta?  
  Prof. Reichstein: Penso que ele descreve sua própria condição.  

                                                
361. A tradição do self tripartido remonta pelo menos a Homero, que falou de Psique, Nous e Thumos, que são (grosseiramente) espírito, 
alma e corpo, que no tempo da República de Platão se tornaram mais claramente diferenciados em o apetite, o espiritual e o racional. 
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  Prof. Jung: Exatamente, é justamente esse seu caso. A árvore, sendo a árvore da vida, 
representa a coisa que está enraizada na vida, que não pocle escapar do lugar onde foi 
colocada; e essa vida é seguramente mal torcida e maltratada pelo vento, o pneumatikos 
Zarathustra. Esta é a condição do Hylikos atormentado pelo pneumatikos. E de onde veio essa 
sentença? É quase uma citação.  
  Mrs. Baumann: Da Biblia. “O vento sopra onde lhe apraz.”  
  Miss von Konig: Anteriormente foi traduzido: Der Geist geistet wo er will.  
  Prof. Jung: Sim, porque no texto grego é pneuma, o Espirito Santo, assim, pode ser 
traduzido tanto como vento ou como espírito; eles são essencialmente o mesmo. 
  Por causa disso, o jovem levantou-se estupefato, e disse: 
  “Ouço Zarathustra e era precisamente nele que estava a pensar!”  
  Que te leva a ter medo? O que sucede à árvore sucede ao homem.  
  Quanto mais aspira a subir para as alturas e para a luz, mais as suas raízes  aspiram 

a mergulhar na terra, nas trevas, nas profundezas – no mal “  
  É justamente o que estávamos falando: quando o movimento vai muito alto, existirá um 
movimento compensatório para baixo, para a terra. É o tipo de vida animal que se ergue, e o 
tipo de vida vegetal enfatiza a si mesmo como dirigindo-se para a escuridão, mesmo para o 
mal. Isso lança uma luz sobre o significado funcional do capitulo sobre o pálido criminoso, e 
também sobre aquela alusão interessante à nuvem preta no capitulo sobre ler e escrever.  
  Mrs. Sigg: Nietzsche estava em profundidades criminosas no capítulo sobre o pálido 
criminoso, e é um fato estranho que na doença real de Nie.tzsche ele comportou-se como uma 
árvore. Em Dezembro/Janeiro (1888-1889) ele ficou doente. Ele então primeiro sentiu-se como 
sendo muito leve e estava por vezes em um estado de grande bextase, quando ele realmente 
dançava como um deus; e sua irmã disse que por cinco anos Nietzsche sempre ficava doente 
em Dezembro/ Janeiro.  
  Prof. Jung: Isso é observado em outros casos também. Quando a energia do sol está 
mais baixa e a noite parece prevalecer é o tempo dos espiritos do mal. A aproximação do 
Natal é particularmente assombrada e eu tenho visto casos que justamente então, tem os mais 
horriveis sonhos; tudo o que é caracteristico da noite, o inconsciente, é então aproximado do 
consciente e ameaca sobrepujá-lo. Isso provavelmente ocorreu no caso de Nietzsche também. 
Mas. O que eu quero salientar é como a árvore compensa o êxtase de Zarathustra, suas 
raízes devem ir muito mais embaixo para compensar aquela altura. No capitulo sobre o pálido 
criminoso, ele começou realmente a subir e a se retirar do crime e do mal; porque ele é o 
pálido criminoso, ele não pode resistir à visão do mal, então ele tenta deixar essa esfera; e no 

próximo capítulo sobre ler e escrever ele já tem essa esfera escura sob seus pés, a nuvem 
preta tempestuosa da qual as pessoas têm medo. Então ele lança-se no ar e supera a 
escuridão e a densidade; isso fica fora dele, e então surge o problema: Se aguém se lança tão 
alto, seguir-se-á o movimeto contrário. Agora, lembram-se que no inicio do livro nós lidamos 
com um momento fatal particular.  
  Mrs. Baynes: Você quer dizer o malabarista?  
  Prof Jung: Sim: “Tu atiraste alto tua pedra, mas ela caiu de volta até tu”. Isso ê o 

êxtase, lançar-se alto no ar e então se espatifar em baixo. E aqui a árvore aparece para 
transmitir a mensagem a Zarathustra, que quanto mais alto crescer, mais profundo atingirão 
suas raízes; se ele for como uma árvore, ele não se lançaria no ar porque ele pensaria, no 
mesmo momento, em lançar profundamente suas raizes; se ele se erguer ao céu, suas raízes 
tocarão o inferno. Isto é exatamente o que ele deve saber e o que ele não sabe. Também a 
árvore traz a mensagem que ela é enraizada na terra e tem que resistir a toda tempestade, 
mesmo à tempestade do espírito de Zarathustra, a qual Zarathustra não resiste – bem, poder-
se-ia dizer “Nietzsche” aqui, posto que ele é idêntido a Zarathustra. Nietzsche não pode resistir 
à tempestade; ele é arremessado como uma folha seca, e esse é justamente o perigo. Mas a 
árvore, ainda que muito atormentada e lacerada, resiste. Assim a árvore diz a Zarathustra: 

Você deve resistir a todos os poderes de movimento da terra e do ar para manter sua posição. 
"Mas, vocês sabem quando o espírito nos move, pensamos que é particularmente perfeito, 
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altamente respeitável: todos desejam ser movidos pelo espírito. Pode ler sua própria história 
no Velho e no Novo Testamento. E nós não percebemos que é um perigo ao mesmo tempo; é 
um poder elementar, além de tudo. Por essa razão, espirito é vento e vento é espirito.” 
  Mrs. Sigg: A árvore não é o símbolo para um tipo de objeto que se nutre tanto do solo 
como do ar?  
  Prof. Jung: Sim, a árvore faz a conexão de dois mundos; os galhos acima são o 
crescimento no ar através do sopro doador de vida do espirito em cima, e as raízes são 
nutridas com a seiva da terra, sugando todos os minerais nutrientes e a água. Assim a árvore 
é um simbolo muito bonito e completo. Mas nós devemos ter em mente que a árvore simboliza 
a vida que é completamente diferente da mente animal; quando o simbolo da árvore aparece, 
significa que uma forma nova de vida começa. Encontra-se essa idéia expressa em todo 
mistério oculto; iniciação significa introduzir um homem a outro tipo de vida que ele não tinha 
conhecido antes, e é sabido pelos primitivos que o homem é um homem, quando ele possui 
esse conhecimento, quando ele conhece o outro lado também. Isso é chamado a vida do 
espirito mas não é apenas espirito mas não é apenas espírito , mas também a terra. E uma 
atitude inteiramente nova ao céu e à terra, o relacionamento da árvore que vive pelo ar ou luz 
assim como através do solo. Um animal é um parasita das plantas, mas a planta se alimenta 
dos elementos originais; um animal é já um derivativo, um tipo de piolho que vive nas plantas, 
e nos seres humanos, porquanto somos animais, somos também parasitas. Assim, precisamos 
conhecer a segunda vida; na nova segunda vida poderíamos retornar a aquele estado de ser 
que assimila os elementos originais e pode se alimentar da matéria não orgânica. Esse é 
simbolicamente, um ponto de vista muito importante. 
  “Sim, no mal !” exclamou o jovem. “Como é possível teres descoberto a minha alma? “ 
  O que ele quer dizer com isso?  
  Mrs. Sigg: Algo extremamente importante, porque realmente o que você chama 
descobrir uma alma pode ser feito apenas por invenção; nossa individualidade é algo que se 
deve realmente inventar. Nietzsche estava sempre identificado com outra pessoa, com seu pai 
por exemplo, e ele não inventou sua própria individualidade.  
  Prof. Jung: Voce está bastante certa. Sabe que a palestra inventar vem da palavra 
latina invenire; venire significa vir e invenire significa entrar. Assim inventar uma nova forma de 

vida significa vir para uma nova espécie de vida. E é como se aquele novo tipo de vida não 
existisse por si, pelo menos não para você; é completamente diferente, uma vida que voce não 
conhece e aparentemenlte não contatua. Está tão longe que você tem que descobri-la, 
invenire, inventá-Ia; tem que entrar nela para conhecê-Ia. Essa idéia é também expressa nas 

iniciações pela idéia da busca, um tipo de viagem de exploração ou invenção: Você busca 
para descobrir aquela coisa nova. Pode ser a busca do cavaleiro errante que busca o Santo 
Sepulcro ou o Santo Graal, ou que busca perigos para desenvolver sua coragem; ou pode 
significar a busca do tesouro escondido, ou como fazer ouro. Todas essas diferentes 
mstáforas significam a mesma coisa, chamado o caminho da invenção, o caminho da 
descoberta, e essa descoberta consiste no inventar a coisa que aparentemente não existiu 
ainda. Mas a própria palavra inventar significa entrar dentro; quando você inventa uma coisa 
você literalmente entra dentro de algo que já existe, embora ainda visível. É como se você 
estivesse entrando numa casa que não viu antes, e então conclui que a inventou, mas ela 
estava lá muito antes de você nascer - você simplesmente aconteceu encontrá-la. A palavra 
alemã para inventar é erfinden, que significa a descoberta completa; já existe e era apenas 
para você encontrar; você não a fez, simplesmente descobriu. Assim a invenção da alma 
significa que você encontrou a alma, que você veio a ela; mas ela já estava lá 
  Isso é o que Zarathustra alude aqui - que a alma, significando é claro, a vida secreta do 
homem, sempre tem que ser inventada ou não existirá. E é uma declaração psicológica 
verdadeira, que não existem conteúdos psíquicos a não ser que sejam inventados, na medida 
que eles são inconscientes. Pois quando você está inconsciente de uma coisa, ela realmente 
não existe para você; não está no seu mundo. Se você quiser encontrá-la, tem que inventá-la, 
e então existe. Mas, ela já existia; você pode inventaruma coisa psicológica que não tenha 
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existido antes, mas apenas chega a ela. Tomem por exemplo o conceito de animus e anima; 
sempre existiu, todos podem ver isso. Apenas aqueles que estão possuídos por ele, nunca 
perceberam-no. Eles dizem, “Eu inventei-o,” é isso está coreto; Eu nunca  cheguei a ele e você 
tem que chegar a ele também. Pois deve-se primeiro inventar para ver o que uma coisa é.  
     
 

    QUINTA PALESTRA DE PRIMAVERA - 5 de junho de 1935  

 
Prof. Jung: Mrs. Baumann pergunta-me qual a diferença entre a figura do velho sábio 

no Zaratustra de Nietzsche, e o velho sábio da fantasia da mulher com a qual lidamos em um 
seminário anterior362. Obviamente há uma considerável diferença em tal figura quando aparece 
no caso de uma mulher e no caso de um homem. Em um homem é, regra geral, o arquétipo 
típico, mas o Zaratustra de Nietzsche não é o típico velho sábio; só em certos lugares aparece 
tipicamente, o que vem do fato de que o próprio Nietzsche é idêntico a ele, confundindo assim 
o caso. Então o arquétipo aparece misturado com traços pessoais, que comumente não 
conteria. A figura do velho sábio é muito mais rara numa mulher, e não tão típica, porque a 
sabedoria neste caso ê usualmente conectada com o aspecto da mãe-terra. No caso particular 
ao qual a Sra. Baumann se refere, o velho sábio não era típico, mas falsificado, pois lá 
estávamos lidando com um ânimus formidável que se colocava contra os instintos da mulher e 
interferia com o lado feminino de seu caráter. Havia uma tendência marcadamente masculina 
que reforçava a figura do ânimus; esta é a razão porque o velho sábio aparecia. Com uma 
mulher bastante feminina, o arquétipo da sabedoria estaria sempre relacionado com a mãe, e 
a imagem do pai aparece- ria no ânimus. Portanto, tomar a figura do velho sábio como típica 
em qualquer um desses dois casos seria um erro. Acho que ficaríamos bastante seguros 
presumindo que o elemento particular de sabedoria no caso de uma mulher está associado ao 
arquétipo da mãe, a assim-chamada mãe-terra. e no caso do homem, a uma figura 
semelhante ao pai, o típico velho sábio. A seqüência usual dessas imagens numa mulher, o 
modo como aparecem empiricamente, é, primeiro, o ânimus enquanto uma personificação do 
inconsciente, e depois a sabedoria na forma da mãe. Em um homem é ,justamente o contrário: 
a anima primeiro aparece como uma personificação do inconsciente, e o elemento de 
sabedoria na forma do velho sábio. Assim, quando falamos do velho sábio, geralmente 
queremos significar a figura como aparece num homem, mas uma certo exagero do ânimus 
pode produzir este arquétipo numa mulher, como o arquétipo da mãe pode aparecer num 
homem. Por exemplo, encontra-se o motivo da mãe- terra no mito nórdico de Wotan, que se 
dirige a Erda de modo a inquiri-la sobre o futuro, para aprender a sabedoria da mãe363. Mas a 
mãe-terra é um tipo de arquétipo fraco num homem, que não funciona como faz numa mulher. 
E, embora o arquétipo do velho sábio exista numa mulher, tem pouca importância prática. Nós 
continuaremos agora com o capítulo chamado: "Da árvore no monte":  

"'Sim, para o mal!', exclamou o jovem. 'Como é possível que descobrisses minha 
alma?' Zarathustra sorriu e disse: ‘Muitas almas há que não serão descobertas a nao 
ser que, primeiro, as inventemos.'  
'Sim, para o mal!', voltou a exclamar o jovem.  
'Disseste a verdade, Zarathustra. Eu mesmo não confio mais em mim, desde que 
desejei atingir o alto, e ninguém confia mais em mim; como se dá isto?  
Eu me transformo demasiado depressa: o meu hoje refuta o meu ontem. Pulo, amiúde, 
os degraus, ao subir - e isto nenhum degrau me perdoa. 
Se estou no alto, acho-me sempre só. Ninguém fala comigo, o gelo da solidão me faz 
tremer. Que pretendo no alto, afinal?  
Como me envergonho do meu subir e tropeçar! Como escarneço o meu violento 
arquejar! Como odeio quem voa! Como me sinto cansado, no alto! 

                                                
362. Os Seminários das Visões, inverno de 1931 (Zurique, 1976). Vejam especialmente livro 2, págs 268-273. 
363. Debaixo da grande árvore Yggdrasil está Urdr, o poço sagrado da sabedoria onde Erda vivia e os deuses buscavam conselho. Ver 
Snorri Sturluson (1179-1240), A Prosa Edda, tr. A.G.Brodeur (New York, 1916), p.488. 
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O que significam esses parágrafos? De que está o jovem se queixando?  
Mrs. Baynes: Eu acho que ele se queixa porque tem a sensação de não usar o todo de 

si mesmo quando tenta subir.  
Prof. Jung: Mas o que é que obviamente o impressiona?  
Mrs. Baynes: Que esteja completamente por si mesmo, em primeiro lugar, e o fato de 

não ser um consigo mesmo, por conta da unilateralidade; ele está só no lado do Geist.  
Prof.Jung Sim, ele subiu um pouco alto demais, e estava dançando nas nuvens, e aqui 

vem o reconhecimento, que é simbolizado pelo jovem. E quem seria o jovem?  
Miss Hannah: Nietzsche, suponho.  
Prof. Jung Bem, Nietzsche é todas as figuras, como sabemos, então ele pode somente 

ser um aspecto particular.  
Prof.Reichstein: Ele é o aspecto natural.  
Prof.Jung Sim, ele mostra uma reação muito natural; está' com muitas duvidas a 

respeito do pulo de Zarathustra. Naturalmente participou dele, mas quando Zarathustra estava 
dançando nas nuvens não havia jovem. Agora ele aparece sob o símbolo da árvore, e 
corporifica realmente a dúvida. E o fato dele ser jovem, o que simboliza?  

Prof. Reichstein: Ele ainda não está desenvolvido; é jovem, em contraste com 
Zarathustra.  

Prof. Jung: Sim. Enquanto arquétipo do homem sábio, Zarathustra é sempre velho, 
mas, às vezes, quando está muito misturado com Nietzsche, ele começa a pular como um 
gatinho e fica absolutamente ridículo. Imaginem Zarathustra com um longo manto e dançando 
e tal non sense! - o mau gosto já é convincente. Se ele fosse jovem, sim, mas ninguém pode 
imaginar Zarathustra pulando miudinho, tanto quanto pode Zoroastro, o fundador de uma 
religião: ele é obrigado por seu nome a ser digno. Assim, quando.. começa a dançar é cômico; 
este é um tipo, de elemento patológico. Vejam, se Nietzsche estivesse realmente insano 
quando fala desse modo ridículo; nenhuma reação seria visível; estaria reprimida. Quando 
Zarathustra pulasse, permaneceria imobilizado no ar desde aquele momento - ficaria lá e 
falaria provavelmente coisas muito elevadas; de modo, cada vez mais antinatural, cada vez 
mais louco. Mas desde quê Nietzsche não está ainda insano, uma reação natural vem de 
dentro dele, indicada pelo título deste capitulo, a árvore, que é o símbolo justamente do 
oposto, da coisa que é enraizada. Se ele estivesse insano, o jovem não existiria. Mas 
Nietzsche não pode negar a existência de uma figura contrastante; contra o velho sábio há um 
jovem que está aflito com esta situação patológica que Zarathustra trouxe. E como se ele 
estivesse levando a situação para dentro de si mesmo.  

Vejam, quem se empenhou para cima foi realmente Zarathustra. O jovem foi apenas 
tentado por Zarathustra a fazer algo que, para um jovem, não teria sido tão ruim; se um jovem 
fica entusiasmado e perde o chão sob seus pés por um tempo, não é perigoso: espera-se que 
ele faça isso. Mas se Zarathustra pula no ar, isto é nonsense. E como o jovem é idêntico a 
Zarathustra, sente a mesma compulsão que Zarathustra sente. Os senhores vêem, 
Zarathustra diz: "Eu me transformo demasiadamente depressa." - a saber, Zarathustra chegou 

àquele símbolo da árvore, à percepção que está justamente em contraste ao que foi antes, 
enquanto o jovem fala como se fosse Zarathustra, e se apropria da má consciência que 
Zarathustra deve sentir por mudar. Ontem dançava nas nuvens, e hoje e contradiz a si mesmo, 
"O meu eu hoje refuta meu ontem." Evidentemente, se Zarathustra pensa a respeito de si 
mesmo como um herói, pode fazer qualquer coisa que quiser, mas um ser humano seria 
acusado de ter um comportamento absurdo, paradoxal, irresponsável. Assim, o jovem é o 
aspecto de Nietzsche que é normal. e que não está no nível de Zarathustra; é uma nova 
edição do pálido criminoso. Vejam, logo que Zarathustra se excede, surge a figura do pálido 
criminoso, aquele que não pode suportar a visão de si mesmo, e é incapaz de permanecer em 
seu próprio nível pois este é realmente alto demais. Agora Zarathustra. contemplando a árvore 
junto à qual estavam, disse:  
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“Esta árvore ergue-se solitária, aqui, no monte; cresceu muito, sobrexcedendo homens 
e animais”.  
E, se quisesse falar. não acharia ninguém que a compreendesse: tamanha altura 
atingiu.  
Agora, está à espera e não cessa de estar à espera - à espera de quê, afinal? Mora 
perto demais das nuvens: estará à espera do primeiro raio?"  

 
O que significa Zarathustra enfatizar justamente esta qualidade particular - que a árvore 

fique isolada no monte?  
Dr. Schlegel: E a situação do próprio Zarathustra.  
Prof. Jung: E, como Nietzsche é idêntico a Zarathustra, é a própria situação de 

Nietzsche. Os senhores vêem, este é um conflito muito particular; o jovem seria o ser humano 
comum que sabe muito bem que pular no ar significa cair novamente, que haverá certamente 
uma reação. Mas Zarathustra não é um ser humano comum, mas inumano ou super-humano; 
dai a idéia do Super - homem. Ainda assim o elemento que constrói Zarathustra é uma 
realidade viva em Nietzsche, que o leva alto nas nuvens. Uma vez que Zarathustra é uma 
realidade vivente em Nietzsche, ele é como a árvore que permanece isolada no monte alto 
acima da humanidade comum. Assim aqui acontece um tipo de diferenciação; primeiro 
Zarathustra tenta ir cada vez mais alto, e isso é criticado nesse capitulo, que aponta que este 
não é um comportamento natural. Está próximo da insanidade.  

Aquele pulo no ar contém um cerne de verdade, então. Corresponde à realidade no 
próprio Nietzsche; há um extraordinário gênio em Nietzsche que poderia ser comparado a um 
grande ser acima da humanidade comum. Mas esses saltos cômicos e solavancos se devem 
ao fato de que o homem comum quer saltar também, tornando-se então grotesco. Se este 
homem comum pudesse permanecer quieto e ficar embaixo, no vale, não tentando imitar 
Zarathustra, a coisa toda seria aceitável: seria a condição normal. A árvore pode erguer-se lá 
porque é uma árvore, não humana, mas um símbolo de crescimento, enquanto o ser humano 
está embaixo no vale. Mas porque Nietzsche se identifica com Zarathustra, não pode ser uma 
árvore; deve necessariamente ser um ser humano que excede a si mesmo, e neste ato é como 
Zarathustra dançando, andando no ar, o que é absurdo. Tudo isso é conseqüência do fato de 
que Nietzsche se identifica com Zarathustra, e também com o jovem, e naturalmente o jovem é 
idêntico a Zarathustra e se apropria de todo o remorso que Zarathustra deve sentir por aquele 
absurdo comportamento anterior. Assim uma confusão geral é criada. Para restaurar a 
situação natural e humana, os senhores devem diferenciar entre Nietzsche e Zarathustra, 
Nietzsche sendo o indivíduo humano e Zarathustra o arquétipo que está enraizado na 
humanidade desde a eternidade - e porque ele tem raízes, ele é como uma árvore.  

Há árvores peculiares em Bush que crescem até uma altura de sessenta ou setenta 
metros, e são consideradas sagradas; elas ficam acima das árvores comuns e geralmente são 
assombradas por espíritos ou demônios que tem vozes, que devem ser obedecidas. Na Índia 
acredita-se que certas árvores são habitadas pelo trimurt, a Trindade indiana; e usualmente há 
nas cidades uma árvore asvatta, a árvore sagrada de Buda, ás vezes com um buraco no 

tronco que se supõe ser habitado pela divindade, ou a divindade pode viver nos ramos. E a 
mesma idéia da alma Bush, evidentemente com uma certa diferenciação. Pensa-se que as 
almas Bush dos primitivos habitam certos animais, com os quais eles se tornam então 
aparentados. Se o tigre contém a alma Bush de um homem, então este homem é o irmão do 
tigre - ou da jibóia, ou do crocodilo; e a alma Bush, sob um aspecto diferente, mora em certas 
plantas, pedras ou rios, e então se é irmão daquele rio ou do que quer que seja. Tudo isso 
simplesmente significa o reconhecimento de que uma parte da psi- que humana é 
essencialmente não-humana. Não é naturalmente aquilo que os primitivos presumem que seja, 
mas um fato que nós chamaríamos projeção - e nós não conhecemos mais esta projeção, 
estamos inconscientes dela. Eu acho que nunca encontrei um europeu que tivesse 
consciência de ter uma alma Bush, mas eu tenho minhas dúvidas: há casos que se aproximam 
disso. Entretanto há um outro fenômeno da alma Bush que é. muito notado entre nôs. Os 
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senhores sabem como isso é experimentado? Os senhores percebem, quando os deuses 
desaparecem dos rios, árvores, montes e animais, estes se tornam muito banais.  

Mrs. Fierz: É o Die Tücke des Objekts ?364  

Miss Wolff: E quando os objetos se tornam animados, como nos fenômenos ocultos, 
por exemplo '?  

Prof. Jung: Sim, há casos muito óbvios quando peças de mobília, certos quadros, etc 
se comportam de uma maneira louca. Pode-se ver isso na Parapsicologia, e naturalmente a 
forma inferior é o Tücke des Objekts, quando os objetos nos pregam peoas. Outro exemplo 
seria nossa dependência peculiar dos objetos: ficamos muito infelizes se estamos sem certos 
objetos que nos são caros - as pessoas ficam, às vezes, muito perdidas sem eles. Os 
senhores conhecem aquela famosa história sobre Kant: sua alma Bush, externa a ele, que 
sempre o dirigia, era o botão de cima do sobretud9 de um de seus ouvintes, que freqüentava 
suas aulas muito regularmente, ano apos ano. Ele costumava andar para cima e para baixo 
continuamente olhando fixo para aquele botão superior; desenvolvia todos os seus 
pensamentos a partir daí, e quando uma vez ele faltou, Kant não pode dar sua palestra. Ficou 
completamente desconcertado porque o deus estava ausente. Um primitivo teria percebido 
isso e diria: "Esse botão é sagrado, um fetiche, e por favor, cuide para trazê-lo sempre com 
você para inspirar-me, ou eu estarei perdido." Kant naturalmente nunca teria pensado tal coisa, 
mas isso é verdade. Pode tomar muitas outras formas. Há uma estória que Schiller não podia 
escrever a menos que sentisse o aroma peculiar de maçãs apodrecendo, e assim sempre 
tinha maçãs em uma gaveta de sua escrivaninha. E hábitos peculiares podem tomar o lugar de 
tais fetiches. Nós desdenhamos essas coisas porque elas são completamente banais; 
achamos isso meramente curioso, mas se as olharmos de um ponto de vista funcional, 
perceberemos que elas desempenham um papel importante no funcionamento da psique 
dessas pessoas. Por exemplo, se alguém da audiência de Kant estivesse ausente, ou se em 
vez de cinqüenta (ouvintes), ele tivesse tido um ou dois, ele teria sido capaz de dar a palestra - 
se estivesse doente, ele provavelmente teria sido capaz de dá-Ia - mas quando aquele "botão 
não estava, ele não podia. Ele tinha uma outra alma Bush na torre da igreja que via da janela 
de seu estúdio; estava sempre olhando para ela, e quando foi derrubada, ficou incapacitado 
por meses porque não tinha ponto de referência. Porque o fenômeno da alma Bush é uma 
espécie de ponto de referência, os primitivos sempre têm tais coisas - como uma fonte ou o 
churinga dos aborígines da Austrália central, por exemplo - e visto que funciona, eles 
presumem certamente que são preenchidos com vida, que contêm alma. E o mesmo que 
ocorre quando alguém desenvolve um problema mais facilmente conversando com uma outra 
pessoa; mesmo se a pessoa não compreende inteiramente o argumento, é suficiente falar 
para alguém, para que as coisas se tornem muito mais claras. As vezes pessoas agradecidas 
dizem: "Quando eu converso com você eu sempre tenho novos pensamentos, presumindo que 
o companheiro esteja produzindo tais pensamentos, ou tenha um certo efeito sobre eles."  

Assim, nosso ponto de vista em relação à arvore é que Nietzsche tem uma alma Bush 
que é idêntica ao arquétipo do velho sábio, e este capitulo mostrará a ele o fato de que o velho 
sábio não é humano, mas é também da natureza da árvore, e portanto não se pode identificar 
com ele. Os Hindus, por exemplo, pensam que os deuses são mais ou menos idênticos às 
árvores, ou que vivem em certos animais, mostrando assim que não são humanos. Portanto, 
sonhar com animais ou plantas impressionantes significa sonhar com a deidade, porque essas 
coisas não são humanas. Assim, nada poderia informar melhor Nietzsche do que essa 
identidade com a árvore; os pensamentos corretos estão lá, mas as conclusões estão erradas. 
E evidentemente verdade que a árvore é também humana, uma vez que ela é Zarathustra, que 
é semelhante ao humano; ela é um registro da semelhança humana com a qual Nietzsche está 
tentando se identificar. Dessa forma homens pensam que podem se identificar com a anima, 
que não é inteiramente humana: ela é também uma espécie de alma Bush; um homem 

                                                
364. ver pág. 352 acima. 
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possuído pela anima é apenas um pedaço de alguma coisa com o qual não se pode mais 
conversar. E quando uma mulher se identifica com o ânimus sem pensar, ela se identifica com 
a alma Bush, e então não é inteiramente humana e perde contato humano. Qualquer 
discussão decente cessa instantaneamente quando anima ou ânimus entram no jogo. Agora, 
Zarathustra não sendo, na verdade, idêntico a Nietzsche, realiza aqui sua própria natureza. 
Esse capítulo é como um sonho no qual Nietzsche, o sonhador, é informado de que 
Zarathustra é uma árvore, e se ele somente pudesse compreender isso, não se identificaria 
mais e todos aqueles absurdos chegariam a um fim - seu conflito chegaria a um fim.: Seria 
melhor assumir que ele fosse o jovem. mas ele não precisaria chegar a tanto, pois não era 
mais um homem jovem quando escreveu Zarathustra. Ele deveria ter sua própria idade. nem 
,jovem nem velho, nem um embrião, nem com quinhentos anos de idade.  

Prof. Reichstein: Não seria mais natural se ao invés do jovem aparecesse uma figura 
de mulher?  

Prof. Jung: Isso seria uma identificação com a anima.  
Prof. Reichstein: Sim, mas o jovem é uma espécie de compensação, e a compensação 

real aqui seria a anima.  
Prof. Jung: Não, este seria um conflito inteiramente diferente, entre o velho sábio e a 

anima. Mas, os senhores sabem, este conflito está resolvido. pois quando a anima é resgatada 
do bordeI do mundo, ela segue o velho sábio, como sua sibyla, sua somnambule. Se a anima 

está no bordeI, o velho sábio não existe; ele só pode aparecer quando a anima é redimida do 
bordel. Naturalmente ela seria o oposto completo do velho sábio quando está no bordel, mas 
aí a oposição é tão completa, que a outra parte é invisível365.  

Prof. Fierz: Eu gostaria de apontar uma outra coisa em relação com a grande árvore. 
As sequóias no vale de Yosemite, que são as maiores árvores do mundo, são consideradas 
especialmente sagradas porque têm sido atingidas muitas vezes por raios. E o guia nos contou 
que os índios vermelhos faziam suas fogueiras próximas àquelas árvores numa tempestade; 
eles acreditavam que Manitu falava às árvores através dos clarões dos raios, e eles ficavam 
protegidos. Disse que era uma superstição muito natural, pois as árvores são tão grandes que 
devem ser freqüentemente atingidas por raios.  

Prof. Jung: Bem, no próximo parágrafo os senhores vêem isso: ele diz que tais árvores 
são atingidas por raios. O que quer dizer Zarathustra com isso?  

Prof. Reichstein: Eu acho que é inspiração.  
Prof. Jung: Por um lado é inspiração. Como o arquétipo do velho sábio é uma ponte 

avançada para as profundezas do inconsciente, supõe-se que ele conheça os grandes 
segredos e tenha inspiração divina, que viria a ele em forma de raios. Como regra geral, os 
raios são perigosos, mesmo para uma grande árvore - podem matá-la - mas se a árvore for 
velha e grande o bastante, ela será só ligeiramente machucada. Mas pode o ser humano, que 
é idêntico ao arquétipo do velho sábio, suportar o raio do céu?  

Mrs. Fierz:- Não, ele será morto.  
Prof. Jung: Naturalmente. Ninguém deve se identificar com tal peculiar árvore velha; 

pois em tal posição será facilmente atingido por raios - é quase como se devesse ser atingido. 
Planta-se mesmo árvores como proteção contra raios, porque elas os atraem; os topos das 
árvores são bons condutores, verdadeiros fios-terra para correntes elétricas - O acúmulo de 
eletricidade no topo de uma árvore durante uma tempestade é espantoso, e sob certas 
condições podemos ver o fogo de São Elmo, o estranho fogo que às vezes é visto no topo dos 
mastros de navios366. Isso é somente a corrente que sai do topo das coisas durante uma 
condição eletricamente carregada; naturalmente. onde a corrente positiva de eletricidade da 

                                                
365. Simão Mago, um antigo gnóstico proeminente, conhecido por ter tirado de um bordel de Tiro uma garota, na qual reconheceu a 
reencarnação de Helena de Tróia e uma manifestação da Mãe Divina de todos os seres, incluindo os anjos. Ver Hans Jonas, Gnosis und 
Spatantiker Geist (Gottingen, 1934), vol 1, pp 353-358. 
 
366 [Nota: Uma manifestação elétrica provocada pela proximidade entre urna nuvem e objetos pontiagudos como mastros de navio. São Elmo 

é o santo patrono dos navegantes] 
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terra emerge, faz-se ai o ponto de atração para o raio que vem das nuvens. O perigo freqüente 
deste arquétipo é que a manifestação ou inspiração divina, o impulso criativo, bate lá primeiro, 
sendo portanto a sabedoria necessária onde existem tais trovoadas. As pessoas que não 
estão expostas a tempestades não precisam nunca de sabedoria - esta é bastante supérflua - 
uma mera luxúria. mas um homem como Nietzsche precisa dela porque estava sempre 
ameaçado por tempestades, havendo esta tremenda oposição em sua natureza. Quem quer 
que possua tais pares de opostos largamente separados corre perigo de raios por conta das 
cargas elétricas que sempre atingirão o cume. Então o arquétipo do velho sábio é animado 
porque a sabedoria deve vir em seu auxilio, pois esta pessoa está insuficientemente protegida. 
Agora, o que são raios na nossa linguagem psicológica'? Inspiração foi mencionada, mas 
inspiração não é tão destrutiva ou dinâmica quanto raio.  

Mr. Allemann: Uma explosão do inconsciente coletivo.  
Prof. Jung: Mas como aparece empiricamente?  
Mrs. Fierz: Como pânico.  
Prof. Jung: Sim, uma tempestade cerebral, ou um súbito impulso muito perigoso, uma 

obsessão ou uma possessão - ou uma certeza imediata do que vamos fazer. Quando o 
inconsciente coletivo sobe e irrompe em nossa vida, é como se fosse uma grande nuvem 
carregada da qual salta o raio. Isso significa um impulso tremendo, uma explosão dinâmica no 
nosso sistema, e se estamos carentes de sabedoria, encara- mos esta tensão com um cérebro 
que é muitíssimo pequeno, e geralmente está isolado da terra; então aí o temos! Mas se temos 
sabedoria, teremos uma larga superfície e estaremos bem conectados com a terra; então 
estaremos razoavelmente protegidos contra o perigo dos raios. Nem sempre, entretanto. 
Assim, como Mr. Allemann observou corretamente, é uma condição, um assalto ou uma 
explosão imediata na qual se é subitamente subjugado pelo inconsciente coletivo; chamar isso 
inspiração é muito brando: não descreve totalmente o perigo de tal evento.  

 
"Depois que Zarathustra disse isso, o jovem exclamou, gesticulando vivamente: 'Sim, 
Zarathustra, dizes a verdade. Minha destruição eu desejava, quando quis subir, e tu és 
raio do qual estava à espera! Olha: que sou eu ainda, depois que apareceste? Foi a 
inveja de ti que me destruiu! - Assim falou o jovem, chorando amargamente. 
Zarathustra, porém, pôs o braço em torno dele e o levou embora consigo."  

 
Esse parágrafo corrobora o que estamos dizendo. O jovem identificou-se com 

Zarathustra. Zarathustra era a tentação para ele, que se esforçava para ser-lhe igual; e então 
Zarathustra tornou-se, perigoso para ele: o arquétipo irrompeu nele. Os senhores vêem, o 
homem comum Nietzsche foi longe demais. Essa é novamente um tipo de profecia que num 
futuro próximo o inconsciente coletivo enviará seu raio para destruir Nietzsche. Po~tanto 
Zarathustra é comparado à nuvem carregada.  

Mrs. Baumann: Ele também diz: "Eu sou o raio.”  

Prof. Jung: Sim, e isto significa a invasão perigosa. A senhora vê, o arquétipo em si não 
significa invasão e destruição; ele fica eternamente quieto, a menos que seja constelado, 
despertado pelo mau comportamento do homem. Se um homem deixa muitas coisas para o 
inconsciente, ficando assim contra a parede, o arquétipo começa a despertar como numa 
compensação. E se então ele pensa: "Que diabo de camarada sou para ter uma idéia tão boa”, 

bem, ai vai ele! Está se identificando com a fonte de sua idéia, tornando-se muito grande. O 
raio o atingiu, e ele precisa ter cuidado. Os senhores vêem. o jovem diz: "Foi a inveja de ti que 
me destruiu." Isso é muito claro: ele queria ser como Zarathustra, mas Zarathustra não lhe 
permitiria permanecer normal; o .jovem não compreendia em que terrível perigo estava 
incorrendo identificando-se com um arquétipo.  

Agora aqui há uma questão colocada por Mr. Allemann: “O problema da anima 
resgatada pelo velho homem do bordel do mundo colocou-me a questão do significado da 
Sofia celestial. Ela é a identificação tanto do velho homem quanto da anima no hierosgamos?”. 
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E verdade que a concepção de Sophia naquele tratado gnóstico, o Pistis Sophia, é a 
identidade ou a união absoluta do velho sábio com a anima. Se estudarmos o problema da 
anima veremos seguramente aquele desenvolvimento peculiar de Hawwah para Sophia, e tal 
desenvolvimento não pode existir sem a intervenção do velho sábio. Mas o velho sábio não se 
submete a tal desenvolvimento - ele não está incluído no mundo, pode-se dizer, ele é estático; 
enquanto a anima está muito mais envolvida no mundo. Essa é a parte do homem que é 
parcialmente da terra - e ela pode ser muitíssimo desta terra: ela pode estar no bordei do 

Muladhara, em seu pior aspecto. E mesmo muito importante que a anima seja projetada na 
terra, que ela desça muito baixo, pois de outro modo sua ascensão à condição celestial de 
Sophia não tem sentido. Não haveria mérito nisso. Ela é aquela que está enraizada na terra 
assim como no céu, tanto a raiz quanto os ramos da árvore367. O arquétipo do velho sábio, se 
olhado do lado da anima, é sempre uma figura secundária, que só aparece como resultado, ou 
como a intercessão ou intervenção divina na vida e no desenvolvimento da anima. No fim, 
visto que a anima se transforma em Sophia, não há mais velho sábio ou anima, porque eles 
tornam-se um. Este é o problema do hermafrodita na alquimia, a união do macho e da fêmea.  

Mrs. Sigg: Parece tão estranho que Zarathustra faça exatamente a mesma coisa que a 
anima faz como Salomé; é horrível que o velho sábio seja como uma dançarina368. Prof. Jung: 

Sim, é uma dessas perversões - isso é perfeitamente verdade; e isso tudo vem do fato de que 
nós não temos anima em Zarathustra. Somente muito próximo do fim figuras de anima 
aparecem no poema erótico "Unter Tochtern der Wuste"369. Nós temos aqui o mais perverso 

fenômeno, o velho sábio aparecendo como idêntico ao próprio Nietzsche, sem a anima. Assim 
é bastante inevitável que Zarathustra, às vezes, mostre sintomas de ser a dançarina, a anima. 
O desenvolvimento inteiro de Zarathustra se ocupa em chamar a atenção de Nietzsche para o 
fato de que há uma anima.  
Naturalmente, tem muito a.ver com sua vida pessoal, e é também naturalmente característico 
do fato de que o problema da anima só alcance tanto quanto o Reno. A leste do Reno aparece 
o problema ou do velho sábio, ou do Puer Aeternus. Toda a revolução mental na Alemanha é 
principalmente uma atividade do Puer Aeternus, mas lá o velho sábio está ausente. O 
Zarathustra de Nietzsche foi uma tentativa de antever e compensar o perigo deste país cair 
vítima do Puer Aeternus, o menino370. E o mesmo problema no Das Reich Ohne Raum, de 

Goetz, o reino interior - naturalmente não Item nada a ver com o reino dos céus cristão - onde 
há uma revolução de meninos371. Nietzsche previa tão bem que tentava compensar a chegada 
dos eventos através de um livro de sabedoria, mas naturalmente foi em vão. Como os 
senhores sabem, a única possibilidade pela qual uma revolução Puer pode ser evitada é a 
anima; sem a anima ela se torna inevitável.  
 

"E, após caminharem juntos por algum tempo, entrou Zarathustra a falar assim: "Sinto 
meu coração despedaçar-se. Melhor do que as palavras, o teu olhar me diz todo o 
perigo que corres."  

Aqui Zarathustra percebe a situação muito claramente. Admite que está no mesmo 
conflito que o jovem; o coração de Zarathustra também está dilacerado: ele sabe o que 

                                                
367. Pistis Sophia (verdade, sabedoria) é um importante texto gnóstico do quarto século, escrito em copta, uma língua egípcia (ver pág 442 
acima). Jung estava muito ligado às representações gnóstico/alquímicas - por exemplo, pelo hierosgamos ou casamento sagrado de opostos. 
Hawwah era uma figura da terra, a progenitora de Eva, estando assim, às ve- zes, em Muladhara, o chakra mais baixo. E Sophia, do Cântico 
dos Cânticos para frente, foi a personificação feminina da Sabedoria. Ver CW X§ 361, a mais completa discussão de Jung dos "Quatro 
Estágios do Culto de Eros". 
368. Embora não seja mencionada pelo nome nos Evangelhos, supõe-se que Salomé seja aquela cuja dança agradava tanto Herodes, que 
ele ofereceu-lhe qualquer coisa que ela quisesse. Ela pediu a cabeça de João Batista. Ver Mateus 14: 1- 12. 
369. "Unter Tochtern der Wuste", parte IV, cap 74. Traduzido como "Entre as Filhas do Deserto". 
370. A grande e nacionalmente diversificada clientela de Jung convenceu-o de que havia uma influência cultural sobre a forma que uma 
neurose toma: assim, a França parecia produzir mais homens que se identificavam com o lado feminino do homem, enquanto que a 
Alemanha tendia mais para aqueles que permaneciam meninos. 
371. Das Reich Ohne Raum de Bruno Goetz foi interpretado nos seminários de Jung sobre Wotan, em 1936, como uma pré-figuração da 
Alemanha nazista (CW X,§ 384). Jung escreveu a um amigo certa vez sobre ter uma carta de Goetz, que ele recusava ler: "o Herrenvolk 
tornou-se obsoleto; Herr Goetz ainda não sabe disso." (Cartas, vol 1, p.445) 
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significa para o jovem ser empurrado para as alturas e não estar um consigo mesmo. Pois 
Zarathustra também não é um consigo mesmo, uma vez que ele é Nietzsche. O alfa e o 
ômega de todo o problema de Nietzsche é, naturalmente, que ele se identifica o tempo todo 

com suas figuras. nunca se separa delas. Não tem crítica psicológica alguma, e assim não 
lhes pode atribuir seu real valor; não pode conceber uma existência psicológica que não seja 
ele mesmo. que não seja sua consciência. Mas tudo isso é conseqüência de sua época. Se ele 
tivesse sido mais moderno. se tivesse tido crítica psicológica. teria dito: "Este espírito de 
Zarathustra é um espírito árvore, mas um espírito que me leva para as alturas e depois me 
deixa cair novamente, seguramente não é eu mesmo: é um poder elemental do qual eu caí 
vítima."  

Mrs. Adler: Quanto isso concorda com a idéia da função de Nietzsche? ;  
Prof. Jung: Zarathustra é a grandeza em Nietzsche, o demônio, e Nietzsche tem a 

missão de escrever Zarathustra para compensar a chegada dos acontecimentos para aquelas 
pessoas. Mas o modo pelo qual ele tenta compensar é totalmente ineficiente por conta do fato 
de que ele se identifica com Zarathustra. O profeta que se identifica com Jahvé comete um 
erro; ele pode falar a palavra que é enviada a ele pelo Senhor, mas deve diferenciar entre si 
mesmo e o Senhor. Quando Nietzsche diz: "Assim falou Zarathustra", ele quer dizer, "Assim 

falou Nietzsche" . ..  
Mrs Sigg: Na biografia de Nietzsche. eu observei que o pastor no funeral de seu pai 

comparou-o a uma árvore que tinha perdido suas folhas – a família tinha perdido tudo. Parece 
que Nietzsche desde muito cedo conservou uma identificação com seu pai; quando era um 
men1no de quatro ou cinco anos era chamado de pequeno pastor, porque estava sempre 

pregando. Ele era. Muito sério e se comportava como um homem velho. 
Prof. Jung: Sim, devemos esperar algo assim, porque ele foi afetado pelo arquétipo 

desde muito cedo, e as circunstâncias concorreram para que isso tivesse uma grande 
extensão. A extrema dependência da autoridade. entretanto, era uma típica dificuldade 
germânica. Atualmente tem tomado uma forma diferente, por isso se diz que não existe mais, 
mas ainda está lá numa forma diferente. Isto está, naturalmente. na base de todo o problema - 
ainda é a psicologia de um menino que tem um pai; durante certo tempo ele agrada muito ao 
pai. e então desgosta dele inteiramente. E o mesmo erro: o problema é o pai, e a mãe não 

existe ainda; portanto não há anima no jogo, exatamente como no caso de Nietzsche. Há. 
seguramente, duas coisas no mundo, o Yang e o Yin, o homem e a mulher. e se a mulher é 
desconsiderada, isso é um erro. Diz-se, por exemplo, que a razão pela qual o culto de Mitra 
não sobreviveu foi porque as mulheres eram excluídas; as mulheres cultuavam a Magna Mater 
e os homens iam para as grutas de Mitra, tendo isso concorrido para a extinção. Enquanto que 
o Cristianismo venceu porque homens e mulheres estavam juntos, a despeito do fato do 
Cristianismo ser principalmente uma religião masculina, uma religião do pai, na qual o 
elemento feminino, no começo pelo menos, era pouco considerado. Mais tarde, no 
desenvolvimento da Igreja Católica, tornou-se mais proeminente, mas o Protestantismo 
novamente o suprimiu. O Protestantismo gerou uma filosofia secreta, no entanto, onde o 
elemento feminino era cultivado novamente, mas com uma espécie de hostilidade; o corpo 
principal da tradição na Franco-Maçonaria é baseado no culto à mãe e é, portanto, hostil à 
igreja.  

Dr Schlegel: Não seria a concepção da Igreja ela mesma, a igreja enquanto mãe?  
Prof. Jung: Sim, mas isso é abstrato. A igreja não tem nada a dizer, ela é regida pelo 

Papa - o Papa e o Colégio de Cardeais constituem a igreja.  
Dr. Schlegel: E verdade, mas no inconsciente a igreja é a mãe.  
Prof. Jung: Bem, foi o pensamento psicológico mais recente, o Catolicismo mais 

recente, que introduziu o elemento feminino, mesmo usando os símbolos da filosofia secreta. 



    Jung, C. G. Seminars Nietzsche's Zarathustra.  

 

 

325 

A Litania de Loreto contém todos os símbolos da filosofia secreta, o hortus conclusus. a rosa 
mystica, e o vas. insigne devotionis, por exemplo372.  

Dr. Schlegel: A Igreja não tem sido representada como a noiva de Jesus?  
Prof. Jung: Oh, sim, daí fazerem uso do Cântico dos Cânticos, que foi originalmente 

uma canção de amor comum; há numerosas canções no mesmo estilo na literatura mundana. 
Mas esta foi interpretada como relação mística entre o homem e Deus, ou principalmente entre 
o homem e Sophia. Aconteceu primeiro nas tradições secretas, e então na Igreja Cristã foi 
usado como um símbolo da relação entre Jesus e a igreja. Os senhores vêem, os símbolos 
têm sido usados, mas todos sob a direção da deidade masculina; Maria nunca entrou na 
Trindade. o elemento feminino foi excluído. E mesmo o Espírito Santo, a despeito do fato de 
ser simbolizado por uma pomba, é neutro, um sopro que cria pai e filho, mas não é a mãe: isto 
foi refutado pela igreja. Aquela exceção, o Theotokos, a idéia de que a mãe de Deus é idêntica 

a Sophia, é herética. Naturalmente faz uma grande diferença se o principio feminino rege ou 
não. O princípio feminino está sempre incluído - mesmo numa religião masculina entra por um 
caminho lateral - mas faz uma tremenda diferença se ele é realmente o principio regente. Se 
for o princípio regente. ou se pelo menos existir o condomínio dos dois princípios produz-se 
uma forma religiosa inteiramente diferente da religião que conhecemos373. Se os senhores 

estudam a psicologia religiosa de Paulo, os senhores encontram o princípio feminino ainda em 
operação, como na idéia, por exemplo, que aqueles que são redimidos pelo amor estão acima 
da Lei374.  Essa era a idéia de Cristo também, e isso é tipicamente feminino. O ponto de vista 

masculino é a Lei, mas o ponto de vista do amor é naturalmente feminino. Um é Logos e o 
outro Eros. Agora, Zarathustra aqui mostra claramente que compreende o perigo no qual se 
encontra o jovem - o jovem. naturalmente sendo a parte de Nietzsche que simplesmente não 
pode juntar-se e que será destruída se ele se identifica com Zarathustra. Diz:  

"Ainda não estás livre, ainda procuras liberdade. Tresnoitado e insone, fez-te essa 
procura. Queres alcançar as livres alturas, a tua alma está sequiosa de estrelas. Mas 
também os teus maus impulsos têm sede de liberdade."  

 
Aqui, pode-se dizer, começa toda a tragédia de Zarathustra. Tal jovem está se 

esforçando para se identificar com Zarathustra, para ser um morador das alturas, e estar livre 
dos grilhões da terra, mas se escapa da lei da terra, ele se torna um espírito inumano: será 
atingido pelo raio e destruído. Agora, por que ele quer esta liberdade? Estar livre do quê? 
Bem, muito obviamente, como Zarathustra diz, há maus instintos embaixo, os cães selvagens:  

 
"Sair para a liberdade, querem os teus cães ferozes; latem de alegria em seu porão, 
quando o teu espírito visa a abrir todas as prisões. "  
 

Se podemos escolher entre as belas alturas e o canil cheio de cães ferozes, então 
podemos compreender porque um homem quer escapar do canil e ir para as alturas. E como 
se houvesse um mau cheiro embaixo e ele naturalmente procura a luz pura, sendo assim bem 
compreensível que ele tente estar acima de si mesmo. Mas então se identificaria com 
Zarathustra - seria atingido pelo raio- assim, se quiser viver, ele não deve procurar tal 
liberdade. Pois se contém cães ferozes, maus instintos em seu sistema, ele é parcialmente um 
cão feroz e não deve tentar escapar de seu próprio aspecto cão, deve permanecer lá em seu 
canil. Se escapa do corpo, deteriora; simplesmente escapa da vida, se escapa do canil. Agora, 
é muito importante o fato de Zarathustra assumir tão alegremente que o que está"embaixo no 
vale deva ser um canil cheio de cães ferozes, pois isso não é necessariamente correto. Pode 
haver cavalos, asnos, vacas, coisas muito bonitas, talvez alguns porcos também; formando 

                                                
372. "O jardim. interno", a "rosa mística" e o "nobre vaso da devoção" são atributos da Virgem em sua litania traduzidos do Rituale Romanum. 
Jung discute freqüentemente a idolatria de Maria e a subseqüente proclamação pelo Papa Pio XII da assunção do corpo de Maria ao céu, 
que percebia como um reconhecimento tardio do aspecto feminino da divindade. 
373. O significado de condominium como um controle conjunto por dois estados é quase esquecido hoje. 
374.  "Aquele que ama seu vizinho cumpriu a lei." (Romanos, 13:8) 
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tudo uma fazenda perfeitamente operacional, bem útil e também agradável. Por que 
justamente 'cães ferozes? Por que tal afirmação histérica? Em que espécie de psicologia tal 
assunção implica?  

Miss Wolff: Cristã.  
Prof. Jung: Sim, é a psicologia cristã recente, ou comumente a psicologia protestante - 

lá está seu pai. Para ele o corpo é naturalmente o mal; nem mesmo olhamos para ele, 
simplesmente assumimos que ele é cães ferozes. Mesmo se fosse verdade, esses cães são 
parte da natureza como os lobos. Naturalmente eles não são particularmente agradáveis - há 
animais agradáveis, e animais não tão agradáveis - mas em si eles estão todos corretos: lobos 
ocasionalmente comem seres humanos se estão muito famintos, mas nós também comemos 

animais, portanto não temos nenhuma razão para acusar os animais por comer um homem 
ocasionalmente. Assim, não há motivo pelo qual devamos menosprezar nossos instintos. São 
simplesmente apetites comuns. tão bons ou maus quanto os instintos de toda a natureza. E o 
particular moralismo protestante que menospreza os instintos e os torna inaceitáveis; eles se 
tornam maus porque nós colocamos o demônio neles. Nós dizemos que eles são demoníacos 
e não podem ser tocados, e ai naturalmente eles se tornam maus porque nós os mandamos 
para o inferno. A natureza não é boa nem má. e se a julgarmos por estas categorias tolas. é 
como se a colocássemos num compartimento sujo. que tornaria suja mesmo a nature- za pura. 
Então Zarathustra continua:  

 
"Ainda és. para mim. um preso imaginando a liberdade...” 
 
Isso significa que ele é o cão feroz aprisionado no canil, e quão maravilhoso que ele 

deseje caminhar nas nuvens para não ser mais esta coisa terrível. Agora. que atitude em 
relação à vida! Esta é a moralidade protestante comum. veneno, e em completa contradição 
ao que Zarathustra prega em outros lugares.  

 
"Ah! sagaz torna-se a alma de tais presos. mas também, ai de nós. velhaca e baixa. 
Ainda precisa purificar-se o liberto no espírito. Não é suficiente que tenhamos um 
espírito livre, temos que nos purificar do cão em nós. Muita prisão e mofo permanecem 
nele; cumpre que límpido se torne o seu olhar."  

O olho significa sua visão. o modo como ele concebe as coisas e vê os problemas. 
Bem, isto não precisa estar limpo da mistura da terra, mas muito da mistura do protestantismo.  

 
"Sim, conheço o perigo que corres. Mas, pelo meu amor e esperança. eu te imploro: 
não deites fora o teu amor e esperança. Ainda te sentes nobre e nobre ainda te sentem 
também os outros. que te guardam rancor e te lançam olhares maus. Aprende que um 
homem nobre é um obstáculo no caminho de todos. Um obstáculo também no caminho 
dos bons, é um homem nobre; e, mesmo quando eles o dizem um bom, querem com 
isso. arredá-lo dali.”  

 
Aqui novamente Zarathustra estimula a aspiração do jovem para se tornar ele próprio 

um espírito; ele o deixa sentir que sua existência no corpo e nas condições naturais é uma 
pena e se ele fosse um homem é nobre. certamente não desistiria de sua esperança e de seu 
amor: em outras palavras. ele fugiria de sua existência natural. Então ele diz: "Aprende que um 
homem nobre é um obstáculo no caminho de todos”. Certamente. aquele que tenta escapar 
das condições humanas comuns e tornar-se um eterno espírito é um empecilho. E bem certo 
que ele já seja considerado assim; ele é realmente um incômodo " e isso não está certo. Desta 
forma, a conclusão razoável seria que a única coisa a ser feita pelo mundo seria cada um 
cometer suicídio - então todos os problemas se resolveriam. Mas esta é a cura para a dor de 
cabeça pelo corte da cabeça. Não podemos abolir o homem vivente tornando-o espírito - ele 
deve viver aqui- e nós devemos assumir realmente que, uma vez que há vida, há sentido. e 
que a vida não é apropriadamente vivida quando negamos sua metade. Ele chama a crença 
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em uma certa tradição e a vida do corpo em condições naturais, o ponto de vista das pessoas 
boas, e presume que estas pessoas sejam contra os heróis que querem pular fora do corpo. 
Sim, felizmente elas são contra isso, de outro modo todo mundo se tornaria lunático e 
escaparia da existência humana.  

 
"Coisas novas. quer criar o homem nobre, e uma nova virtude. Coisas velhas, quer o 
bom, e que o que e velho seja conservado."  

 
E muito melhor preservar as coisas velhas do que criar coisas novas que não tem pé e 

ficam no ar, meros castelos na Espanha. E esse ,justamente o problema em criar coisas 
novas, a necessidade de que elas realmente vivam e permaneçam na terra ao alcance do 
homem. Qual a utilidade das fantasias criativas que são meras miragens no ar?  

 
"Mas não esse, o de tornar-se um bom, e o perigo que corre o homem nobre, senão o 
de tornar-se um descarado, um zombador, um destruidor. "  

 
Certamente, o perigo dele se tornar um bom homem comum e a coisa menor a ser 

considerada. mas este seria o maior perigo desta espécie de herói. Que se torne insolente, um 
zombador e um destruidor seria o perigo menor. pois então ele poderia ser facilmente abolido.  

 
"Conheci homens nobres, ai de nós, que tinham perdido a sua mais alta esperança. E, 
então. caluniavam todas as altas esperanças. Descaradamente, então, viviam em 
prazeres de breve duração e já não lançavam meta alguma para alem do meio dia."  

 
Isso é justamente porque eles tinham tido aquela atitude, ou no topo de tudo, acima 

das nuvens, ou no lodo, mas nada no meio - como se não houvesse terra verde onde as 
coisas fossem perfeitamente agradáveis, sadias e equilibradas. 

 
“O espírito e também volúpia'., eles diziam."  

 
Este é o ponto de vista onde o espírito ou mente ou e um deus, maravilhosamente 

puro, a estratosféricos 15 ou 16 graus centígrados abaixo de zero, ou é uma estufa de vícios. 
Primeiro vimos um tremendo exagero do espírito, agora nada mais do que volúpia animal 

 
"Então partiram-se as asas do espírito;... 
" Bem, eles partem suas asas por excederem a si mesmos.  
Que agora, rasteja por ai, emporcalhando tudo o que roí  
Tinham pensado, outrora, em tornar-se heróis; "  
" Teriam feito muito melhor se não tivessem pensado nisso.  
" não passam agora de libertinos. E o herói é, para eles, um objeto de raiva e horror."  
Então eles são justamente o oposto do herói, tornam-se porcos viciados. Mas ai eles 
são simplesmente os heróis do lodo.  
"Mas, pelo meu amor e esperança, eu te suplico: não deites fora o herói que há na tua 
alma! Conserva sagrada a tua mais alta esperança!  

                        Assim falou Zarathustra."  
 
Isso soa terrivelmente bem, desde que possamos realmente cumpri-lo. Mas se isso 

custa o nosso corpo, como podemos realizá-lo? Isso não podemos cumprir se destruirmos 
nosso corpo. Esse é o problema com o qual ele finaliza aqui, e vemos pelo título do próximo 
capítulo, "Os Pregadores da Morte" o que o espera.  

 

       SEXTA PALESTRA DE PRIMAVERA - 12 de junho de 1935  
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Prof. Jung: Qual é a ligação entre este novo capítulo “Os Pregadores da Morte" e o 
procedente?  

Mrs Baumann: Penso que o último também prega a morte; há somente a escolha entre 
as alturas e o canil dos cachorros, e se desistirmos deste, não temos mais a vida no corpo.  

Praf. Jung: A sra tem em mente uma passagem especifica para substanciar sua idéia?  
Mrs. Baumann: No final do capíulo ele diz.”Mas nao esse, o de tornar-se um bom, é o 

perigo que corre o homem nobre, senao o de tornar-se um descarado, um zombador, um 
destruidor.”  E a última coisa é: "Nao deites fora o herói que há na tua alma! Conserva sagrada 
a tua mais alta esperança!"  

Prof. Reichstein. Eu diria que o jovem estava destinado a ser a vida, e agora vem o 
contraste: ele nao pode viver sua vida.  

Prof. Jung: O sr. acha que a ligaçao é realmente uma enanatiodromia? Sim, a 

enantiodromia começa quando o jovem é atingido pelo raio. Durante o capitulo precedente 
Zarathustra prega a atitude heróica, mas percebe que há um jovem que se empenha em 
segui-lo, e mais tarde. nas montanhas, o jovem diz: "Minha destruição eu desejava quando 
quis subir (nas alturas) e tu és o raio do qual estava à espera." Zarathustra é o trovão do qual o 
raio emerge, o que significa que nâo é humano, mas um espirito, um demônio cheio de energia 

perigosa; esta é, natur.lmente, a qualidade de um ser tão pleno de pensamentos. Con- 
sequentemente, quando o jovem, que não se encontra nesta intensidade intendidade  de 
tensão, aproxima-se de ZArathustra, sobe ao nivel do demônio, e fica como se atingido pelo 
raio; isto seria loucura; é a explosão súbita na cabeça que se descreve em muitos casos de 
esquizofrenia. Experimentam-se tais coisas no começo, dizendo que algo estourou na cabeça, 
por exemplo, ou que houve uma explosão como um tiro de pistola - e desse momento em 
diante fica-se diferente. Há um termo especial para isto em francês, le trouble cenesthésie 
(perturbação cinestésica) Cénesthesie vem do grego koinos, significando sensação geral375. E 
tais perturbações peculiares são particularmente na cabeça. Ha uma espécie de sintomas 
preliminares; a continuidade da mente fragmenta-se em pedaços como uma superficie de gelo 
ou um espelho. Encontramos sintomas carateristicos nas pinturas que tais pessoas fazem, 
asssim chamadas linhas partidas. Por exemplo, pintam. árvore e então uma parte da árvore é 
quebrada e a substituem por um desenho diferente, algo que não combina; e como uma 
ruptura que atravessa diretamente a pintura, como se um pedaço tivesse quebrado e uma 
outra peça, de construção completamente diferente, fosse ali acoplada. Tais pessoas têm no 
minimo uma linha interrompida, ou mesmo muitas, na sua condição mental. Isto não quer dizer 
que elas sejam necessariamente insanas, pois tais coisas também acontecem a pessoas que 
têm somente uma neurose e são perfeitamente capazes de melhorar.  

Lembro-me do caso de uma mulher que nao era absolutamente louca, embora tivesse 
uma irmã louca. Ela tinha uma neurose e desenhou um quadro que continha numerosas linhas 

partidas; chocou-me bastante louca, embora tivesse uma irmã louca. Ela tinha uma neurose e 
desenhou um quadro que continha numerosas linhas partidas; chocou-me bastante quando o 
vi. Mas ela explicou que tinha sido feito num momento de terrível emoção e que a impressao 
caótica que produzia devia-se a isso, embora não pudesse descrever que emoção tinha sido.  

Vejam, isso mostra que o diagnóstico foi correto; a linha partida significa que houve 
uma cisão, e as pessoas com cisões graves: não as conseguem explicar, ou chegam a uma 
conclusão completamente irracional. E como se não pudessem pular através desta cisão, só 
podem explicar até o ponto em que são interrompidas por uma emoção desconhecida. Mas 
esta mulher foi capaz de explicar as linhas partidas como emoção. Então disse-lhe que seria 
melhor tentar por para fora essa emoção, pintar outro quadro que pudesse expressá-la. Agora, 
na primeira pintura ela desenhou uma figura humana, a si mesma, mas completamente 
dissolvida ou explodida por linhas partidas, um olho aqui, uma mão lá e um pé em algum outro 
lugar, como um cadáver que tivesse sido explodido em muitas partes por uma granada ou um 
alto explosivo - tais emoções profundas têm este efeito de choque como se um projétil tivesse 

                                                
375. Em ingles, coenesthesia, significando um estado de atenção indiferenciada do corpo. 
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entrado no corpo e o explodido completamente. Entretanto, ela se representou inteira no 
quadro seguinte, mas confrontada com uma terrivel cobra, e esta cobra era a causa da sua 
emoção: era a serpente Kundalini. pois quando a serpente levanta sua cabeça, o sibilar da 
serpente, como é descrito na Yoga Tântrica, tem o efeito de um tremendo choque. Isto não é 
sempre verdadeiro, mas em pessoas com uma constituição delicada, como era o caso, produz 
um efeito destruidor. Mas o fato dela depois ter sido capaz de produzir um quadro 
completamente composto, onde as figuras eram inteiras e lógicas, mostrou que ela foi capaz 
de atravessar a lacuna, de restabelecer as linhas partidas. Isto naturalmente nem sempre 
aparece da mesma forma; pode haver um quadro mais ou menos simetricamente composto e 
então, num canto, há uma intromissão que contém algo diferente. Ou talvez uma parte da 
figura humana (ou um animal, qualquer que seja) é dissolvida em coisas estranhas. Assim, 
não é sempre como vidro quebrado, mas também como um crescimento, um tumor por 
exemplo. Quando se olha para tal crescimento no microscópio, na realidade vemos o tecido 
regular do corpo, e então subitamente ele se dissolve numa estranha e caótica acumulação de 
células que não mostra nenhum traço do tecido saudável anterior. Ai podemos descrevê-lo de 
diferentes maneiras. Agora vejam, é o raio que destrói o jovem, que é naturalmente, em 
comparação com a extrema antiguidade do arquétipo, sempre um jovem - o velho sábio tem 
pelo menos dois milhões de anos.  

Mrs. Baumann: No final do ultimo capitulo eu entendi que havia uma demonstraçao de 
Cristianismo que ele nao percebeu absolutamente, e estava justamente imaginando se esta 
nao seria o elemento perturbador, se poderia ser o que eu quis dizer quando a chamei de 
morte.  

Prof. Jung: Naturalmente, o capitulo precedente inteiro, “A Arvore no Monte", é devido à 
supervaloração do espirito, assim como verdadeiramente todo o drama de Zarathustra é 
baseado neste preconceito. Na época em que ele viveu nao poderia evitar se identificar com 
tais 1iguras. Primeiramente ele estava sofrendo da atitude materialista e racionalista do seu 
tempo, que presumia naturalmente que os pensamentos de uma pessoa seriam ela própria, 
sem qualquer objetividade - como as pessoas ainda se identificam com seus pensamentos e 
pensam que podem manejá-Ios como querem, porque os sentem como totalmente subjetivos. 
E esta era a convicção cristã. Este foi justamente o poradoxo do século XIX. Por um lado 
tinham uma atitude perfeitamente racional e mecânica, e por outro eram capazes de serem 
bons cristãos onde o espírito era tudo. Durante a semana o professor professava uma teoria 
mecanicista da psicologia, no domingo ia à igreja e acreditavaa deus sabe em que. Tinham 
duas gavetas: numa uma filosofia materialist e na outra a crença cristã então mesmo que eles 
não acreditassem absolutamente no espírito ou no dogma cristão, ao menos na vida prática 
seguiam a moral cristã. Isto pode acontecer às mentes mais iluminadas. Por exemplo, pessoas 
adotam uma crença oriental como o Taoismo ou qualquer outro sistema oriental e então, 
inconscientemente em relação à sua convicção, vivem uma vida comum, adaptada à igreja. 
Mas as duas coisas nao funcionam juntas. Bramanismo nao foi feito para bons cristaos, nem a 
vida cristã foi feita para o Bramanismo. Simplesmente nao combinam, como óleo e água. 
Causam um tremendo conflito, e é extraordinário como tal coisa pode permanecer quase 
inconsciente.  

Vejam, Nietzsche certamente nao mais acredita em Deus; pensa ter acabado com isso: 
Deus está morto - e entao há uma outra super- valoraçao do espirito tão boa quanto a de 
qualquer cristão. Sem questionamento identifica-se com Zarathustra; personifica-o, chama-o 
de um nome diferente. Nietzsche sabe que nao é Zarathustra, nao obstante se identifica com 
ele, ao invés de tratar Zarathustra como um demônio ou ao menos um espirito desencarnado. 
Se ele ao menos assumisse que Zarathustra teria sido realmente o espirito do velho 
Zarathustra da época persa, poderia perceber que era este que falava, e não ele mesmo, e 
entao nao teria subido o monte para encontrar Zarathustra - de modo a ser atingido pelo raio. 
Mas ele era um filho do seu tempo, nao conhecia psicologia. Se tivesse sabido o que sabemos 
hoje, provavelmente seu caso teria sido melhor, nao sei. Devemos, entretanto, sempre 
reconhecer que nao saberiamos o que sabemos hoje se Nietzsche nao tivesse vivido. 
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Nietzsche ensinou-nos muito. Quando li Zarathustra pela primeira vez, como estudante de 23 
anos, naturalmente nao entendi nada, mas tive uma impressao tremenda. Nao poderia dizer se 
foi isto ou aquilo, embora a beleza poética de alguns capitulos me impressionasse, mas 
particularmente o estranho pensamento tomou conta de mim. Ele ajudou-me em muitos 
aspectos, assim como muitas outras pessoas foram ajudadas por ele. Portanto nao 
poderiamos dizer que ele deveria ter feito de modo diferente; só devamos lembrar se o 
trouxermos para nós mesmos, que ao lermos Zarathustra, devemos ter certo criticismo, pois 
fica bastante claro onde Nietzsche tomou o caminho errado. De outro modo ficamos 
simplesmente infectados por esta identificaçao, porque todos sofremos do preconceito do 
espirito; naturalmente é maravilhoso nos identificarmos com algo que se torna espiritual, mas 
quando estu- damos Nietzsche criticamente, vemos os perigos.  

Agora, como seu ensinamento está imbuido pela identificaçao com o espirito 
Zarathustra, ele realmente ensina algo que poderia significar um massacre em massa. Pois 
nem de longe a grande maioria das pessoas poderia suportar uma tal identificaçao, assim 
como ele mesmo nao pode suportar, e como ninguém poderia; pode ser suportada por um 
certo tempo mas depois torna-se simplesmente demais e entramos em colapso: ficamos 
loucos. Esta percepção nao vem para o primeiro plano, entretanto. Pegamos uma certa idéia, 
como Mrs. Baumann tão corretamente apontou, na última sentença onde ele conclama sua 
audiência: "Mas, pelo meu amor e esperança, eu te suplico: nao deites fora o herói que há em 
tua alma.”  Deve haver uma poderosa e boa razao para deitar fora o herói, de outro modo ele 
nao os advertiria para nao fazerem isso. seguramente o herói nao deveria ser jogado fora. É 
veneno quando nos identificamos, mas nao é quando nao o fazemos. Mas Nietzsche nao tinha 
esse ponto de vista, simplesmente nao podia pensá-lo. Sua idéia obviamente era, ou você é 
um filisteu, ou um pequeno burguês; você é gordo e come, bebe, dorme, etc, ou você deve ser 
um herói, e ele fica com medo, evidentemente, de que o homem vá perder o ideal heróico, 
sendo ameaçado por tantos perigos. Portanto, apesar de tudo que pode ser apresentado como 
contra-argumento, ele diz, nao desista da esperança, nao desista do ideal heróico. Ele é, de 
certo modo, pela sua identificação com Zarathustra, um pregador da morte. Este insight 
lentamente emergiu nele inconscientemente durante o capitulo precedente, agora ele deve 
dizer algo sobre estas pessoas que estao pregando a morte. Mas uma vez que foi um 
pensamento inconsciente, ele naturalmente o projeta sobre outros; nao se percebe como um 
dos principais.  

É regra que o pensamento inconsciente seja projetado, e assim sempre o descobrimos 
à nossa volta. Por exemplo, pessoas que têm fantasias eróticas que nao percebem, deveriam 
certamente se tornarem conscientes daquilo de têm que encontrar nelas mesmas através de 
suas projeções - como aquelas pessoas que se afiliam à sociedade pela supressao das fotos 
pornográficas. Havia um ingles que era membro de tal sociedade. Colecionava todas as fotos 
pornográficas que conseguia agarrar - naturalmente somente de modo a destrui-las. Tinha 
5000 e entao anunciou numa reunião da sociedade que antes que fossem destruidas, gostaria 
muito que a sociedade se desse ao trabalho de se informar do mal que causariam ao mundo, 
vendo-as. E eles todos juntaram suas cabeças para olhar as 5000 fotografias, e assim 
alimentaram-se bastante antes da catástrofe final, quando as queimaram. Naturalmente, 
ninguém em seu bom senso acreditaria que eles nao tivessem se divertindo. E depois tiveram 
a volúpia de acreditar que haviam feito uma coisa boa para o mundo. Como se nao tivessem 
contribuido com o negócio da pornografia ao comprar todo aquele material; muitas fábricas e 
gráficas se beneficiaram com esta grande transação. Bem, agora, este capítulo começa:  

 
 “Há pregadores da morte; e a terra está repleta de gente á qual deve     
pregar-se que abandone a vida."  

 
Quem sao aqueles para quem a renúncia deve ser pregada?  
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Prof. Reichstein: Penso que a conexao aqui está com aqueles cães ferozes no porão. 
Ele quer matá-los, e se está começando a pregar a morte, será a parte natural que deve ser 
morta. Portanto, a gente “à qual deve pregar-se que abandone a vida" sao os homens simples.  

Prof. Jung: Bem, ele obviamente quer dizer que aquelas pessoas que nao estao aptas 
a viver de acordo com as idéias heróicas fariam melhor em desaparecer; naturalmente, sao as 
pessoas comuns que nao têm cachorros no porao. Mas quem tem cachorros no porao? Nao 
são pessoas normais? Primeiramente é contra a simples decência trancar cachorros no porao: 
nao se deveria fazer isso; temos cachorros na sala, no jardim. Sao bons companheiros para os 
homens, muito amistosos; seria anormal trancá-Ios no poraaao. Portanto seres humanos 
comuns e normais têm seus cachorros na superficie; vivem com eles, e numa certa medida o 
dono fica igual ao cachorro e o cachorro ao dono. Frequentemente percebemos esta peculiar 
semelhança entre o cachorro e seu dono: ficam com a mesma expressao e podemos 
comparar cachorros a certos tipos humanos. Há uma estreita ligaçao entre homens e 
cachorros; assim um velho caçador diz que é bom para os cachorros dormirem com os 
caçadores. O cavalo também é amigo do homem. E Philostratus, em seu livro sobre Apolonio 
de Tiana376, diz que os elefantes gostam muito dos homens; ele os ouviu sussurrando entre si 

durante a noite, e estavam bastante tristes porque temiam nao terem agradado aos homens 
durante o dia. Estavam sequiosos de serem apreciados por eles. Esta é uma peça preciosa de 
psicologia animal, uma vez que nossa própria psicologia é semelhante; muitas pessoas se 
preocupam por horas durante a noite se nao tiverem cumprido as expectativas dos outros, se 
nao tiverem feito para eles a coisa certa, se nao tiverem demonstrado amor suficiente. Vejam, 
o individuo comum e normal vive junto com seus animais e portanto nao pode e nao quer ir 
além de si proprio. Agora, estas são as pessoas que Nietzsche diz serem as muito-demais; 
são superficiais quando chegam ao nivel heróico.  

 
"Repleta está a terra de gente supéflua , estragada está a vida pelos muito.- demais. 
Possa a vida eterna  atrai-los para fora desta vida! "  

 
Isto é naturalmente um golpe no Cristianismo que prega a importância da vida eterna e 

a relativa desimportância da vida temporal; ele diz ser muito bom para eles morrerem, passar 
para a vida eterna porque nao fizeram nada da sua vida.  

 
“Amarelos: assim são chamados os pregadores da morte; ou entao, 'negros'.   

  Mas eu quero mostrá-los noutras cores."  
 
Quem sao estes amarelos?  
 Mr. Allemann. Poderiam ser Budisas.  
Prof. Jung: Sim, e os vestidos de preto sao usualmente cristaos, protestantes assim 

como católicos, porque preto é a cor oficial, embora isto se tenha originado realmente no 
oriente, onde usavam capas pretas. Os primeiros monges cristaos vestiam capas pretas, como 
ainda o fazem na Igreja Ortodoxa Grega. Die Trauernden, os enlutados, foi o titulo oficial dos 

monges dos segundo, terceiro e quarto séculos. Entao o preto que significa luto, morte, 
Abnegação, tornou-se caracteristico dos padres. Nas funçoes oficiais usavam outras cores, 
branco expressando inocência, pureza; vermelho expressando amor e o amarelo apareceu 
também, mas acho que foi uma invenção tardia. Azul nao é uma cor da igreja.  

Mr. Allemann: Violeta?  
Prof. Jung: Sim, mas violeta, roxo e carmesim apareceram depois; as cores originais 

eram branco, preto, amarelo e vermelho. E curiosamente eram também as cores misticas dos 
quatro elementos na filosofia alquimica; devem ter algo a ver com alguma concepção original. 
Seriam as cores das quatro funçoes; o que agora chamamos funções psicológicas foram 

                                                
376. A Vida de Apolonio de Tiana, tr. F.C.Conybeare (Londres e Nova Iorque, 1912) Philostratus (um Leminiano, nascido a 170 DC), 
fielmente registrou os ditos de Apolonio, que nasceu em 3 AC, e viveu por cem anos. Viajante, fazedor de milagres, pitagórico, ascético, ele 
nao sabia sobre Jesus, mas foi um tipo de rival deste. 
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originalmente elementos ou temperamentos. Nossas quatro funçõess eram quatro 
caracteristicas da consciência377,  mas quando nao havia psicologia, quando só conhecíamos 

as diferenças entre seres humanos, falávamos de temperamentos, significando diferenças 
emocionais; temperamentos melancólico, ou sanguineo, ou colérico, ou fleumático. A pessoa 
fleumática é aquela com humores frios e lentos; a melancólica tem uma bile muito preta e é 
bastante depressiva; a colérica é uma personalidade irritável e irrascível, facilmente inflamável 
ou impulsiva; e a sanguínea é otimista, alegre, pessoa fácil. Isto era explicado por uma 
condiçao específica dos assim-chamados "humores", um fluido, a umidade ou os sucos do 
corpo. Esta idéia dos quatro temperamentos é de origem antiga, a primeira tentativa de 
classificar as pessoas na horizontal, poderíamos dizer, mas nao havia valor especial ligado a 
isso. Outra tentativa de classificaçã dos seres humanos na antiguidade foi o sistema vertical; 
os tres estágios hylikos, psychikos e pneumatikos - o homem material, o homem psíquico e o 
homem espiritual. Os temperamentos eram relaciondos com os quatro elementos. fogo, terra, 
âgua, ar - e eram também frequentemente caracterizados por quatro cores. Nas mandalas 
lamaístas orientais encontramos novamente quatro cores - branco, vermelho, verde e amarelo; 
mas no ocidente o verde nao é uma cor da igreja porque é a cor da vegetação, que nao tem 
nada a ver com a igreja e o espírito. É peculiar que o azul nao tenha sido usado, mas 
simplesmente nao foi.  

Mrs. Baynes: O manto da Virgem é quase sempre azul.  
Prof. Jung: Sim, na arte, mas isso nao tem nada a. ver com as cores oficiais do ritual; 

chamam-nas cores da igreja, Kirchenfarben, e coincidem com aquelas antigas cores 
alqu1micas. Há um. passagem num dos escritos latinos pseudo-hermeticos onde falam do 
Abutre como o spiritus volatilis levantando-se da mãe negra: Vultur in carcumine montis magna 
voce clamet; ego sum ater et albus, rubens et citrinus, significando: “O abutre no alto da 
montanha grita em voz alta: eu sou branco e preto, vermelho e verde limão." Isto é, é aquele 
que unifica as quatro qualidades estando acima dos temperamentos, na linguagem daqueles 
dias. Para nós poderia significar aquele que nao é pensamento, sentimento, sensação nem 
intuição, mas acima das quatro funções. O significado na filosofia alquimista era também que o 
quatro deve tornar-se um, e tentavam expressar isso no processo químico material através da 
uniao dos quatro elementos: fogo, terra, água e ar - ou mais psiquicamente, unindo os quatro 
temperamentos em um. O um, esta coisa central, foi chamado de muitos nomes, o lápis 
philosophorum. aurum nostru. our ouro (que nao era o ouro comum), e muitas outras 
metáforas. Claramente nao se tratava de um corpo quimico, e nao se poderia dizer que fosse 
espirito, pois era tanto matéraia quanto espirito. Era simbólico e mantinha uma posição central; 

como por exemplo, a mandala lamaista nao está certamente no céu, mas é sempre encaixada 
metade na terra e metade no mundo superior.  

As vestes amarelas sao seguramente budistas porque a cor oficial é aquele amarelo 
alaranjado de suas vestes. Era originalmente uma cor desonrosa usada pelas classes baixas, 
como sinal de humildade e abnegação. Os judeus foram sempre caracterizados pelo amarelo 
na Idade Média: eram obrigados a usar chapéus ou fitas amarelos e na Basiléia, por volta de 
1865, judeus tinham que apresentar um cartão de identificação amarelo nos portões da cidade 
se quisessem entrar. Também a bandeira da quarentena é amarela, significando contágio, 
atenção. Agora continuaremos:  

 
“Ai estão os seres terríveis, que trazem a fera dentro de si e paraa os quais não há 
escolha senão entre os prazeres e a maceração. E também seus prazeres ainda são 
maceração.”  

                                                
377. Para uma completa orientação todas as quatro funções deveriam contribuir igualmente: pensamento deveria facilitar a cognição e o 
julgamento; sentimento deveria dizer-nos quanto e em que extensão uma coisa é importante ou sem importância para nós; sensação deveria 
comunicar- nos a realidade concreta através do ver, ouvir, provar, etc, e a intuição deveria habilitar-nos a pressentir as possibilidades 
escondidas na experiência, já que isto também pertence ao quadro completo de uma dada situação (CW 6, §900). Mas ele completou: "Como 
regra somente uma das quatro funções básicas é completamente consciente e diferenciada o bastante para ser manipulada livremente pela 
vontade, as outras permanecem parcialmente ou totalmente inconscientes." (§905) 
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A quem ele se refere agora? Saibam, Nietzsche tinha um grande conhecimento 

histórico.  
Mrs. Bayness: Não se refere àqueles cristãos que primeiro cometeram as loucuras da 

juventude e depois foram para o deserto e mortificaraam a carne?  
Prof. Jung: Exatamente. Poderia facilmente referir-se a homens como Raimundus Lullu, 

ou Ignatius de Loyola ou Santo Agostinho ou Tertuliano, que primeiramente levaram vidas 
bastante selvagens e então subitamente voltaram-se contra si mesmos, voltaram-se para a 
autolaceração; era mesma selvageria dos instintos, somente que agora voltada para um 
proposito aspiritual378.  

 
“Ainda nem sequer se tornaram homens, esses seres terriveis; oxalá preguem o 
abandono da vida e eles mesmos se sumam!"  

 
É uma coisa muito curiosa, mas homens como Inácio de Loyola foram realmente 

heróis; Loyola morreu entre os mouros como missionário, morreu a morte de um mártir, e 
mártires são heróis - foram heróis somente pelo propósito do espirito. E aqui Nietzsche vê 
muito claramente a que o heroismo leva; ele mesmo diz fazer um deus de sete diabos. Ele 
também tira doçura da sua crueldade, tranforma a brutalidade em outro propósito. Mas 
somente vê isto nas outras pessoas, e pensa haver lá algo bastante diferente. Mas seja 
Nietzsche ou lnácio de Loyola ou qualquer outro que se volte e sacrifique a si mesmo, ou se 
lacere com este propósito, tem uma atitude heróica. Ninguém se torna um herói sem se voltar 
contra si mesmo de alguma maneira, pois todos temos dentro aquele coração de coelho, que 
se defende até o fim contra a atitude heróica; se alguém tiver somente uma minima noção de 
heroismo percebemos muito bem como tem que se voltar contra si mesmo, mas de outro 
modo não se chega a lugar nenhum. Esta particular reprovação a respeito deles nem mesmo 
terem se tornado homens mostra que ele vê a desumanidade muito claramente, mas 
identificando-se com Zarathustra é da mesma forma bem desumano. 

  
Ai estão os tísicos da alma: mal nasceram, já começam a morrer e suspiram por 
doutrinas do cansaço e da renúncia.  
Gostariam de estar mortos; e nós deveriamos, realmente, aprovar--lhes a vontade! 
Guardemo-nos de despertar esses mortos a bater nesses ataúdes!  
Se deparam com um enfermo ou um velho ou um cadáver, ou dizem logo: 'A vida está 
confutada!” 
“Mas só eles estão confutados, e os seus olhos, que vêem ; apenas essa face da 
existência”. 
Envoltos em espessa melancolia e sequiosos dos pequenos acasos que ocasionam a 
morte: é assim que a esperam, cerrando os dentes.  
Ou, então, recorrem a confeitos que os consolem, motejando, ao mesmo tempo, da sua 
própria criancice; agarram-se à tênue palha de suas vidas, motejando de que ainda se 
agarram a uma palha.  
Assim reza a sua sabedoria: “Insensato é quem continua vivo, mas nós somos tão 
insensatos! E é esta, justamente, a maior insensatez da vida!"  

   
  A que se refere esta recorrer a guloseimas? Deve ser um caso diferente. Seguramente 
não se refere a qualquer sistema religioso.  
  Mrs. Baumann: Coma, beba . e seja feliz, pois amanhã estará morto.  

Prof. Jung: Sim, o ponto de vista Epicuriano, a perspectiva irônica e mundana, que é de 
longe a mais frequente forma de filosofia. Sua ideia é que de qualquer maneira é bobagem 

                                                
378. Auto-laceradores: Raimundus Lullus ou Raymond Lully (1235-1315), Ignácio de Loyola(1491-1556), Santo Agostinho, bispo de Hippo 
(354-430), Tertuliano ( 160?-230). As palestras de Jung, proferidas no Instituto Politécnico Federal sobre Loyola foram em parte publicadas e 
traduzidas na Spring 1977 e 1978. 
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viver, mas, ái de nós, vivemos e fazemos o melhor possivel. Isto não significe nada, mas é 
uma especie de modo amistoso de existir. É uma filosofia absolutamente prática que tem 
muitos seguidores. 

 
“A vida é somente sofrimento, dizem outros, e não mentem; tratai, portanto, de que 
cesse vida que é somente sofrimento!" E que a doutrina da vossa virtude assim reze: 
Deves matar-te a ti mesmo! Deves tu mesmo subtrair-te à existência!"  
 
A quem se refere aqui?  
Mrs. Crowley: a Schopenhauer.  
Prof. Jung: Naturalmente, Nietzsche foi um grande admirador de Schopenhauer, mas 

depois tornou-se seu oponente. O ponto de vista de Schopenhauer tornou-se um anátema 
para ele porque era muito budista; foi dominado por uma grande compaixão pela humanidade 
e o inegável sofrimento da vida, e assim dizia que podemos simplesmente deixar de querer 
viver, de modo a por fim a toda a fantasmagoria da existência379.  

 
“A volúpia é pecado, dizem alguns dos que pregam a morte; 'Vamos conservar-nos 
apartados e não procriar filhos!' O parto é uma coisa penosa, dizem outros; para que 
mais partos? Só nascem infelizes!" E estes também são pregadores da morte."  

 
Que homem famoso poderia ser mencionado aqui?  
Mrs Baynes: Poderia ser Tolstoi, esta era a sua doutrina.  
Dr. Elliot: Nao nos dias de Nietzsche. Tolstoi nao tinha uma filosofia enquanto jovem380.  

Mrs. Sigg: Malthus?  
Prof. Jung; Sim, o homem do controle de natalidade, que eacreveu antes da metade do 

século dezenove, acho que entre 1840 e 1850, e deu inicio a um grande barulho por toda a 
Europa. Naturalmente Niatzsche foi muito afetado por Malthus, pois todos foram afetados 
então381.  

 
E preciso ter compaixão, dizem ainda outros. Tomai o que tenho! Tomai o que sou! 
Tanto menos; assim, estarei preso à vida. Se fossem deveras compassivos, tornariam 
intolerável a vida de seu próximo. Serem maus - esta eria sua verdadeira bondade. 
Mas querem é soltar-se da vida; que lhes importa, se, com suas correntes e dàdivas, 
acabam prendendo mais solidamente os outros!  

 
Agora a que se refere? "Tomai tudo o que tenho. Tomai o que sou."  

Mrs Crowley: Poderia estar se referindo aos monges.  
Prof. Jung: Oh, nao, nunca dizem para tomarem o que possuem, nunca são rápidos no 

dar.  
Mrs. Crowley: Pensei que dessem tudo ao monastério.  
Prof. Jung: Sim, mas eles têm muito bons celeiros.  
Miss Hannah: Isto soa cristão. O próprio Cristo pregava isto.  
Prof. Jung: Ele nao é moderno o suficiente, e Nietzsche já tratou os cristãos com um 

vento poderoso. Depois de Malthus devemos esperar alguém mais moderno.  

                                                
379. Nietzsche gradualmente voltou-se contra a depreciação oriental da vontade de Schopenhauer como fonte de toda miséria, na crescente 
convicção de que a vontade do poder é a coisa melhor e mais essencial do homem. 
 
380. Depois de estabelecer sue reputação com os grandes romances Guerra e Paz (1859), e Ana Karenina (1877), o envolvimento de Tolstoi 
com a Franco Maçonaria e o Cristianismo tornou-o mais exortativo. 
381. Thomas Robert Malthus (1766- 1834) argumentava que, desde que a população aumenta em progressão geométrica, enquanto que o 
suprimento alimentar cresce não mais do que numa progressão aritmética, a população deve ser controlada pela guerra, fome, peste - ou por 
medidas preventivas como aborto, infanticidio e controle da natalidade. Seu influente Ensaio sobre o Principio da População apareceu em 
1798.)  
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Mr. Allemann: Marx.  
Prof. Jungl Sim, a teoria comunista e tais idéias, Que se originaram na segunda parte 

do século.  
 
E vós também, para quem a vida é árduo trabalho e inquietação: nao estais cansados 
da vida? Não estais maduros para a pregação da morte? Vós todos que gostais do 
trabalho árduo e do que é rapido, novo, estranho - vós suportais mal vossas próprias 
pessoas: o vosso zelo é uma fuga e uma vontade de esquecer-vos de vós mesmos. Se 
acreditásseis mais na vida, não  vos abandonarieis tanto ao momento presente. 
Mas não tendes em vós conteúdo suficiente para esperar - e nem sequer para a 
indolência."  
 
O Que seria isso?  
Mrs. Baynes: E o cansado homem de negócios.  
Prof. Jung: Sim, refere-se às principais características da segunda parte do seculo XIX, 

indústria, vida de negócios, e o cansaço do negociante.  
 
"Por toda a parte, ecoa a voz dos que pregam a morte; e a terra está repleta de gente à 
qual deve-se pregar a morte. Ou 'a vida eterna', para mim tanto faz - contanto que se 
suma depressa!” 
 
Ele liquidou com praticamente toda a geração dos homens, somente poucos restam e 

serão mortos pelo raio. Isto é bastante radical: simplesmente pega a esponja e apaga qualquer 
coisa que tenha sido escrita no quadro-negro da história; um remédio radical. Isto é 
importante. Transmite a idéia de que tudo que existe deve ser jogado fora porque não vale a 
pena continuar. Em que implica isso ?  

Mrs. Sigg: fazer um novo começo.  
 Prof. Jung: Sim, erradicando toda a atul raça humana, produzindo uma completa 

revoluçã, de modo a preparar o chão para o novo mundo.  
Mrs.Adler: Parece-me muito engraçado e compençatório, pois Nietzsche não tinha 

realmente interesse na vida; apresentava tais coisas, mas pessoas que estão próximas da vida 
são mais cuidadosas e conservadoras.  

Prof. Jung: Sim, mas Nietzsche não está falando. Nietzsche é o jovem que foi atingido 
pelo raio: Zarathustra, o espirito, tem a palavra. E o espirito é como um poderoso fenômeno 
elementar que chega quando quer e destrói o que lhe agrada destruir. Vejam, o esplrito não 
pergunta se estamos prontos para ter um novo século ou um novo mundo, mas simplesmente 
chega quando ele está pronto e destrói o que resistir. Portanto Nietzsche não é movido por 
considerações humanas; está simplesmente seguindo as intimações do espirito de 
Zarathustra.  

Chegamos agora ao próximo capitulo, "Da Guerra e dos Guerreiros". Qual é a 
sequência lógica entre este titulo e o precedente "Dos Pregadores da Morte"?  

Mrs.Baumann: Haveria guerra para destruir o mundo?  
Prof. Jung: Sim, guerra tem sido sempre o meio de destruição, e é o que ele está 

pregando, obviamente. A questão é, naturalmente, que forma tomará a destruição e o 
inconsciente já prepara a resposta. Significaria guerra ou ao menos uma atitude guerreira, que 
está pronta para atacar e para destruir, uma prontidão até absolutamente imprudente. Agora, 
aqui devo falar novamente sobre a qualidade peculiarmente profética destes dois capitulos. 
Vejam, poderiamos dizer que não é lógico; simplesmente flui dele e tem obviamente a 
qualidade do pensamento e imaginação. Entretanto, realmente é fato, pois o espirito de 
Zarathustra é, poderiamos dizer, e espelho do fluir dos acontecimentos que são fatos 
potenciais, embora não existam ainda. Nosso inconsciente possui dois aspectos: um é o 
passado ou os remanescentes deste, o outro é o futuro ou os sinais do futuro. O inconsciente 
pode fluir numa espécie de volta ao passado, até coisas que estão num passsado muito mais 
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longinquo do que uma existência individual; como sabem, podemos retornar no tempo 
milhares de anos - ou podemos nos adiantar. Zarathustra se dirige às coisas que estão por vir; 
o passado somente se apresenta na medida em que é o material de construção de um novo 
futuro. Espelha as imagens das potencialidades do inconsciente coletivo - o que 
provavelmente será - e portanto quando fala da morte e dos pregadores da morte, não são 
meras palavras, podemos apontá-las como um fato potencial, que o inconsciente mantem um 
estoque para tempos vindouros. Toda vez que alguém fala diretamente do inconsciente, 
devemos ter em mente que se trata de fatos espelhados e verdadeiramente proféticos; uma 
verdadeira profecia espelha o fluxo dos fatos potenciais.  

Assim, estes capltulos estão impregnados pelo futuro. Ilustram o que está se passando 
nos nossos dias, quando, por exemplo, tivemos uma grande quantidade de destruição e 
parece que ainda não acabamos com isso. Ele diz: “Estragada está a vida pelos muitos-de-
mais", e, vejam, pessoas falam muito hoje em dia sobre. superpopulação - e certamente a 
Europa Central é superpovoada. Ficamos muito impressionados na Suiça com o fato de não 
podermos alimentar nossaa população de 5 milhões; só podemos produzir alimento suficiente 
para 2 milhões, e o que acontece aos outros 3 milhões se tivermos que fechar nossas 
fronteiras, por exemplo, se não pudermos comprar? É bastante óbvio que iriam perder-se. A 
Itália tem uma população abundante e estão pregando a morte, mandando divisões e mais 
divisões para a Abissínia para alimentar os mosquitos de lá; esta é uma séria tentativa de 
derramamento de sangue. Portanto, Quanto à idéia de limpeza, a guerra é um dos assuntos 
em discussão no nosso inconsciente, como um dos mais pertinentes meios de destruição. 
Nosso inconsciente está cheio de esquemas destrutivos – este é justamente o caso; 
naturalmente não só o inconsciente pessoal, mas se nos aprofundarmos nas verdadeiras 
camadas coletivas, encontraremos tal tendência. Portanto há um véu geral de medo sobre a 
Europa, de um futuro muito obscuro e ameaçador; suspeitamos que o destino esteja pregando 
uma enorme peça; cada país está se armando até os dentes de modo a estar pronto para a 
paz; por causa deste medo mesmo as pessoas mais pacíficas estão pensando em armas e 
fortalezas. Vemos isto claramente expresso na França; a mentalidade francesa está cheia de 
medo. No dia em que Hitler declarou serviço militar geral, os franceses nem mesmo foram aos 
seus amados cafés. Desertaram de seus lugares habituais nos bulevares, pois pensavam que 
no momento seguinte bombas cairiam sobre Paris. Isto é caracteristico; a atmosfera está 
elétrica com o medo e com a possibilidade de guerra. Estes dois capítulos realmente mostram 
a inconsciente preparação do futuro.  

Mrs. Baumann: Gostaria de perguntar se o sr. vê nos sonhos e fantasias dos seus 
pacientes Quadros das condições gerais, e se o sr. realmente as vê, como distinguir entre o 
pessoal e o politico.  

Praf. Jung: Como regra não se vê essas coisas, porque a maioria dos meus pacientes 
não está preocupada com o bem-estar do mundo. Estão mais preocupados com o seu bem-
estar pessoal, portanto produzem quadros que têm mais significado pessoal. Sonhos 
proféticos são raros; profecias que valem somente para o dia seguinte so frequentes, mas não 
são importantes, ou tem somente importância subjetiva. As verdadeiras profecias requerem 
sempre magnitude e nem todos podem se vangloriar desta qualidade. Vejam, Nietzsche foi 
uma pessoa deste tipo.  

Mrs. Jung: Parece-me não ser somente destruição o que vemos aqui; poderia 
representar uma atitude para com a vida, relacionada novamente ao espírito heróico exaltado 
anteriormente. Assim, acho que é também uma coisa positiva, uma atitude positiva frente à 
vida, não necessariamente destrutiva.  

Prof. Jung: Isto é perfeitamente verdadeiro. Mas aqui é realmente destrutivo e então 
durante o curso do capitulo a enantiodromia se realiza e prepara o próximo capitulo: "O Novo 
Ídolo", onde ele chega à idéia do remédio. Pois o inconsciente nunca propõe a destruição total. 
O inconsciente é o espírito da vida. o fluxo dos acontecimentos que continuam e continuam. O 

inconsciente não conhece morte ou destruição completa, conhece somente mudança e 
geralmente muda de acordo com a lei da enantiodromia. Assim é sempre uma destruição 
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relativa, mas acho que o que se propõe aqui é uma destruição de maior alcance. Se for 
somente de tão longo alcance quanto a guerra mundial, já é suficiente! - e o inconsciente está 
retratando catástrofes que excedem até a guerra mundial.  

Mrs. Sigg: Acho que esta sentença: "Deveis ser aqueles cujos olhos estão sempre à 
procura de um inimigo - do vosso inimigo.", poderia ser tomada como uma profecia da 

psicologia moderna.  
Prof. Jung: Sim, mas espere até chegarmos a isso!  
Mrs. Adler: Na sua conferência sobre a anima na universidade o sr. falou sobre um 

homem que escutava vozes; neste caso, suponho, a profecia era falada, vinha através de 
vozes382.  

Prof. Jung: Naquele caso, a voz se relacionava essencialmente com as coisas 
pessoais. Havia algumas alusões gerais, embora com aplicação muito pessoal, não 
relacionadas a eventos mundiais. Era sempre a atitude pessoal frente a uma possivel 
mudança no ambiente. Mas o objeto não mudou no ambiente, somente houve a mudança da 
atitude pessoal, e havia pouco material profético ali.  

Mrs. Adlerl Mas o sr. não acha que em muitos casos de histeria, por exemplo, há 
grande sofrimento no inconsciente coletivo?  

Prof. Jung: Sim, é verdade, mas encontramos isto em toda parte, a situação geral 
espelha-se em todo caso de neurose. Como todos têm um aspecto coletivo, todos estão 
sofrendo nos seus assuntos financeiros os efeitos da presente crise mundial, por exemplo. 
1sto vai muito profundo em vários casos. Todos são mentalmente afetados por 
acontecimentos atuais e pela situação geral. Poderiamos talvez dizer que hoje em dia um 
quarto da população Suiça está afetada por doença mental. A loucura está se espalhando, há 
muita condição mental anormal predominando na Europa, e todos são mais ou menos 
afetados por ela. Mas é caracteristico do neurótico comum que seu sofrimento pessoal esteja 
em primeiro lugar. Vejam, assim que alguém é ameaçado com uma perda, mesmo se esta 
perda for mundial e todos estiverem relacionados com ela, aquela pessoa é afetada 
pessoalmente e a carrega como se fosse assunto pessoal e não geral. Por exemplo, é sempre 
uma enorme revelação para certos pacientes quando terminam suas próprias análises e me 
escutam falar sobre outros casos. Descobrem que outras pessoas têm sintomas similares, 
Quando pensavam ser os únicos na terra de Deus a terem passado por tais experiências. É 
divertido ver até que ponto pessoas, particularmente atraves do sofrimento, se concentram 
nelas próprias; tornam-se auto-eróticos ao enésimo grau e esquecem todo o resto da 
humanidade que poderia estar sofrendo dos mesmos infortúnios que elas próprias. Mas é 
verdade como Goethe diz no Fausto:  

 
“Nos domingos e feriados que eu adoro”.  
“Há uma conversa sobre a guerra, com todas as suas cicatrizes”.  
Enquanto na Turquia longinqua o povo estrangeiro lá  
Continua a lutar tanto quanto antes.  
AIguém pára na janela, bebericando seu copo  
Olhando os navios embandeirados deslizando no rio abaixo; 
Quando chega a noite, contentam-se em ir 
Para o lar, abençoando a paz e a nossa era para sempre.”383 

 
Mas se este mesmo companheiro fosse atingido por uma bala, então o mundo todo 

desapareceria. Isto é bastante humano e bem universal. Agora continuaremos com nosso 
texto:  

                                                
382. Nenhuma conferência sobre a anima foi encontrada neste perlodo, portanto provavelmente esta referência é sobre uma parte dos 
Seminários dos Sonhos de Crianças, no ETH. 
383. Jung aqui esta citando a tradução de Alice Raphael com pequenas variações. ( Ato 1, cena ii)]  
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“Não queremos ser poupados pelos nossos inimigos e, tampouco, por aqueles que 
amamos de todo o coração; deixai, pois, que vos diga a verdade! Meus irmãos de guerra! Eu 
vos amo de todo o coração, sou e fui um vosso igual. E sou, também, o vosso melhor inimigo; 
deixai, pois, que vos diga a verdade! “ 

 

Sei do ódio e da inveja do vosso coração. Não sois bastante grandes para não 
conhecer ódio e inveja: Sede bastante grandes, pois, para não envergonhar-vos de vós 
mesmos!" 

O que ele revela aqui? Sempre no começo de cada capítulo, um pensamento que tinha 
estado inconsciente vem à tona. Vejam, quando ouvimos alguém falar sobre uma eliminação 
geral, podemos seguramente levá-lo à parte e perguntar porque ele quer eliminar aquelas 
pessoas, qual é a sua motivação pessoal. Lembrem que Nietzsche era um professor 
aposentado, que vivia da benevolência e da caridade dos bons cidadãos de Basiéia. Conheci 
uma velha senhora que gastou vários milhares de francos por ano para sustentar o professor 
Nietzsche. E quando ele morou em Engadine, enfatizou muito quão belo era estar 6000 pés 
acima do nível normal. Então, o que ele revela aqui? É muito importante apontá-lo.  

Mr. Allemann: Seu próprio ódio e egoismo para com as outras pessoas.  
Prof. Jung: Bem, seu próprio ódio e a inveja daquelas pessoas que viveram de fato, 

que puderam enfrentar o mundo. Vejam, não há homem, mesmo que seja um gênio 
extremamente bem dotado, que esteja inteiramente livre da inveja muito normal do bem estar 
comum. E Nietzsche nunca se sentia bem, era completamente isolado. Ninguém o entendia; 
todos os assim-chamados amigos o olhavam com extrema apreensão porque queriam prever 
o que viria em seguida. Temiam por ele, e sentiam já a loucura nas coisas que escrevia. 

Então, estava realmente numa posição que não poderia ser chamada de agradável. Nada 
mais natural que odiasse e invejasse aquelas pessoas que podiam enfrentar a vida comum. 
Vemos isso todos os dias nas pessoas neuróticas que são forçadas pela sua condição a levar 
um tipo de vida que não é, e não pode ser, o tipo comum. Como elas invejam as que podem 
viver a vida comum, dentro das convenções, dentro das expectativas comuns! Por exemplo, as 
que podem aproveitar os prazeres e divertimentos comuns, que encontram um particular 
prazer ao sentarem junto com todos os seus parentes cada domingo. Ou estarem numa 
sociedade onde o único elo for todos terem nascido no mesmo ano; ou as que andam com 
uma banda atrás de uma bandeira, perfeitamente felizes e muito sérias, curtindo seu prazer. 
Pessoas que estão isoladas por um destino peculiar sempre sentem inveja e ódio das que 
podem viver a vida que encontram. Portanto, seria mais natural se, ao invés de dizer, “conheço 
o ódio e a inveja dos vossos corações", pudesse dizer. “conheço o ódio e a inveja do meu 
coração.” Mas é Zarathustra quem fala - ele não tem um coração humano - que portanto é 

projetado; para Zarathustra são os outros Que sentem inveja. Como espirito ele não sente ódio 
nem inveja, somente sabedoria. Nietzsche, por outro lado, deveria sentir que pertence Aquelas 
pessoas.  

"Não sois bastante grandes para não conhecer ódio e inveja", significa que ele não é 
demônio o sufíciente para não sentir ódio e inveja.  
"E, se não podeis ser santos do conhecimento sede, ao menos, seus guerreiros. São 
estes os companheiros e precursores de tal santidade."  

 
Aqui vemos o que ele entende por guerreiros; não estão além do ódio e da ínveja, e 

não necessitam serem grandes, mas podem ser ao menos guerreiros do conhecimento, 
mesmo se não forem santos. Agora, de qual conhecimento seriam eles guerreiros?  

Mrs. Wolff: Da verdade, talvez, porque ele diz "Deixai que vos diga a verdade."  
Prof. Jung: Mas o que é essa verdade?  
Mrs. Crowley: Não significaria o conhecimento profético, aqueles fatos que Zarathustra 

está sentindo, percebendo no futuro?  
Prof. Jung: Sim, significa o conhecimento que ele prega, o conhecimento do Super-

homem. Vejam, apesar do fato de não serem santos nem perfeitos, de estarem sujeitos às 
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muito humanas e muito pessoais motivações de ódio e inveja, podem ser guerreiros. Pode-se 
vencer uma batalha mesmo com maus soldados. 

  
"Vejo muitos soldados; desejaria ver muitos guerreiros! 'Uniforme' chama-se à roupa 
que trajam; oxalá não seja uniforme o que escondem lá dentro!"  

 
O que isto significa?  
Mrs. Baumann: Que seriam indivíduos ao invés de um grupo coletivo?  
Prof. Jung: Sim, falando de guerreiros, instantaneamente pensamos em soldados; 

soldados vestem uniforme, o que significa o absolutamente coletivo, sem nenhuma 
personalidade. Não são responsáveis homem a homem, mas somente responsáveis como um 
corpo! E sempre o perigo em tais organizações onde o individual se torna quebrado de tal 
modo que a personalidade se perde. Naturalmente, na Alemanha, antes da guerra, já se 
chamava a isso Kadaver-gehorsam, que significa obediência cega dos cadàveres; no existiãm 
na realidade. Eram somente imagens obedientes. Então aqui ele sugere a idéia da 
individuação; não deveriam ser uniformizados. Devriam ser eles próprios.  

 
"Deveis ser aqueles cujos olhos estão sempre a procura de um inimigo - do vosso 
inimigo. Em alguns de vós, nasce um ódio logo ao primeiro olhar."  
 

O que ele quis dizer com isso? Agora, Mrs. Sigg.  
Mrs. Sigg: Pensaria que o mais importante do capitulo anterior é que o próprio 

Nietzsche não vê o seu inimigo individual, porque o projetou - não vê sua própria hostilidade 
contra a vida.  

Prof. Jung: Bem, a idéia é que nosso pior inimigo é sempre o nosso próprio inimigo, o 
inimigo que abrigamos dentro de nosso próprio sistema; e precisamos achar este inimigo e 
dar-lhe a chance de combater-nos. Ele é muitoa favor de inimigos equivalentes, não um para 
ser menosprezado, mas realmente odiado. Assim, "nosso inimigo" significa que devemos 
procurar o conflito dentro de nós mesmos; a guerra aqui toma um novo aspecto. Fomos 
levados a pensar nesta guerra como um fenômeno geral universal, mas aqui ele faz uma 
ruptura peculiar e subitamente tudo o que parecia ser exterior, uma guerra política, torna-se 
uma guerra dentro do indivlduo. Na é o inimigo que devemos procurar, mas nosso inimigo, e 
isto naturalmente de um aspecto inteiramente diferente de toda a questão da guerra e 
guerreiros. Podemos dizer que é o lugar onde, como Mrs. Sigg bem corretamente apontou, 
começa a moderna psicologia. Começa com uma espécie de auto-criticismo - com a questão 
"O que está contra mim?" Se eu não consigo fazer o que quero, então algo deve estar contra 
mim, - deve ser algo forte, ao menos tão forte quanto eu e talvez mais forte, porque realmente 
pode me impedir de fazer o que eu quero. E tal inimigo não está num lugar exterior.  

Naturalmente todas as neuroses começam com a ilusão de que é externo. Alguém de 
fora faz tudo contra nós, pessoas acima ou abaixo de nós possuem uma espécie de raio 
elétrico que nos faz pular; pensamos que os jesuitas estão contra nós, ou a instituição 
internacional dos garçons ou porteiros, como um antigo paciente meu pensava. Cada 
neurótico tem uma bête noir em algum lugar, a mãe ou o pai, está ou aquela pessoa que tem 

más intenções. Ou se uma certa coisa não tivesse acontecido, ou se as circunstâncias fossem 
diferentes, tudo estaria bem. Mas coloque-os em ambientes diferentes e descobrirão que as 
mesmas velhas coisas começam novamente, porque carregam o inimigo dentro de si; podem 
ir onde quiserem, mas o inimigo estará sempre neles próprios. Naturalmente isto leva alguns 
meses ou mesmo um ano para ser descoberto num novo ambiente, pois sentem que nas 
novas condições tudo será diferente - todas as velhas preocupações serão deixadas para trás. 
Mas então as coisas dão errado e descobrem onde os demônios estão, e não podem entender 
como pessoas sabiam sobre os segredos deles, e pensam que devem ter estado em contato 
com seus antigos conhecidos. 
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 Por exemplo, o paciente que mencionei era um advogado, um homem altamente 
inteligente, que era perseguido por garçons nos cafés; eles sempre juntavam suas cabeças e 
riam e ele sabia que tinham certos pensamentos sobre ele. Ele tinha certos pensamentos 
naturalmente - já que era homossexual. Então foi para a estação e comprou um bilhete para 
um pequeno lugar chamado Brugg, perto de Zurique, e dai andou nas montanhas através das 
florestas até uma outra estação na mesma linha, onde pegou um bilhete para Basiléia. Então, 
por caminhos tortuosos percorreu a cidade de Basiléia até a estação alemã, onde pegou um 
bilhete para Freiburg; lá se escondeu, e dez horas depois pegou um trem para Hamburgo, 
sabendo então que havia despistado seus inimigos e tudo estava bem - tinha escapado deles. 
Mas em meio ano percebeu que um garçon piscou para outro quando entrou num café. 
Naturalmente começou a pensar raivosamente em como eles poderiam ter detectado seu 
paradeiro. Especulou como poderiam ter descoberto, e finalmente chegou à conclusão que 
deveria haver um jornal para garçons através do qual eles trocavam noticias, que tinham um 
documento secreto publicado no qual havia um tipo de sinalização das pessoas que queriqm 
perseguir. Mas ele nunca pode descobrir tal documento. Isto acontece com neuróticos, 
geralmente depois de um certo tempo de incubação, todas as dificuldades começam num novo 
lugar. Esta é a razão pela qual tantas pessoass mudam-se continuamente. Encontrei uma 
senhora que tinha dado a volta ao mundo três vezes para escapar dos acontecimentos, mas 
sempre chegava a um mundo onde havia acontecimentos.   
      
 
 
 
 

             SÉTIMA PALESTRA DA PRIMAVERA - 19 de junho de 1935  
   
  Prof. Jung: Continuando nosso texto:  

 
" Deveis procurar o vosso inimigo, deveis fazer e vossa guerra e fazê-la pelos vossos 
pensamentos! "  

 
  Aqui Zarathustra toca numa idéia que parece se tornar verdade ne psicologia moderna, 
como vimos na última semana.  
 

" E se vosso pensamento for vencido, que a vossa retidão lance, ainda assim, um grito 
de vitória!  

  Deveis amar a paz como meio para novas guerras. E mais a paz curta que a  longa.  
  A vós, não aconselho o trabalho, mas luta. A vós, nao aconselho a paz, mas vitória. 

Que o vosso trabalho seja a luta e a vossa paz, uma vitória!  
  Só se pode ficar calado e tranquilo quando se tem arco e flecha: do contrário vive-se 

em ociosas conversas e desavenças. Que a vossa paz seja  uma vitória! 
   Dizeis que a boa causa santifica até a guerra? Eu vos digo: a boa guerra   
  santifica qualquer causa.  
  A guerra e a coragem realizarem grandes coisas, muito mais do que o amor no 

próximo. Não a nossa compaixão, mas a nossa bravura salvou, até aqui, as vitimas de 
desgraças." 

 
   Muito disso nos soa bastante familiar - pode-se ler coisas semelhantes nos jornais e 
em certa literatura moderna. Todavia, na medida em que tal ensinamento for compreendido 
como a educação de uma nação, ele é de valor bastante duvidoso, mas se compreendido 
como ensimamento educativo para um individuo torna-se um caso completamente diferente; 
ensina a importância do conflito. Guerra, no plano objetivo, é obviamente o que em geral se 
entende por guerra, m.ã guerra num plano sub- jetivo significa o conflito interno do individuo. O 
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que é bom no interior não o é necessariamente no exterior, apesar de Heráclito ter dito que: A 
guerra é o pai de todas as coisas384, é um pai bastante duvidoso - bem, pais em geral são 

duvidosos. O sermão de Nietzsche é ambíguo aqui; não se sabe se ele está pregando uma 
atitude beligerante que se apresente na politica dos estados, ou se ele prega o conflito 
individual. Se for o ultimo, eu assino embaixo, porque ninguém chega a qualquer lugar se não 
tiver conflito: nós precisamos do conflito e da prontidão para aceitá-lo; pois o conflito é a 
origem de nossa energia psiquica - não poderia haver energia sem ele. Precisamos ter conflito, 
do contrário não vivemos.  
  Podemos presumir que Nietzsche esconde aqui neste parágrafo a intuição sobre 
individuação. Pois o conflito é absolutamente indispensável para a individuação. Não podemos 
individuar se nos mantemos idênticos aos nossos objetivos e atividades porque estes são 
somente um aspecto de nós, e se nos identificamos com um único aspecto nosso, somos 
meramente uma função autônoma, um aspecto autônomo de nós mesmos. Mas se aceitamos 
o conflito entre dois ou varios aspectos da personalidade, temos a oportunidade de individuar, 
porque então se faz necessário um centro entre as tendências conflitivas, e ai a individuação 
faz sentido. Se nos identificamos com apenas um aspecto de nós mesmos, naturalmente 
ficamos contra o inconsciente, e então parece que o inimigo está fora de nós mesmos; ao 
menos não compreendemos porque há oposiçao de dentro, pois somente vemos aquela única 
tendência com a qual nos identificamos e não vemos as tendências opostas385. Então 
projetamos nossos aspectos em outras pessoas que passam a ser nossa bête noir. Elas 

parecem ser a causa de nossos defeitos e de nossa neurose; gosta-se de acusar o pai e a 
mãe, ou uma educação errada, ou inimigos, a fim de desculpar a própria falta. Vejam, se 
Nietzsche realmente falava do individuo nesse ponto, este é, então, um ótimo conselho; mas 
se ele estiver atiçando uma multidão politicamente excitada, então tudo isso é material barato - 
nada de bom, um conteúdo ruim para colunas de jornais. 
  

“O que é bom?', indagais. Ser valente é bom. Deixais as meninas dizer: Bom é aquilo 
que é bonito e ao mesmo tempo comovedor.” 
 

  Eu creio que este "O que é bom?, indagais" é devido ao sentimento de ambiguidade e 

dúvida. Ele se pergunta: "Será que esta pregação que faço é realmente algo bom?" 
Logicamente ele não está se referindo concretamente a. jovens donzelas que são bonitas e 
patéticas. O texto em alemão é inequivoco: seu significado é que o bom é algo bonito e 
patético. Este é também um certo ponto de vista, extremamente inofensivo. Ele diz aqui que é 
bom ser bravo: Como eu disse, ele está em dúvida, entao extrai a idéia de bravura de sua 
pregação sobre a guerra; o guerreiro é no minimo bravo. E lógico que novamente podemos 
aplicar isso ao indivlduo, e então esse pequeno trecho significaria: é uma boa coisa encarar 
seu próprio problema, seu próprio conflito, e isso não tem nada a ver com uma espécie de 
ponto de vista açucarado relativo à moralidade, uma moralidade que é simplesmente bonita e 
patética. Aqui a palavra patética não tem nada a ver com a alemã pathetisch; ela significa 
comovente, rührend.  
 

"Dizem-vos sem coração, mas o vosso coração é verdadeiro e eu amo o pudor de 
vossa cordialidade. Vós vos envergonhais da vossa maré cheia, enquanto outros se 
envergonham da sua baixa maré.“ 
Sois feios? Pois muito bem, meus irmãos! Enrolai-vos no sublime, que é o manto do 
feio!” 
 

                                                
384. Heraclito - 500 AC - era o filósofo pré-socrático favorito de Jung por ter dado importância ao processo e a oposição, sendo um de seus 
gnômicos e sombrios ditos o que se segue: " Guerra é o pai e tambêm o rei de tudo; alguns ela revelou como deuses, outros como homens, 
de alguns fez escravos, e de outros libertos." - Fragmento 25 - tr. Philip Wheelwright. 
385. Jung escolheu o nome complexo para aquelas partes da psique que se separam e que tentam se representar como um todo. Vejam: 
"Uma Revisão da Teoria dos Complexos- CW 8. 
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  Agora, este parece ser um conselho poderosamente bom: cubra-se com o sublime ou o 
austero a fim de esconder a feiúra. Como se isso fosse possível! Na história contemporânea 
encontram-se muitos desses casos, onde se tentou colocar o manto do sublime sobre coisas 
realmente feias. E se pensarmos na aplicação subjetiva deste sermão veremos quão 
impossivel é tal conselho. Não poderia dar certo cobrir nossa feiúra com o manto do sublime, 
porque muitas pessoas perceberiam as orelhas e os cascos do asno saindo da pele do leão.  
 

"E, quando se engrandece, a vossa alma se tornará temerária, e em vossa sublimidade 
haverá malícia (malvadeza). Eu vos conheço.” 
 

  Aqui está novamante uma coisa engraçada em Nietzsche. De vez em quando ele se 
torna bastante faceiro - como uma velha solteirona, vocês sabem, com sua própria malicia. 
Toda vez que leio esta passagem, eu penso no busto de Voltaire de Houdon, no foyer da 
Comedie Française: aquele seu olhar extremamente malicioso e irônico. E preciso ser um 
francês - é necessário mesmo um Monsieur Voltaire - para ter aquela malicia, e ainda assim 
Nietzsche está sempre rodeando este coquetismo, mas é muito ingênuo. Quando se lê, por 
exemplo, Romans et Contes Philosophiques de Voltaire, fica-se sabendo o que. malicia, ele é 

maravilhoso nesse aspecto. Ou quando se lê as numerosas anedotas de sua vida - mesmo no 
leito de morte ele tinha aquela malicia divina que Nietzsche gostaria de ter tido. Vejam, neste 
caso ele precisaria ser malicioso386. Prof. Reichstein: Eu estava considerando se o manto da 

feiúra não poderia ser - ele mesmo - o sublime. Poderia significar simplesmente cobrir o feio, 
porém no texto alemão poderia também significar o contrário, que o manto em si é coisa feia, 
simplesmente por o mantermos ao redor de nós.  
  Prof. Jung: Gramaticalmente sim, o senhor está correto, mas eu tenho uma certa 
dúvida quanto a este significado.  
  Prof. Reichstein: Se formos feios, e digamos que o somos, não cobrir a feiúra é a 
melhor coisa que temos a fazer. Seria de bom senso, com toda a luta, não tentar fazer a feiúra 
parecer bonita, mas tomá-Ia como ela é. Isto, então, seria sublime.  
  Mrs. Crowley: E isso parece combinar também com o verso seguinte.  
  Prof. Jung: Mas não combina muito bem com o tom geral do Zarathustra. Vejam, ele 
usa esta idéia mais tarde no seu conceito do homem mais feio. Lá ele de fato fala acerca da 
feiúra, e como vocês sabem, ele rejeita o mais feio dos homens; não há nada de sublime nele. 
Então eu tendo a pensar - juntamente com a questão de "O que é bom?" - que significaria: 
"Agora, o que é feio? Você pensa que é feio ou você parece ser feio? Bem, então cubra-se 

com o sublime ao aceitar sua feiúra. Por exemplo, o pálido criminoso é um dos que não aceita 
por completo o fato de ser um criminoso; se simplesmente aceitasse o fato, não estaria pálido 
e, então, seria de certa forma sublime. Assim, se aceitassem a feiúra, poderiam possuir 
austeridade. Certas pessoas são tão feias que realmente são austeras. Vocês já tiveram a 
oportunidade de ver o quadro da feia Duquesa do Tirol? Ela foi a mulher mais feia da história - 
pelo menos até hoje a maior feiúra retratada em pintura. Eu não duvido que tenha havido 
outras monstruosidades. Ela era simplesmente um monstro, altamente interessante, e poder- 
se-ia dizer sublime em sua feiúra, uma verdadeira obra de arte da feiúra. Vejam, então, eu 
preferiria entender isso da mesma maneira que entendemos o pálido criminoso: na medida em 
que eu posso superar, o austero ou o sublime são mantos para a feiúra. Fico contente com a 
sua idéia, mas esta é a maneira como me parece. Este verso: "E quando se engrandecer, a 
vossa Alma &e tornará temerária", etc, significaria, então, que a alma não se esconde mais e 
isto é sublimidade, austeridade. Vejam, orgulhar-se ou úbermütio387 é como uma inflação, e 

uma pessoa inflada seguramente não esconderá sua luz de outras pessoas, mas mostrará sua 
mão, manifestar-se-á para ser visto; eatá tão cheia de si que para seus olhos é perfeita, ou a 

                                                
386. Este volume de Romances e Contos Filosóficos contém Cândido e outras sátiras. Em seu  leito de morte quando o cura da sua paróquia 
pediu a Voltaire para reconhecer a divindade de Jesus, ele virou-se para o outro lado, dizendo: "Deixe-me morrer em paz." E o fez. 
 
387. Vulgarmente diz-se, "arrogante". Outras possibilidades: "de moral alta", "brincalhão" e mesmo "devasso". 
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maior, e pensa que as outras pessoas iram vê-la como ela se vê. Consequentemente, toda 
sua feiúra viria à tona, e isso pode ser chamado de sublime; há uma austeridade nisso. 
Contudo Nietzsche diz que a austeridade é maliciosa.  
  O quanto esta austeridade é maliciosa não é facilmente perceptivel. Vejam, Nietzsche 
tem uma certa atitude engraçada em relação aaaao austero ou sublime: é quase como se ele 
os temesse. Soa bem demais, a austeridade de alguém que renunciou à vida ou superou-se a 
si mesma; soa como a perfeição, que tem um cheiro ruim, e que particularmente cheirava mal 
em seus dias. Assim é quase necessário para ele pontuar tal sublimidade, fazendo-a menos 
moral ou menos bonitaJ ele não pode concebê-la ou reconhecê-la por completo sem dar uma 
certa ferroada, um certo ressentimento, e isto é malicia. Sublimidade poderia ser também 
bastante perigosa, porque ele tem falado tantas coisas desagradáveis sobre pesssas sublimes 
que, então, ele estaria se contradizendo. Por conseguinte, ele precisa chamá-Ia de 
"malvadeza”, um Bosheit388 uma espécie de piada, como Voltaire certamente faria. Vocês 

sabem, quando Monsieur Arouet de Voltaire, o pai do Iluminismo francês, e a pior lingua da 
Europa, estava para morrer, o Abade que veio para sua confissão pediu-lhe que se 
arrependesse de todos os seus pecados, ao que ele respondeu: "Mais oui, je regrette tous mas 
peches, surtout ceux que je n'ai pas commis."389 Isto é malicia, o sublime e o ridiculo numa só 

coisa. Este era o "pathos" de Voltaire, e até no último momento, em seu último sopro ele foi 
sarcástico. Mas Nietzsche não é assim, ele é "pathetisch", um ator expressivo de sua própria 
tragédia. 
  Mrs. Sigg: Não foi exatamente esse o modo como Zarathustra tratou os judeus 
anteriormente? Ele mostrou uma atitude sublime, mas foi bastante sarcástico em relação a 
eles.  
  Prof. Jung: Não, ele não é sarcástico, ele fala acerca disso, mas é um sentimental.  
  Mrs. Sigg: E Bosheit.  
  Prof. Jung: Não, leia Voltaire. Lá há realmente um ferrão enveneneado, e poder-se-ia 
dizer que Nietzsche não tem tal refinamento.  
  Mrs. Baynes: Nietzsche é muito sério.  
  Prof. Jung: Sim, e o sarcasmo nunca é sério.  
  Mrs. Fierz: Esta espécie de malicia teria alguma pálida semelhança com a idéia do 
dançarino ?  
  Prot. Jung: Exatamente. A idéia da dança também é um tornar leves as coisas que 
realmente são muito pesadas. Ele se impressiona muito pelo peso das coisas, é terrivelmente 
sério, então as faz leves. Mas não sentimos a leveza; nossos pés nunca são realmente 
arrancados do chão, nunca subimos acima do solo. Há muito "pathos" nisso - é pesado 
demais, sentimental demais. Por outro lado, se lemos uma piada em Voltaire, nós rimos; não 
podemos deixar de fazê-lo; é leve, liberada. Nietzsche foi um grande admirador do francês, 
justamente dos aforistas franceses que desenvolveram aquela arte de transformar toda uma 
situação numa única palavra, porém nunca foi bem sucedido; é um mestre da linguagem com 
certeza, e fez também boas piadas, mas é muito alemão, muito sério.  
  Mrs. Sigg: Creio que não há uma palavraaaa na lingua alemã que traaduza exatamente 
o sentido de malícia.  
  Prof. Jung: Logicamente não. Bosheit pesa mais ou menos 10 toneladas, não é leve: 
não tem o ferrão de uma vespa. A palavra francesa malicieux é de origem latina; ela não é 

alemã, e designa uma coisa que não pode ser traduzida, assim como a palavra alemã 
gemütlich também não pode ser traduzida. O equivalente para um homem francês do 
gemütlich seria um café com mesas de mármore num boulevard ou um salon onde o Gemüt 

morreria congelado.  
  Mrs. Crowley: Será que isso se deve a uma falta de sentimento real do alemão?  

                                                
388. Para Bosheit, Hollindale também tem "fraqueza", e Kaufmann "sarcasmo" - Uma outra possibilidade seria "maldade". 
389. Mas sim, eu me arrependo de todos os meus pecados, e especialmente daqueles que eu não cometi. 
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  Prof. Jung: Não, é somente a capacidade peculiar do alemão de empacotar tantas 
coisas juntas com seu sentimento, todo um museu de realidades; Gemütlichkeit é qualquer 

coisa desde bacon e cerveja até uma guitarra – e inimitável. Então a idéia de que na 
sublimidade haja malicia é uma tentativa de fazer da sublimidade algo leve, algo de irreal, mas 
ele não é bem sucedido. Se quisermos saber como de algo muito sério pode ser feito algo 
leve, leiamos Cândido de Voltaire, leiamos seu diálogo com Pangloss, o filósofo que sofre de 
uma doença pouco respeitável sobre a qual é muito otimista a fim de fazê-la mais leve. Vejam 
como Voltaire trata do assunto e saberão o que é mallcia e como transformar algo dificil em 
leve. E compreenderemos então que a lingua alemã é absolutamente incapaz de produzir tal 
palavra. As próprias palavras em francês são tão destacadas, tão abstratas, tão refinadas, tão 
definidas, que realmente podemos isolar uma coisa de outra. Mas as palavras alemãs para 
designar qualquer coisa emocional ou sentimental são tão carregadas de terra que 
simplesmente são pesadas. As coisas mais leves que encontramos no alemão são certos 
sentimentos suaves - por exemplo, a valsa alemã é leve - mas não é a leveza da França. 
Ainda é um sentimento imbuido de sangue e terra; sim, é uma dança, mas podemos perceber 
o peso do sentimento na dança; e não tem nada a ver com o sentiment francês. 

  Nietzsche diz, então, que no sublime há malicia - ele espera que haja - que o sublime 
não seja tão terrivelmente sublime. Se realmente alcançasse o mais alto estágio, surgiria um 
desvio. Apareceria um, saibam disso; se ocorre a alguém ser sublime, então certamente esta 
pessoa será vitima disso. O que pode fazer? Ela não é nada a não ser sublime. E se alguém 
for realmente bom, o que pode fazer contra isso? É tão somente bom, e é uma vitima disso, 
pois sem ter nada de ruim, terá perdido sua liberdade. Por isso eu sempre luto contra quando 
os teólogos, dizem que Deus é bom. Meister Ekhardt diz que Deus não é bom, pois se o fosse, 
poderia ser melhor. Isso é verdade. E mais ainda, eu diria que ele perde - sua liberdade, 
porque só pode ser bom, não pode fazer nada senão o bem, o que seria uma restrição bem 
grave para sua onipotência, e certamente não é isso o esperado. Assim a sublimidade tem o 
seu senão em algum ponto, por causa de sua unilateralidade. Se tivermos contato com 
pessoas sublimes sentiremos a malícia; é fato que são vitimas da sublimidade, sendo assim 
venenosamente enfadonhos. Mas isso é uma malignidade do destino; há algo maligno e não 
exatamente malicioso, uma coisa má porque é muito perfeita. Toda a sombra e o mal são 
suprimidos e naturalmente vão emergir em algum outro lugar. Não há nada mais tedioso e 
mais destrutivo para a moralidade de alguém do que uma relação com uma pessoa 
indubitavelmente Boa: é um desastre. Filhos de pessoas muito boas tornam-se moralmente 
defeituosos a fim de compensar aquela bondade, e, naturaalmente, o sublime precisa ser 
compensado imediatamente por parceiros desafortunados no jogo, esta é a verdadeira malicia 
daa sublimidade perfeita. E aquele que pode compensar sua própria sublimidade por um 
desvio ou por uma falha, digamos, não é totalmente sublime. Assim não podemos ter ambos. 
E a uma liberdade sobrenatural que ele aspira, pois é humanamente impossível ter ambas as 
coisas ao mesmo tempo!  
 

“Na malvadeza há um encontro entre o temerário e o fraco. Mas um não compreende à 
linguagem do outro. Eu vos conheço.  
Deveis ter somente inimigos que vos odeiem, mas não inimigos que se  desprezam. 
Daveis orgulhar-vos de vossos inimigos: então os bons êxitos de vossos inimigos serão 
também os vossos.  
Rebelião (Resistência) - esta é a nobreza do escravo. Que a vossa nobreza seja 
obediência! Que até o vosso mandar seja um obedecer!” 

   
  Aqui novamente, se isso for dirigido à multidão, dificilmente valeria a pena ouvi-lo; mas 
se for para o indiv1duo é algo diferente - então faz sentido. Por exemplo, não devemos ter 
inimigos que desprezemos significa que não devemos desprezar o inimigo dentro de nós; 
podemos odiá-lo, mas não devemos desprezá-lo, pois estariamos desprezando a nós 
mesmos. Se odiarmos algo em nós mesmos, este é um verdadeiro conflito. Da mesma forma 
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podemos ficar orgulhosos de nosso inimigo, pois podemos tirar conclusões sobre nossas 
próprias qualidades se conhecemos o inimigo. Se tivermos em nós mesmos um inimigo 
particularmente mau, sabemos que temos algo particularmente bom do outro lado. Assim 
também: "Resistência - esta é a nobreza do escravo. Que a vossa nobreza seja obediência." 
Se se aplicar ao indivlduo, logicamente faz sentido - de outro modo não faz nenhum; deixar 
que seu próprio mando seja obediência significaria: obedeça a si mesmo.  
 

"Para um bom guerreiro tem “ tu deves” um som mais agradável do que “eu  quero”. 
E tudo o que vos é querido, fazei com que, primeiro, vos seja ordenado."  
 

  Isto também é uma boa idéia quando aplicado ao individuo. Se dissermos "eu quero" , 
é geralmente uma inflação, porque de fato não queremos; mas se o sentimos como "tu deves", 
de certa forma é mais fácil aceitar – e é também mais verdadeiro porque o Self não é idêntico 
ao ego. O ego diz "eu quero", o Self diz "tu deves". Então o ego sente como se alguém tivesse 
dito "tu deves", e isso é verdade - em todas as circunstâncias é mais verdadeiro do que "eu 
quero", e mais eficiente. Neste sentido, todos deveriam estar conscientes do guerreiro em seu 
próprio Self, aceitando seu "insight" superior como um "tu deves" e nunca como "eu quero". Se 
esse último for verdade, corremos o risco de uma inflação, pois podemos somente arcar com a 
responsabilidade até onde o ego alcança, não podemos ir até onde o Self alcança pois isso 
está além da nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade é um aspecto, uma função do 
Self, mas existem outros aspectos; irresponsabilidade é também um aspecto do Self. 
Nietzsche quer dizer algo semelhante ao que disse sobre aquilo que está além do bem e do 
mal. O Super-homem está além do bem e do mal, mas o Super-homem é o Self.  
 

“Que o nosso amor à vida seja amor à vossa mais excelsa esperança; e que a  vossa 
mais excelsa esperança seja o mais excelso pensamento da vida!” 
 

  Nietzsche menciona aqui algo que é realmente o fundamentote de uma nova 
moralidade, pode-se dizer. Outrora a idéia era que qualquer coisa que agradasse aos deuses 
era bom. Logicamenta um chefe primitivo diria que era bom para ele, - e o que era bom para 
os outros e ruim para ele era necessariamente ruim; ele não possuia outro ponto de vista. 
Posteriormente, como falei, a idéia era que a palavra de Deus explicita o que é bom, e somos 
maus se não a cumprirmos; e nao podíamos ficar contra esta visão. Agora, na medida em que 
estes conceitos metafisicos desapareceram, nós, com certeza, necessitamos um novo 
fundamento. A partir de que padrão podemos dizer que algo é bom? Precisamos ter alguma 
espécie de medida. Bem, a vida poderia ser este padrão: por exemplo, tudo que é vital é de 
importância moral.  
  Evidentemente poderiamos evitar a palavra bom nesse caso, porque esta adquiriu uma 
qualidade particular na história da moralidade; sabemos muito bem que a coisa vital não é 
simplesmente boa no sentido em que usamos essa palavra. Mas não se pode negar que é 
vital, e se for este o caso, também não se pode negar que nos parece que haja lá algo de bom, 
algo que vale a pena. Poderíamos talvez dizer que decidir acerca de algo de maneira tal e tal 
seria bom e moral, mas então, percebemos que não é vital decidir deste modo! e uma solução 
mais vital seria buscada, permitindo que a vida fosse vivida. Mas não podemos chamar isso de 
bom, apesar do fato de sentir que é mais válido do que buscar uma solução moral. Nós 
denominamos como boas muitas coisas que perderam totalmente sua vitalidade, elas não têm 
mais valor, e nem mais vida. E existem outras coisas que nunca foram denominadas como 
boas em particular, mas que de fato possuem mais vida - não somente são vitais em si 
mesmas, como provêm uma base muito melhor para a vida. Elas fornecem formas ou 
possibilidades que enriquecem a vida. Temos grande quantidade de idéias morais que 
empobrecem a vida, e pensamos que agir desta forma é de fato bom, mas então descobrimos 
que o fazemos não por quaisquer razões morais, mas por pura covardia - simplesmente 
covardia e pretexto; escondemos nossas covardias atrás das leis morais, e não ajuda muito 
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acreditar na validade das mesmas. Em tempos modernos tornamo-nos consequentemente 
bem cheios de dúvidas acerca dos padrbes morais e da assim-chamada idéia de que alguma 
coisa é boa ou má. A única questão que se põe é: " É vital?" "Ajuda a vida?" Vejam, 
aprendemos agora a pensar na vida como um fato, não como um caso voluntarioso e arbitrário 
de certos indivlduos. A vida é em si um grande fato e assumimos que tem suas leis bastante 

irrestritas em relação aos nossos códigos morais; sentimos que cada vez mais nosso código 
moral é inadequado para lidar com a vida.  
  Este ponto de vista não é completamente moderno; já o encontramos na Gnose 
Mandeana de João Bati.ta, o iniciador de Cristo, que foi um dos representantes deste 
ensinamento secreto. No Livro de João fica-se perplexo ao encontrar no final de cada capítulo 
esta frase quase épica: “E que a Vida a ser louvada seja a Vida vitoriosa!” Eles acreditavam 
que a "compreensão da vida" era o salvador: o salvador deles era Mandâ d'hayyê, a Gnose da 
vida390. Acreditavam que a compreensão da vida era o supremo conhecimento - E que a 

decisão última sobre a ação humana era dada pela própria vida. Então, a totalidade da 
hist6ria, conforme a viam, era uma questão de se a vida seria ou não vitoriosa, um tipo de 
brado de triunfo de que a vida era novamente vitoriosa.  
  De modo bastante peculiar existe o mesmo final épico num livro de Zola, que não deve 
ter conhecido o Livro de João, porque este só foi traduzido há pouco tempo; estava escrito em 
Aramáico do sul da Babilônia, uma 1inguagem perdida, que mesmo os adeptos existentes 
desta crença eram incapazes de ler; um estudioso alemão decifrou-a só muito recentemente. 
Contudo, em um dos livros de Zola, creio que é Fécondité, encontra-se exatamente o mesmo 
final nos capítulos: "E vitoriosa foi a vida."391 Agora Nietzsche diz: "...O que a vossa mais 
excelsa esperança seja o mais excelso pensamento da vida!"  Poder-se-ia dizer também - "que 
a vida seja o mais excelso pensamento de esperança." Então não se poderia colocar nada 

acima do fato da vida, mas Nietzsche coloca algo em cima ou acima da vida, uma esperança e 
um conceito de vida. Mas a vida em si é que deve decidir, como alias sempre acontece na 
realidade. Não podemos mais esconder de nossas considerações filosóficas o fato de que, em 
última instância, é a vida que decide, e que são estas as decisões que são válidas e sempre 
se tornam verdades, apesar de todas as tentativas do homem de restringir a vida, canalizá-la e 
organizá-la: finalmente a vida quebra todas estas barreiras.  

Mas o mais excelso pensamento da vida, deveis deixar que eu o ordene a vós - e reze: 
“O homem é algo que deve ser superado” 
 

  Vocês têm alguma questão relativa a esta sentenç:a?  
  Mr. AIIeman: Que o homem tenha que ser superado é destrutivo quanto à vida: o 
homem é vivente, o homem é a mais alta idéia.  
  Prof. Jung: Sim, se o homem não vivesse, o que haveria?  
  Mrs. Sigg: Eu não tenho simpatia por esta sentença - que ele comande.  
  Mrs. Adler: É perfeitamente lógico que se ele comanda, não é a nossa idéia mais 
excelsa, e isto não pode ser aceito. O comando da idéia mais excelsa de um outro pode ser 
muito mais alta para nós.  
  Prof. Jung: Sim, poderia ser um conceito no lugar da vida; é com isso que não 
concordamos.  
  Mrs. Baynes: Não me parece destrutivo dizer que o homem precise ser superado; não 
significa que a sociedade precise ser morta, mas que deve continuar crescendo.  
  Miss Wolff: Creio que Nietzsche quer dizer que o homem precisa ser superado a fim de 
se tornar o Super-homem.  
  Prof. Jung: Sim, isto não pode ser tomado tão literalmente. Mas a primeira parte da 
sentença: "Mas o mais excelso pensamento da vida, deveis deixar que eu ordene a vós..." 
necessita muita interpretação. Esta sentença só pode ser aceita se assumirmos que 

                                                
390. Manda= gnosis, conhecimento - no livro apócrifo de João - veja GRS mead - O João Batista Gnóstico (Londres, 1924) _Veja Seminário 
dos Sonhos pp 240, 520. 
391. O livro Fécondité de E. Zola foi traduzido por E.A. Vizetelly como "Fruitfulness" (Frutificação) Nova lorque, 1923. 
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Zarathustra representa o Super-homem, sendo o Self de todo mundo. Se este for o caso, 
então podemos aceitar o que quer que for ordenado, porque, como disse, é verdadeiro. 
Corresponde ao fato psicológico real quando aceitamos o comando do Self como um "vós 
deveis", sendo o Self não idêntico ao ego. Então aqui, se entendermos que Zarathustra é o 
Self de todos nós, então pode nos comandar, e o que ordenar será o mais excelso 
pensamento. Porem eu não gosto da palavra conceito (pensamento) aqui, um conceito já é 
uma abstração da vida; em vez disso, se a sentença fosse "Deveis aceitar sua vida sendo 
comandada. por mim," eu poderia aceitá-la - naturalmente supondo que Zarathustra fosse o 
Self de todo mundo.  
  Mrs. Jung: No texto alemão é Gedanke que não é o mesmo que conceito, é algo mais 
vivo, não seria melhor traduzir por "idéia."?  
  Prof. Jung: É verdade, Gedanke é mais suave; conceito (pensamento) é muito mais 
agudo, mais definido. E menos ofensivo no texto alemão; pode-se deixar assim como está. 
Gedanke é bastante amplo. Vejam, conceptus significa algo que é completamente apreendido, 
um conceito, uma coisa que "agarramos", enquanto Gedanke não é assim necessariamente: 
podemos ter Gedanke, idéias, que não agarramos; como regra geral nossas idéias são como 
pássaros soltos no ar, que ainda não conseguimos apanhar ou agarrar.  
  Mrs. Crowley: É "pensamento" nesta tradução. Seria "os vossos mais excelsos 
pensamentos" o equivalente em inglês.  
  Prof. Jung: Sim, pensamento é aceitável.  
  Mrs. Crowley: Posso perguntar o que o senhor quer dizer com Zarathustra sendo o Self 
de todo mundo - isso não o faria coletivo?  
  Prof. Jung: Bem, visto que Zarathustra é o Super-homem de Nietzsche, ou o Self de 

Nietzsche, e visto que aceitamos a idéia de que o homem tenha um Self e de que 
"Zarathustra" seja uma expressão apta para designar o Self, podemos dizer que Zarathustra 
poderia simbolizar o Self de todo mundo. Por exemplo, ao invés de chamarmos Zarathustra de 
Self, denominêmo-lo o genius ou o deus de Nietzsche; então na medida em que aceitamos a 
possibilidade de todos terem uma relação com Deus podemos dizer que ele é o Deus de todo 
mundo.  
  Mrs. Crowley: Sim, posso compreender isso dessa maneira, mas não no sentido de 
comando.  
  Prof. Jung: Bem, se existe um deus, estaremos sob comando; de outro modo não seria 
um deus. Assim, se aceitamos a idéia de Self, estamos sob o comando do Self, porque nosso 
ego é somente uma parte.  
  Mrs. Crowley: O senhor que dizer um Self, não o Self. Como todo mundo estaria sob o 
comando do mesmo Self?  
  Prof. Jung: Acontece que não sabemos até onde o Self vai. Visto que concordamos que 
Zarathustra é bastante moderno e vital, podemos ter dúvidas se Zarathustra não expressaria, 
ao menos em certo grau, o Self sob o comando do qual estariamos realmente vivendo. As 
últimas sentenças são meramente retóricas: 
  

"Vivei, assim, a vossa vida de obediência e de guerra! Que importa viver muito tempo? 
Que guerreiro quer ser poupado?"  

   "Eu não vos poupo, eu vos amo profundamente, meus irmãos de guerra!”  
 
  Agora chegamos ao capitulo chamado "Do Novo ldolo", e este novo idolo, como vocês 
verão no primeiro verso, é o estado. Qual é a transição? Como é que o capitulo sobre guerra e 
guerreiros conduz para o novo ídolo, o estado? Vejam, nós estamos simplesmente seguindo 
os passos da história.  
  Mrs. Bauunn: Se o capitulo que acabamos de ver tratava do individuo, como parece, 
então a próxima coisa será provavelmente uma consideração coletiva.  
  Prof. Jung: Sim, se ele tratasse dos indivíduos, mas temo que não tratasse somente de 
indivíduos. Os dois aspectos estão confusos. Vejam, a intuição de Nietzsche é acertada se 
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aplicada ao indivíduo, mas através da identificação do indivíduo humano Nietzsche com o 
arquétipo Zarathustra, há uma generalização que inclue também um aspecto coletivo. Então, 
ele antecipa a possibilidade, o que para nós já é um fato histórico, de que aquilo que deveria 
acontecer no indivíduo está acontecendo coletivamente numa nação, e não somente em uma, 
mas em diversas. É como se o processo de individuação, que está agora constelado, 
estivesse acontecendo num pavimento mais abaixo, na mais baixa camada da coletividade, 
onde não se trata de um individuo, mas tem a ver com todo um grupo. Já falamos acerca 
disso; é uma espécie de compromisso entre o indiv1duo e a humanidade. Vejam, a 
humanidade é universal, nem mesmo uma questão de um grupo; mas o que hoje em dia está 
acontecendo é muito claramente uma questão de grupos nacionais, a saber, a idéia de 
autarkia, a autonomia e autosuficiência das nações. Esta tem se tornado a idéia condutora, ao 
invés da individuação. É como se o próprio Deus se dividisse a partir de uma existência 
universal para uma existência nacional, então há um deus da França, um deus da Itália, um 
deus da Alemanha, um deus da Inglaterra. Nietzsche diz que Deus tornou-se um judeu, e 
poderiamos dizer que ele se tornou alemão ou italiano; isso se expressa por um lider, não 
importando se o chamamos Duce ou Führer, é tudo a mesma coisa.  
  Miss Wolff: A guerra é sempre feita por um estado ou uma monarquia, e o guerreiro 
significa o exército, então na própria idéia da guerra está implícito o estado.  
  Prof. Jung: Isto é totalmente verdadeiro: a idéia em si de guerreiros ou soldados 
pressupõe uma vontade geral acima deles, um monarca, um general ou um estado. Esta seria 

a causa da existência de guerreiros, mas a questão fica: como, a partir da idéia de guerreiros e 
guerra desenvolvemos para o estado?  
  Mrs. Fierz: Quando o tipo de individuação, que ele descreve aqui, ocorre na 
coletividade, o estado é uma espécie de persona. encarnação desta individuação, e a 

mudança que ocorrer será descrita como acontecendo dentro desta forma ou desta 
personalidade, a coletividade individuando.  

  Prof. Jung: Sim, mas tudo isso foi expresso na minha interpretação do capitulo sobre os 
guerreiros. Eu quero saber como nós podemos fazer a transição na linguagem de Nietzsche, e 
sempre observamos que o próprio final do capitulo precedente é realmente uma resposta à 
temática principal.  
   Dr. Elliot: Sente-se que,ao falar sobre guerreiros, não fica clara a maneira na qual a 
guerra vai ocorrer, se seria individual ou coletiva. Se fosse coletiva, o estado teria que seguir.  
  Prof. Jung: Mas por que é o estado o que vem a seguir? Por que não seria outra coisa? 
O estado seria o novo idolo, aquilo que vai adiante, mas por que precisamente o estado?  
  Mrs. Jung: Guerra a guerreiros significam uma eclosão da libido primitiva, a qual clama 
por ordem e lei, e é para isso que o estado existe.  
  Prof. Jung: Sim, ficou claro no final do capitulo que alguma espécie de autoridade seria 
requisitada. E por que?  
  Mrs. Jung: Porque os instintos emergiram.  
  Prof. Jung: Exatamente. O capítulo é sobre guerra e guerreiros, sobre o povo 
participando da guerra, e guerra é desordem, uma sublevação selvagem dos instintos, e 
naturalmente isto clama por ordem. Se for coletivo, é necessário haver uma organização 
coletiva, se for individual, então, de que se necessita?  
  Mrs. Crowley: Individuação.  
  Prof. Jung: Bem, individuação como uma condição da ordem, e como isso se 
expressa?  
  Mrs. Jung: Na limitação.  
  Prof. Jung: Bem, sim, isto seria um resultado. Mas como isso se expressa?  
  Dr. Strong: Através do simbolo.  
  Prof. Jung: Sim, da maneira simbólica: a expressão através do simbolo é o caminho da 
individuação. Isto é indispen6ável: ela sempre se expressa num símbolo, e novamante tem-se 
aqui a ambiguidade. Consequentemente Nietzsche não denominou o próximo capitulo: "Sobre 
o Estado", mas chamou-o "O Novo Idolo". Então, o que realmente quer dizer é que toda esta 
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situação de guerra e guerreiros, de instintos, desordem, conflagrações e catástrofes - tudo isso 
necessita uma resposta - digamos, um principio de ordem e controle. Necessita de um idolo. E 
o que é um idolo? Um idolo é um simbolo que possui autoridade, que é mana. No caso do 

individuo, se for o caso de individuação, o símbolo cria ordem; mas se for uma questão de 
eventos coletivos, é preciso haver uma organização, e então não é mais um slmbolo. Logo, o 
simbolo se torna um idolo; pois usa-se a palavra idolo para depreciar o simbolo; da mesma 
forma um quadro ou um monumento. um simbolo, funciona, é vivo, mas no momento em que 

se torna idolo, está morto. Um simbolo que morreu é chamado de idolo, é a veneração 
correspondente de idolatria. Mas nunca poderiamos nomear o uso simbólico dessa tal coisa 
idolatria, porque funciona através de si mesmo, é vivente. E justamente essa é a diferença 
entre um simbolo vivo e um idolo morto. Neste título podemos observar esta ambiguidade, é 
como se Zarathustra ou Nietzsche estivessem sentindo a coisa certa, sentindo que deveria ser 
um simbolo e não um idolo. Então o Novo ldolo poderia significar o novo-velho erro, sempre 
aquele simbolo assim-chamado coletivo que não é nada senão um idolo. E agora, ao invés do 
que tinhamos anteriormente, temos um estado. 
  Prestem atenção, nós experimentamos a história em nosso tempo - de fato, vivemos a 
história; e isso não é uma coisa pequena; antigamente as pessoas liam a história, agora 
vivem-na. Logicamente sempre tivemos um estado no Cristianismo, a igreja, mas não vivemos 
no tempo em que a igreja era o idolo. Naquela época a igreja reivindicava o assim-
cognominado totalitarismo, ela era a autoridade última, não existindo qualquer outra além dela. 
Como sabemos, a Igreja Católica teve autoridade maior do que as Sagradas Escrituras, 
porque já havia uma igreja muito antes dos Evangelhos serem escritos. São Paulo, por 
exemplo, viveu num tempo em que os Evangelhos não eram considerados os livros da 
revelação, e mesmo depois de seu tempo, eles eram considerados somente como livros uteis. 
Então, a igreja, por ser mais velha, sempre se declarou como única competente para 
interpretar as escrituras. O poder temporal sempre tentou se libertar da reivindicação totalitária 
da igreja, e atualmente a igreja perdeu prestígio a uma tal extensão que a reivindicação teve 
que mudar de domicilio. Vejam, a reivindicação da totalidade sempre existiu. E isso traz a 
necessidade do simbolo ou do ídolo: em algum lugamor precisamos ter aquela autoridade 
suprema. Por um tempo, estava invisível e nós procuramos por toda parte. Logicamente 
tivemoss a ilusão de que as pessoas não precisariam de um ídolo supremo, mas a ciência 
começou secretamente a flertar com a idéia de que talvez ela mesma ou o racionalismo 
pudessem ser o ídolo. H.G. Wells _acabou de publicar quatro artigos no Manchester Guardian 
sobre sua recente viagem aos Estados. Unidos, e se quisermos ler a estória de um autêntico 
adepto ao idolo da ciência e do racionalismo, devemos ler H.G. Wells392. Ele acreditava que se 
tivermos uma ciência do dinheiro e da propriedade, e se houverem melhores universidades, e 
se somente certos homens estudados falassem, então o mundo melhoraria. Isto é como 
pensar que se somente ouvíssemos a palavra de Deus tudo estaria bem, como antigamente 
se pensava. Agora vejam que esta reivindicação da totalidade, depois de um curto flerte com a 
ciência apareceu, não tão orgulhosamente, no cenário mundial na reivindicação totalitária do 
estado; primeiro na Rússia para horror do mundo, depois na ltália, depois na Alemanha, e 
talvez ainda mais adiante.  
  Mrs. Volkhardt: O senhor já ouviu falar do Totalitatsansprunch - esta "reivindicação da 

totalidade", todos os dias, nas ruas da Alemanha.  
  Prof. Jung: Bem, é um fato que esta reivindicação foi a prerrogativa da igreja nos 
tempos medievais, depois durante a época do Iluminismo começou a desvanecer, havendo 
diversas tentativas de identificá-la com a ciência. O Iluminismo era baseado na déesse raison 

(deusa razão) - um clamor da totalidade pela razão - e mais tarde esperou-se da ciência a 
suprema autoridade. [Nota: Vejam em 6 de junho de 1934, n.5, sobre a Deusa Razão.] Mas 
reparem! ai vem o estado, aquele monstro, e diz que ele é a totalidade, que ele pode fazer a 

                                                
392. O interesse de Wells pela América existe pelo menos desde 1906, quando ele publicou "0 Futuro na America" - N. York 1906 - Para 
entender sua fascinação pela ciência, leiam “A Guerra dos Mundos” -1898 , "A Maquina do Tempo, 1895, etc. 
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mágica. Agora, Nietzsche sente de modo muito claro que o conflito emergente - instintos 
selvagens, discurso de guerra, da coragem, do empreendimento - levaria naturalmente a uma 
condição anarquica que necessitaria de uma autoridade suprema; e no fundo ele sabe que 
esta deveria ser um simbolo. Precisaria ser o eidos, o simbolo. Contudo, visto que a 
conflagração é coletiva, acontecerá no nivel da coletividade, e será a individuação não de um 
individuo, mas de um grupo - provavelmente um grupo nacional ou uma tribo - e então esta 
tribo terá a autoridade suprema. E desde que não haja algo como uma organização esiritual - 
pois Deus, o_rei invislvel da igreja, está morto - a ideia do deus tribal conduzirá a uma 
organização humana chamada estado. Com isso retornamos a uma espécie de organização 
tribal sem o elemento espiritual. Mas eles adorarão o estado como anteriormente adoraram 
Deus: se algo era o decreto de Deus, esta era a questão última, nada havia além. 
Anteriormente, diziam que Deus deveria nos auxiliar, mas agora falam do apoio do estado aos 
desempregados; o estado cuidara de tudo. Mas o que e o estado? Isto é perfeitamente 
ridlculo, e foi isso que Nietzsche sentiu.  
  Mrs. Sigg: Não é realmente um ideal protestante que somente o Deus individual teria o 
direito de clamar pela totalidade?  
  Prof. Jung: Bem, a reivindicação pela totalidade passou naturalmente por muitas 
mudanças no curso do tempo. Primeiro foi a igreja, mas no protestantismo isso não é verdade 
há algum tempo. Lutero tentou fazer da igreja a autoridade suprema, porém logo se tornou 
óbvio que uma vez quebrada sua autoridade, não se poderia torná-Ia suprema outra vez. Por 
conseguinte, ele gostava de manter a. ilusão que, sua igreja Luterana mantinha conexão com 
a igreja Católica. Os luteranos acreditavam na sucessão apostólica, na transubstanciação, que 
somente a igreja poderia administrar a pharmakon athanasis, a comunhão; ele não gostou 

nem um pouco quando a igreja o repudiou. Tentou salvar uma espécie de autoridade, mas 
sabem como isso foi de pouca ajuda, uma vez que a autoridade já havia sido quebrada. Então, 
a autoridade dentro do Protestantismo teve que ser Deus - e a Bíblia, que é um substituto bem 
ruim para a autoridade, pois é bastante contraditória; como sabem, ela está no Index da Igreja 
CatóIica, e merecidamente. 
  Mrs. Sigg: Mas creio que Lutero tentou educar os Protestantes de modo a ter seu 
pr6prio Deus individual como a mais alta autoridade.  
  Prof. Jung: Não um Deus individual, mas o Deus universal. O erro está justamente ai: é 
uma relação individual com Deus, mas o Deus é universal. A autoridade invisivel a quem 
sempre podemos recorrer é a Biblia, a palavra de Deus, e esta é uma autoridade duvidosa 
pois foi feita pelo homem. Aceita-se que foi feita pelo próprio Deus, apesar de Deus 
obviamente se contradizer inúmeras vezes e falar coisas muito engraçadas, e enfim, isso não 
faz dela uma boa autoridade. Isto foi logo apontado pela critica cientifica das escrituras; a 
ciência foi um instrumento formidável para enfraquecer a Bíblia – e o credo protestante ao 
mesmo tempo: a ciência matou-o completamente. Então os últimos remanescentes do clamor 
pela totalidade desapareceram, e precisam reaparecer em algum outro lugar. Nietzsche previu 
isso claramente - não foi em vão ter sido filho de um pastor. Que o novo ídolo seria o estado 
foi uma intuição tremenda.  
  Mrs. Crowley: Não teria ele percebido isso historicamente, Através de Karl Marx? De 
qualquer forma, foi uma quebra do velho sistema.  
  Prof. Jung: Sim, e ele sentiu naturalmente a tremenda urgência de autoridade na 
Alemanha; isso era um fato, e era inevitável. Eu não digo que foi uma grande profecia, mas foi 
uma intuição muito verdadeira. Ele previu muito naturalmente o curso dos eventos. Na mesma 
época em que escrevia Zarathustra, o estado socialista era amplamente discutido, e lá o 
estado era a autoridade última. Nos últimos anos do século XIX o estado se tornou 
personificado, e cada vez mais se perdeu de vista o fato de que ele era uma abstração. Como 
por exemplo, a ciência natural perdeu a compreensão do fato de que energia é um conceito. 
Só recentemente descobrimos que a matéria é um conceito; sempre pensamos que fosse algo 
substancial, mas é somente um conceito. E então nós ainda acreditamos, e o homem da rua 
também, que o estado é alguma coisa. Mas ele não é nada, é uma mera ilusão ou uma 
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convenção - na verdade é mais tênue que o ar, todos falam dele como se fosse o sujeito, mas 
é simplesmente o objeto mais ilusório do mundo.  
  Mrs. Sigg: Parece ser caracteristico da psicologia dos filósofos que estejam aptos para 
escrever livros sobre o estado, e isso parece ser verdade em relação a Nietzsche também. 
Então pensei que pudesse ser uma espécie de ação simbólica; eles se preocupavam com o 

mundo externo quando na realidade era o mundo interno mais importante, e quando havia 
necessidade de uma organização interna, de individuação.  
  Prof. Jung: Oh! Bem, você não pode afirmar isso. Por exempIo, Platão seguramente 
não escreveu seu livro sobre a Nova República a partir de qualquer necessidade para 
individuação. Está fora de questão. Só podemos falar de individuação num caso como o de 
Nietzsche, cujo pai espiritual foi Schopenhauer; que já falava do principium & individationi. 
tratando disso amplamente. Toda sua filosofia foi baseada nisso393. E toda esta preparação foi 

necessária. Você não vai encontrar tais coisas nos velhos filósofos, porque eles estavam em 
paz com Deus; O mundo era calmo e havia somente poucas emendas com relação à ordem 
divina. Agora, eu creio, começaremos este novo capitulo:  
 

Ainda há povos e rebanhos, nalgum sitio, mas não entre nós, meus  irmãos aqui há 
Estados.” Estado? Que é isto? Pois seja! Abri bem os ouvidos, porque agora, vou dizer-
vos. minha palavra sobre a morte dos povos.  
Chama-se Estado o mais frio de todos os monstros frios."  
 

  Esta é uma linguagem forte e bonita. Vocês sabem, Nietzsche é um grande amigo da 
vida. Tem uma ideia bem perspicaz acerca da realidade da vida, como sendo a única coisa 
real; assim, ele suspeita bastante dos conceitos. Todos os conceitos que se tornaram 
personificados, concretizados são extremamente venenosos, e seguramente uma das 
concretizações mais venenosas e perigosas é o estado, porque ele é meramente a hipóstase 
de uma convenção! E se um conceito ou idéia torna-se concretizada ou personificada existirá 
sempre uma analogia fatal a um evento histórico muito famoso, e é em relação a isso que 
Nietzsche nos advertiria para ter cuidado. O que seria isto?  
  Mrs. Sigg: A Palavra que se torna carne.  
  Prof. Jung: Certamente, a Palavra apareceu no mundo. Vejam, se a Palavra de Deus 
se torna carne, podemos arcar com ela - o que faz sentido, uma vez que tudo que existe foi 
falado por Deus. Que a Palavra de Deus tenha criado o mundo é uma verdade bem antiga, e 
estamos bem familiarizados com isso. Assim é como deveria ser. Mas quando as palavras do 
homem se tornam fatos reais, ao menos ficamos em dúvida; as coisas se tornam bem críticas. 
Por exemplo, confiaríamos em qualquer dos atuais lideres mundiais com discurso de palavras 
criativas? Vamos presumir que o Sr. Roosevelt, por exemplo, estivesse equipado com a 
palavra de poder, que o que ele diz deveria ser. Submeter-nos-íamos a isso.  
  Mrs.Baynes: Não! 
  Prof. Jung: Logicamente que nao, mesmo que fóssemos americanos, porque nós não 
confiamos em um único ser humano com a autoridade, a competência, para falar - palavra que 
mereça ser concretizada. E ainda, através de quem essa palavra, o estado, é dita? Nem 
mesmo só um indivíduo decente: ela é falada pelos jornais - e vejam o que Nietzsche diz sobre 
os jornais um pouco mais abaixo. O estado é uma concretização terrivel, mas se tais coisas 
começam a concretizar é o próprio demônio, e é como Nietzsche sente. Vejam, é 
absolutamente para preservar seu próprio desenvolvimento: ele diz: "Deus está morto", e o 
que fala é o homem. Nem mesmo leva em consideração que não é o Super-homem; fala com 
voz de trovão como Zarathustra, assumindo ser Zarathustra. Zarathustra seria a palavra, sim, 
suas palavras precisam se concretizar porque ele é um anjo de Deus, poderiamos dizer. Mas 
seguramente o estado não é a palavra de Deus. É uma invenção de muitos e consequenmente 

                                                
393. Schopenhauer invocou o escolástico "Principio de Individuação" para indicar como o desejo universal, ele mesmo (como o inconsciente 
para Jung) único e indiferenciado através do tempo. do espaço, se traduz em uma multiplicidade de individuos. Vejam, "O Mundo como 
Vontade e Representação" vol 1, livro II, sec 23. 
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perigosa – venenosa; é uma invenção diabó1ica substituindo o eterno plano de Deus que 
deveria governar o mundo. E o homem, ao invés de competência divina, a mente limitada ao 
invés da mente infinita, coisas baseadas em suposições temporais ao invés de em verdades 
eternas. Então pode-se entender porque Nietzsche chama o estado de o mais frio de todos os 
monstros frios. Se ele ainda acreditasse no demônio, diria que era a própria invenção do 
diabo, como um teólogo que eu uma vez tratei. Antes da guerra ele sofrera de uma neurose 
bastante dificil e séria, mas quando eu o encontrei após a guerra e perguntei-lhe como estava 
passando, disse-me que estava indo bastante bem. Logo, perguntei-lhe o que estava fazendo 
com a igreja, e aquela teólogo, friamente replicou: "Oh, a igreja, certamente uma invenção do 
diabo, mas se vivemos neste mundo, precisamos lidar com o diabo." A igreja é uma invenção 
do diabo na medida em que é o trabalho do próprio homem, pois o homem é sempre um 
individuo isolado, não o homem universal, mas somente um ser temporal e bastante local, 
então qualquer coisa que ele conheça ou saiba é somente uma verdade temporária e local. Se 
ele inventa algo de um caráter universal, certamente será ruim, porque é contra esta ou aquela 
verdade eterna.  
                

          OITAVA PALESTRA  DE PR I MAVERA - 26 de junho de 1935  
 
  Prof. Jung: Começamos o capitulo chamado “Do Novo Idolo" no último encontro, que 
assim prossegue:  
 

"Chama-se Estado o mais frio de todos os monstros frios. E, com toda a frieza, também 
mente; e esta mentira sai rastejandoda sua boca: 'Eu, o Estado, sou o povo'"  

 
Que o estado seja o povo é uma consideraçao moderna. vejam, se o estado é o povo, 

então o povo é o estado; não podemos separá-los. Porém Nietzsche está tentando fazer a 
separação, e o povo em nossos dias faz frequentemente tal tentativa.  

 
"E mentira Criadores, foram os que formaram os povos e .uspender-am por cima deles 
uma fé e um amor; assim serviram a vida."  
 

  Agora, isso é grande, evidentemente; grandes criadores criaram os povos, e 
impuseram a eles - ou tentaram impor--lhes - uma fé e um amor. Poderiam me dar- um 
exemplo?  

Mrs. Allemann: Moises.  
Mrs. Baynes: Maomé.  
Prof. Jung: Estes são exemplo muito bons.  
Mrs. Adler: E na China, aqueles velhos reis.  
Prof. Jung: Oh, não, estes foram legendários, e não fizeram o povo na China, eles 

seguiram os principias do Wu Wei394.  

Mrs. Allemann: As velhas teocracias, como o Egito, ou os Incas do Peru?  
Prof. Jung: Mas eles eram impessoais. A teocracia egipcia era um corpo inteiramente 

anônimo; mesmo o faraó, com seu poder absoluto, ou qualquer tirano oriental, poderia ser 
considerado uma figura anônima, o filho do sol, um ser divino, e como tal, anônimo.  

Mrs. Allemann: Zoroastro?  
Prof. Jung: Bem, é um pouco obscuro; não podemos dizer que ele tenha criado um 

estado, embora tenha chegado a algo deste tipo no curso dos séculos.  
Mrs. Baynes: Os papas no Sacro Império Romano?  

                                                
394. Wu Wei - o principio da inação, de deixar que as coisas aconteçam, é especialmente importante em Chuang Tzu, agora considerado o 
mais primitivamente datado trabalho taoista.  
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Prof. Jung: O papa também é anônimo; não tem importância que tipo de cavalheiro o 
papa seja. Tem que ser um lider pessoal.  

Mrs. Fierz: Napoleão?  
Mr. Strong: Lenin?  
Mrs. Siqg: Hitler?  
Prof. Jung: Sim, estes foram criadores; eles criaram povos e lhes impuseram uma fé, 

porém, e quanto ao amor? Podemos questionar se existe amor em sua criação. Nietzsche 
aparentemente sente que seu depoimento é excessivamente unilateral, e portanto continua:  

 
“Destruidores, são os que preparam armadilhas para muitos e as chamam Estado; e 
suspendem por cima deles uma espada (poderíamos dizer uma espada) e cem cobiças 
(cobiças significando desejos)."  
 

Aqui temos um quadro completamente diferente, o reverso do que foi apresentado 
primeiramente. Agora, é um fato que os seres humanos nunca são perfeitos; podem ter 
propósitos maravilhosos e idealistas, mas não podem criar nada sem incluir a substancia 
negra. Quem quer que crie a luz deve criar sombra, e quem quer que crie sombra, cria 
também luz; tudo o que é criado deve ter dois lados - por um é positivo, por outro é negativo. 
Por exemplo, se acontecer de não crermos no 1slã em um país maometano, teremos uma 
estória a contar, se permanecermos vivos para contá-la. O mesmo acontece na 1talia, se 
acontecer de não sermos fascistas. Uma vez que sejamos fascistas ou nacional-socialistas, 
naturalmente podemos ficar entusiasmados; temos uma fé e um amor, mas se nos desviarmos 
deste principio, saberemos o que é uma espada e cem desejos. Agora, ao que ele alude aqui 
por cem desejos?  

Mrs. Fierz: Tudo aquilo que as pessoas pedem ao estado, quando se tornam 
dependentes.  

Prof. Jung: Sim, num estado comunista, todos os mais baixos desejos do homem, sua 
avareza por exemplo, são claramente estimulados, e estas são as forças motivadoras. E o que 
se pode ver também na história da Alemanha atual, como também na da Italia. E não se pode 
imaginar que os conquistadores islamitas fossem movidos por motivos inteiramente idealistas 
ao fazerem o mundo se relacionar com a fé em Allah; foram impulsionados por todo o tipo de 

cobiça bem comum. Pilharam, assassinaram, destruiram e conquistaram paises, escravizando 
nações inteiras. Essa é a verdade, os senhores vêem, assim os dois aspectos da coisa criada 
são realmente um e o mesmo: tudo o que é criado tem um lado escuro e um lado iluminado, e 
não devemos ter ilusões sobre isso. Se for em qualquer caso bom e ideal, é bom e ideal 
apenas para certas pessoas; para outras é o inferno. Não se pode dizer que o estado é o 
povo, e a seguir inverter e dizendo que o povo é o estado. Devem ter lido nos jornais, talvez, 

que Goebbels fez recentemente um discurso, dizendo que não era o estado o que o 
preocupava, mas sim o povo. Mas o que é o povo? O povo é o estado. Os dois são 

intrinsicamente o mesmo; somente quando um estado inclui muitos povos diferentes poderia 
ser de outra forma. Neste caso um povo faz o estado, então podemos corretamente dizer que 
o povo é o estado; assim neste caso o estado é também o povo, então a primeira sentença é 
verdadeira - ou poderia ser. Evidentemente, não é de forma alguma certo que o fato do povo 
ser um estado tenha um aspecto inteiramente positivo; se o revertermos e dissermos que o 
estado é o povo, temos que a segunda parte do que Nietzsche disse é verdade, porque o 
estado é um monstro absolutamente sem alma. Mas desde que o estado e o povo sejam 
idênticos; ambas as afirmaçbes são verdadeiras, e ambas válidas. Naturalmente, são apenas 
relativamente verdadeiras; se uma coisa é tanto brilhante quanto escurõ, então é somente 

relativamente brilhante e relativamente escura. Assim eu considero isto uma tentativa 
insuficiente de criar um caso favorável para o povo. Nietzsche provê os fascistas, nacional-
socialistas ou os comunistas de um forte argumento pela excelência de sua idéia, mas provê 
também um argumento muito forte a favor do ponto de vista oposto, de que o povo seja o 
estado. De fato, ambas as afirmações são verdadeiras, e portanto o resultado é somente uma 
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verdade relativa. Cada palavra que Nietzsche diz neste capitulo, portanto, pode ser usada a 
favor de um estado comunista, fascista ou nacional-socialista, e também pode ser usada como 
o melhor argumento contra todas estas criações.  

"Esta indicação eu vos dou: cada povo fala a sua lingua do bem e do mal e não 
entende a do vizinho. Cada povo inventou a sua própria língua, segundo os costumes e 
a justiça."  

 Isto é nacionalismo, como os clamores dos nacionalistas alemães ou latinos, os costumes 
ou direitos dos povos, o sacro egoísmo e a diferrença de todos os outros povos. Eles dividiram 
até mesmo o universo metafisico: Deus é agora ou alemão, ou francês ou italiano, e existe um 
novo credo germânico. Poderíamos falar de um credo iugoslavo, servo ou turco, mas o mundo 
inteiro riria se falássemos de um credo suíço ou de um deus suiço especial.  
 

"Mas o Estado mente em todas as 1inguas do bem e do mal; e, qualquer coisa que 
diga, mente - e, qualquer coisa que possua, roubou-a. "  

  Isto é perfeitamente verdadeiro. Mas desde que o estado é o povo, é verdadeiro para o 
povo também.  
“Nele, tudo é falso. Morde com dentes roubados, esse mordedor; falsas são, até, suas 
entranhas”.  
Confusão de línguas do bem e do mal: esta indicação eu vqs dou como marca  do 
Estado. Essa marca, na verdade, significa vontade de morte! Na verdade, e1a chama 
os pregadores da morte!"  
 

Tudo isso e verdadeiro, se realmente considerarmos o estado como absoluto, 
destacado do povo, mas desde que o povo é o estado, é necessariamente verdadeiro para o 
povo também, e cada peSssoa e fato uma confusã de linguagens do bem e do mal. A 
coletividade em si mesma é um mal, uma coletividade sem mal é impossivel; mesmo a melhor 
coletividade que pudermos imaginar é viciosa - em todo caso a mais horrivel chateação, e 

estar chateado é igual ao mal. E o minimo, poder-se-ia dizer, de vicios positivos. Vejam as 
grandes organizações e sua moralidade. Tivemos tres grandes organizações antes da guerra, 
a famosa trindade - o exército alemão, a Standart Oil Company, e a igreja católica. Cada uma 
se considera uma instituição perfeitamente moral. Por exemplo, o Sr. Rockefeller uma vez me 
disse que os austríacos são um povo muito mau,  eu pensei que ele poderia ter algumas 
fantasias a respeito de Viena, mas não, ele falou: "O senhor sabe, doutor, talvez, sobre minha 
idéia de um preço padronizado em favor da Standart Oil!; Trust; o senhor percebe a grande 
vantagem que é pagar-se o mesmo preço pelo petróleo em todo o mundo - é para o bem do 
povo - mas os austriacos fizeram um contrato separado com a Romênia. Este povo é muito 
mau.” Vejam, quando muitas pessoas se engancham num tipo de organização, sua moralidade 
deteriora; a psicologia da turba então prevalece, e tudo o que a turba não quer ela destrói. 
Assim, mesmo se uma pessoa está lutando pelo mais nobre dos motivos contra uma 
organização, não importa; ela é o inimigo e necessita ser eliminada. Qualquer grande 
organização torna-se um monstro dos mais destrutivos logo que alguém se coloque contra ela; 
não interessa qual seja o caráter ou as motivações, esta pessoa será destruida. Sabemos pela 
hist6ria que muitas das melhores personagens foram eliminadas por tais organizações; 
milhares de seres humanos decentes têm sido destruidos pela Standard Oil Trust. E sabemos 
quantas das melhores pessoas têm sido eliminadas pela igreja. Pois uma grande organização 
tem que rebaixar sua moralidade para corresponder às massas; não se pode corresponder ás 
massas sem tornar a própria moralidade a de mais baixa ordem, a mais ambígua e hipócrita. 
Existem muitos exemplos na Igreja Católica; há um velho ditado que diz que a igreja tem um 
bom estômago. Pode digerir qualquer coisa, todos os vicios sob o sol, desde que não seja 
contra o credo. Uma vez que pertencemos à igreja, podemos lidar com tudo, tudo pode ser 
admitido, exceto o pecado contra tal organização. Evidentemente, é isso que eu chamo de 
uma moralidade muito baixa e primitiva. Nietzsche aqui é muito claro quanto ao estado ser um 
grande mal, mas não pode evitar perceber que não podemos passar sem ele; logo que um 
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povo esteja vivendo em um corpo organizado, este deve ser qualquer coisa como um estado, 
e então ai està o diabo. Assim ele continua:  

 
"Nasce gente demais; para os supérfluos, inventou-se o Estado!”  
Sim, nascem infelizmerlte, e são portanto supérfluos, e para eles precisamos de um 
estado.  

 “Vede como ele os atrai a si, aos muitos-demais! Como os devora e mastiga e 
 rumina!”  
 

Isto é exatamente o que seria esperado de um estado decente, que mastigue os 
muitos-demais e os coloque num certo tipo de forma. Devemos ser gratos que exista uma tal 
máquina de devorar estas massas indefinidas, que de outro modo seriam uma peste. Portanto, 
é extremamente importante ter algo como a Igreja Católica, com um estômago capaz de digerir 
mesmo as pessoas mais indigestas. Podemos virar e torcer como quisermos, sempre 
precisaremos de algo como um estado, com regulamentos policiais para corresponder às 
massas. As coisas boas são somente para uns poucos. Bem, o estado diz:  

 
“Nada há na terra maior do que eu; eu sou o dedo ordenador de Deus- assim  urra o 
monstro. E não somente aqueles de orelhas compridas e vista curta se põe de joelhos!”  
 

Eles cairão de joelhos porque existe uma grande verdade naquilo que ele diz - não no 
que o estado diz, evidentemente. Além disso, o estado é uma grande organização, e um 
elemento de ordem; é um monstro, mas a humanidade é monstruosa também, um povo é um 
monstro. Vinte pessoas juntas já são monstruosas, porque sua psicologia já não é mais 
humana, mas se aproxima da animal. Não é a nossa virtude que é estimulada numa multidão, 
mas aquilo que é comumente humano, e isto é o homem inferior; nossa moralidade é 
rebaixada. Numa multidão de muitas centenas de pessoas somos capazes de cometer o crime 
mais horrivel sem sentir; não sabemos o que estamos fazendo, somos simplesmente 
carregados pelo entusiasmo em torno de nós, e nossa moralidade acaba completamente. Sob 
o contágio mental da multidão somos animais de rebanho, Aqora, este grande monstro, o 
povo, pode somente ser mantido em ordem por um outro monstro, justamente como não se 
pode lidar com um elefante selvagem sozinho, mas somente com a ajuda de outros elefantes. 
Portanto contra o monstro do povo temos o monstro do estado, e isto é simplesmente um mal 
necessário; não existem outros meios. Não podemos governar um povo por meios decentes, 
pois este monstro luta contra nós com os modos mais indecentes de um animal astuto; não 
podemos mantê-lo em ordem com boas intenções, palavras piedosas e boas ações, que não 
serão apreciadas. O povo somente aprecia quando bate ou apanha. Isto é um fato, e é 
perfeitamente ridiculo pensar em governar o povo pela amabilidade ou sabedoria: seria 
somente vento.  

Mrs. Volkhardt: Existe um rumor que a Italia está fazendo esta guerra com a Abissínia 
para lidar com os desempregados - como uma boa forma de empregá-los e livrarem-se deles.  

Prof. Jung: Sim, malária é um excelente modo de nos livrarmos dos muitos-demais. Isto 
é um pouco de bom pensamento de estadista - se for bem sucedido!  

Miss Hannah: Então por que Mussolini dá prêmios ás familias grandes?  
Prof. Jung: Bem, agora você o tem! Esta é a inconsistência animal. Se existem muitos 

seres humanos, ele tem um grande exército. A ltalia é então grande e poderosa e todo mundo 
fica orgulhoso de ter tal estado; acreditam nele, então podem ser mantidos em ordem. Mas se 
nós temos pessoas demais, devemos destrui-las, temos que inventar uma guerra colonial em 
um pais particularmente pestilento onde haja uma boa chance de que muitos milhares sejam 
eliminados. Isto é absolutamente necessário, porque elas precisam ir para algum lugar. É 
como os japoneses, que estão agora tentando conquistar a China, que não é um país 
particularmente pernicioso quanto à malária, mas cujo clima na Manchuria é um pouco rude 
para os japoneses; suponho que enviarão milhões de pessoas para este país, com a 
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esperança secreta de que o clima dê um jeito nelas. Por que não? Evidentemente não se pode 
dizer que estão fazendo isso para eliminá-las; se conseguem sobreviver lá, tanto melhor. 
Também se pode dizer que Mussolini não está tentando matar aquelas pessoas; ele precisa 
fazer isso em uma medida razoável. Poderia fazê-lo muito melhor providenciando uma guerra 
contra a França, por exemplo. A França está bem equipada para destruir, então Mussolini 
poderia contar com um milhão de mortos; nestes tempos modernos mesmo a população civil 
não será poupada. Cidades serão bombardeadas com gás venenoso e muitas mulheres e 
crianças serão eliminadas também. Seria um negócio em grande escala, mas feriria o estado, 
então ele só pode arriscar uma perda razoável de sangue, uma guerra contra um estado como 
a Abissinia. Estas coisas são inevitáveis desde que haja humanidade e estado. O estado é 
somente produção humana; é a psicologia de um povo. O estado é a ordem que o povo cria 
para si mesmo, e se leva a coisas tais como guerras ou completa matança, bem, é isso o que 
o povo procura. Porque não podem se arranjar de uma maneira razoável, então isto tem que 
ser feito de uma maneira não razoável.  

Os senhores vêem, em nossa psicologia de turba - que agora é chamada de psicologia 
nacional - somos ainda exatamente como animais. Os senhores se lembram da estória dos 
lemingos, aqueles roedores que habitam o norte da Suécia e da Noruega: são animais timidos, 
isolados, mas de vez em quando aumentam em número em tal extensão que formam uma 
organização, um estado, então vagam em direção ao oeste através de vilas e cidades, 
comendo tudo, e finalmente caminham para dentro do mar e se afogam. O mesmo fenômeno 
ocorre com um tipo de pássaro no Canadá; é uma criatura perfeitamente agradável, civil, 
raramente em grandes numeros, mas ocasionalmente este aumenta tanto que eles também 
caminham para o oeste e se afogam no Pacifico. Esta psicologia é humana; as pessoas 
migram para o oeste se possivel, e se nãao há lugar lá vagam para o leste, para matar a 
população excedente. Por exemplo, os “Norsemen” certamente nunca teriam feito excursões á 
África se nao tivesse havido um aumento de população e um desejo de fazer algo a respeito. E 
uma vez a caminho, o povo forma um tipo de ordem, como uma parada, e tem lideres que lhes 
mostram o caminho. Assim começa. Nas tribos primitivas não há lideres militares, exceto em 
tempo de guerra; ai criam um tipo especial de lider com poder absoluto, a quem todos se 
submetem, e formam um tipo de estado, sendo portanto criada uma ordem que leva a uma 
certa quantidade de destruição. Evidentemente, com suas armas primitivas, não podem criar 
uma matança tão completa como nós podemos; quando começa a chover eles simplesmente 
desistem da guerra e vão para casa, como os velhos chineses, pois os deuses não estavam 
aparentemente favoráveis para um empreendimente guerreiro naquele momento. Mas o 
homem branco já elaborou sua consciência e sua energia em tal extensão, que pode produzir 
maravilhas nunca antes vistas pelo mundo, catástrofes enormes. Na Suíça também, não 
temos um lider militar enquanto prevalece a paz; em tempo de guerra o Conselho Federal 
elege um general, que é o único lider que a Suíça tem, mas que é rei somente durante o 
tempo de guerra; quando a guerra acaba ele vai para casa e torna-se um cidadão novamente. 
Era assim nas tribos primitivas, e o estado moderno criou tal necessidade novamente.  

Mrs. Baumann: Como a China conseguiu governar pela Wu Wei? O senhor poderia 
chamar isto também de monstro?  

Prof. Jung: Não, porque os chineses estavam plantados firmemente no chão como 
árvores; a velha China consistia de campos e casas, e pessoas vivendo em casas escolhidas 
para elas, por astrólogos ou videntes, e todo mundo vivia por si e sozinho. Isto está lindamente 
expresso na Casa de Exilio395 e tais pessoas não faziam guerra ou estado. Por exemplo, se 

um cavalheiro num conselho politico emite uma opinião que não é ouvida ou apreciada, vai 
para casa - isso é tudo o que é necessário. Pensem em um delegado no Conselho Federal ou 
na Câmara dos Deputados cujo conselho não é ouvido! Mas um chinês não gritaria e nem 
criaria um inferno, simplesmente iria para casa. Assim se toda a Câmara dos Deputados fosse 
para suas respectivas casas, a França prosperaria; tous les polissons iriam para casa - 

                                                
395. Nora Waln, Casa de Exilio (Boston, 1933). Wu Wei novamente. 
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Monsieur Doumergue, ou Briand, ou Laval, ou qualquer dos cavalheiros, fazendo uma bela 
figura em casa com sua pequena barriga e um bom vinho - e a França estaria em paz. A China 
não é um estado, mas um povo - bem, nem mesmo um povo - vivendo e se alimentando de 
pedaços de chão, trocando seus bens pelos bens das outras pessoas, e sem lideres porque 
todo mundo fica em casa. Ninguém vaga procurando roubar, furtar ou matar, então para que 
solda dos? Existem ladrões de bugigangas, evidentemente, então há altos muros em volta dos 
pátios com uma pequena porta através da qual se comunicam com o mundo. Esta é a vida 
chinesa, e o imperador é um grande cavalheiro que também mora num lugar desse tipo; seus 
muros são muito mais altos e largos do que os dos homens comuns, mas ele mora lá com 
suas esposas e cortesãos, e todo seu aparato, e é somente um cavalheiro que não atrapalha. 
E agradável e educado com as pessoas - elas o visitam e ele as visita também ocasionalmente 
- e os negócios da estado consistem de alguns sábios éditos, como para construir canais para 
que aquelas regiões particulares possam ser mais bem irrigadas. Há também um corpo de 
soldados, talvez dez mil homens, que são enviados para lugares deste imenso pais onde 
certos cavalheiros se tornaram desgovernados. Mas raramente precisariam de soldados. 
A1gumas vezes partes do país não estão em ordem. O céu e a terra se separaram por um 
periodo. As sugestbes do céu não foram apropriadamente ouvidas e estas pessoas estão 
erradas; então se lhes diz educadamente, talvez com a ajuda de um pouco de veneno, que o 
que estão fazenda náo é muito agradável - ofende as regras do céu - e assim a coisa toda se 
arranja novamente.  

Poderiamos dizer que esta seria a mais horrivel desordem, porque eles não discutem 
os assuntos. Não há Parlamento, nem policia; nós compreendemos ordem como um tipo de 
ação beligerante ou guerreira, porque partimos da idéia de que somos animais selvagens que 
precisam ser baleados, de outra forma nunca obedeceríamos. Os chineses partem da idéia de 
que ser humano é ser civilizado. 

 Mrs. Fierz: Na Casa do Exilio, quando aquela garota pergunta qual guerra está 
acontecendo, o chinês responde. “Não é uma guerra, é uma época!”  

Prof. Jung: Sim, isto foi muito bom. Vejam, uma garota americana moderna visita 
amigos chineses com quem sua familia vem mantendo relações comerciais há cem anos ou 
mais. Eles a encontram em Pequim e ela os acompanha até sua moradia que é em algum 
lugar do interior, viajando através de uma parte devastada do pais, onde está acontecendo 
uma revolução, com tiros, cadáveres, etc. Evidentemente, a garota americana se assusta, mas 
o chinês explica calmamente que se trata de uma época, querendo dizer que um tal periodo 
convulsionado durará setenta ou talvez noventa anos, e depois passará. O povo vive 
quietamente em suas casas, muita coisa má acontece, existem más pessoas, mas isso é de 
pouca importância. É humano. Nós reagiríamos fazendo um inferno de uma confusão; 
diriamos que esta seria a primeira e única guerra, que seria pelo bem maior, e nunca mais. 
Mas para o chinês esta é simplesmente uma época quando as coisas não estão em harmonia, 
e portanto há fricção, e naturalmente onde há soldados, os rifles disparam. Mas temo que este 
jeito humano muito antigo de perceber as coisas esteja desaparecendo depressa na China; 
eles estão se tornando completamente infectados pelo veneno ocidental. Somente espero que 
sejamos infectados pelos chineses; seria muito melhor.  

Vejam, Nietzsche está terrivelmente excitado aqui; um chinês não compreenderia sua 
linguagem. Mas com os jornais contando todos os dias quantos acidentes ocorreram e quantos 
crimes foram cometidos. ficamos naturalmente impressionados com seu número esmagador e 
náo podemos evitar pensar em termos estatisticos, como se fóssemos o cérebro de toda uma 
nação de setenta milhões de individuos. É claro que ficamos excitados. Por exemplo, se 
vemos um homem que está bêbado, pensamos: "Oh, bem, é somente um homem bêbado, 
provavelmente uma ovelha negra.” Mas quando lemos que todos os dias acontecem milhares 
de acidentes por causa de embriaguez, que uma quantidade de crianças sáo destruidas por 
maus pais, má herança, doenças mentais, e sabe Deus o que mais, naturalmente sentimos 
que isso é horrivel. O aumento e o alargamento da conciência através dos jornais nos informa 
de horrores a respeito dos quais nunca haviamos sonhado e que realmente não deverriam 
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existir para nós porque acontecem á distância; pois a coisa que é, é aqui. Vejam, é um ponto 
de vista humano, que qualquer coisa que esteja distante em tempo e espaço não é para nós 
porque não estamos lá e não sabemos sobre isso - sim, ocasionalmente algum mal acontece, 
e claro. Tais pessoas têm uma idéia muito melhor sobre a vida; são mais positivos porque não 
estão tão assustados. Vêem apenas uma quantidade relativa de mal. Evidentemente aquele 
que está realmente sob a roda está completamente sob a roda, pois é o único sob a roda, mas 

mesmo isto tem seus méritos, de certa forma. Ele tem uma experiência de vida muito mais 
plena.  
  Se morarmos por um periodo entre primitivos ou povos menos civilizados, veremos 
como estes experimentam cada momento como algo total, pleno - como algo que tem um 
significado completo e absolutamente incontestável. Por exemplo. um jovem nativo vem 
arrogantemente caminhando apetrechado com cores maravilhosas, plumas, espada e sabe 
Deus o que mais, e ele é o galo, ele é o touro, o herói - é um tremendo camarada e não tem 

nenhum sentimento de inferioridade. Ele se vangloria, é ambicioso, e um maldito tolo, mas é 
completo; ele é feliz por aquele periodo da vida entre os vinte e os trinta anos. Então vem um 
velho entre cinqüenta e sessenta - primitivos ficam velhos mais cedo do que nós - e ele não é 
nada além de velho. E o velho que sempre foi, e nunca foi jovem, personifica a velhice. Em 
cada palavra que diz, em cada gesto que faz, é o homem velho que sempre existiu e sempre 
existirá. Assim todas estas pessoas vivem como se não houvesse futuro ou passado, elas 
vivem agora; não tem telefone, jornais, não sabem nem ao menos o que acontece a uma 
distacia de sete quilómetros. Poderia haver uma guerra mas elas não saberiam disso; talvez 
duas semanas mais tarde elas ouvissem ter havido uma guerra entre suas tribos, mas não 
foram nem um pouco tocadas por isso: é como uma lenda agradável. Evidentemente, se 
acontece com elas, não há nada exceto a guerra, uma completa mania de guerra, mas que 
dura somente um tempo curto, e então ficam enjoadas disso, vão para casa, e a guerra 
acabou. Vejam, tais pessoas têm a vida humana plena, podem plenamente experimentá-la; 
não há telefone para perturbá-las na realização de sua vida momentânea, nem invasão por 
milhões de outras vidas vividas no mesmo planeta.  
  Nós não ficamos na nossa vida porque precisamos partilhar da vida da China, do 
Japão, América e sei lá o que mais: não estamos no aqui e agora. Se somente o telefone e os 
jornais parassem, assim como as pessoas voando a distâncias numa velocidade de 
quatrocentos quilómetros por hora para trazer uma nova vida, uma nova existência, para 
lugares onde não tem nenhum direito de estar, então não partilharíamos desta vida a milhares 
de quilómetros; isto é artificial, e não existe. Somos agora loucos pelo rádio, começamos a 
escutar vozes; ouvimos as vozes de todas as nações e Deus! eles são tão humanos quanto 
nós. Alguém esteve justamente agora na Etiópia e agora se está na Manchuria, agora na India, 
e simplesmente nos mudamos para algum outro lugar, e então somos alguma outra pessoa, e 
não podemos evitar saber que é real. Escutamos até as vozes da selva, ouvimos os leões 
rugindo. Eu sempre achei que a reação da minha mãe ao telefone era bem correta. Ela nasceu 
numa época quando não havia telefone, e eu já era um jovem estudante quando me 
familiarizei com ele. Ela nunca se aproximava da caixa de feitiçaria, como o chamava, mas se 
a persuadíssemos de vir quando sua prima ligava, ela colocava seu ouvido no receptor, 
olhando firme para aquele buraco, e dizia: "Sim, sim, eu a ouço, mas não posso vê-la!” Sua 

prima queria dizer alguma coisa, mas minha mãe não escutava, a finalmente batia com o 
telefone na caixa e dizia que nunca o usaria de novo. Era uma reação natural, sadia: não é 
certo que possamos escutar alguém falando e não possamos vê-la: isto é loucura organizada. 
Chamamos de loucos aquelas pessoas que sugerem que podem ouvir vozes saindo de 
objetos, mas isto é o que estamos fszendo; não é natural. O homem não está preparado para 
isso e se perde bem certamente.  
  Zarathustra continua:  

" Ah, também a vós, ó grandes almas, ele cochicha suas torvas mentiras! Ah, como 
adivinha os corações ricos, que gostam de prodigalizar seus tesouros!”  
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Sim, também a vós ele adivinha, ó vencedores do velho! Deus! Ficastes cansados na 
luta e, agora, o vosso cansaço ainda serve o novo ídolo!  
De herois e homens honrados, desejaria rodear-se o novo ídolo! Como gosta  de 
aquecer-se, o frio monstro, ao sol das consciências tranqüilas!  
Tudo quer dar-vos, o novo ldolo, se vós o adorais: assim compra para si o brilho da 
vossa virtude e o olhar dos vossos olhos altaneiros.  
Qual isca, ele vos quer, para apanhar os muitos-demais! Sim, um ardil infernal foi, 
destarte, inventado, um cavalo de morte, retinindo no jaez de divinas honrarias!"  
 

  Bem, aqui Nietzsche menciona um ponto importante que não poderia omitir: a saber, o 
poder sugestivo, peculiar que a idéia do estado tem, mesmo sobre pessoas que suporíamos 
ser sem preconceitos e capazes de perceber que monstro terrivel ele pode ser. Mas é bem 
compreensivel que mesmo as melhores pessoas sejam acessiveis à idéia do estado porque, 
como eu disse, um estado funciona como algo muito real. Vejam, quando o estado reivindica 
ser como o dedo de Deus, criando ordem a partir do caos, isto é verdade até um certo ponto; é 
monstruoso, não e humano, mas um povo em sua completude não é humano. E um grande 
animal, precisando portanto de outro monstro para domesticá-lo. E porque este é um fato 
inexorável, mesmo as melhores pessoas são acessiveis à idéia de um estado, precisam 
admitir que funciona como uma coisa e devem até mesmo prestar homenagens a ele. Pois 
sentem muito claramente que se não o fizerem, estarão perdidas; são certamente muito mais 
fracas e se não tomam cuidado, arriscam serem pisoteadas até a morte pelo monstro. Como 
as pessoas importantes são muito frequentemente razoavelmente inteligentes também, não 
podem deixar de perceber isso. Certamente estarão conscientes que é muito melhor colaborar 
com os poderes do mundo do que negligenciá-los; somente pessoas muito estúpidas 
negligenciam perigos óbvios.  
 Então, bem contra sua vontade, Nietzsche tem que admitir que mesmo as boas 
pessoas, como ele as vê, não podem evitar o reconhecimento da existéncia do estado, e a 
necessidade de homenageá-lo, mesmo se percebem que o estado os compra pela perda de 
sua virtude, como um tipo de propaganda. O estado é como qualquer grande organização: 
quando uma pessoa importante entra nela, eles publicam isso em grandes letras como uma 
boa propaganda. Sempre é necessário fazer propaganda, porque precisam da fé e da 
confiança das massas; um estado ou qualquer outra orgarlização apontará o fato de que há 
homens muito grandes nele. visando sua própria existência. Se ficasse claro que somente 
pessoas muito sem importancia, gente sem projeção, fazem parte desta organização, esta 
perderia todo seu prestigio e não poderia mais funcionar. Então, está absolutamente fora de 
questão que um homem de certa importância possa ser capaz de ficar completamente livre 
deste monstro. Se quiser de alguma forma lidar com o mundo, isto significa lidar com o 
monstro; e uma vez que este é muito mais forte, deve se comportar de modo a não excitá-lo. 
Deve alimentar o monstro e agradá-Io, dar-lhe açúcar de vez em quando, para que ele possa 
tratar o pobre verme que é um ser humano isolado mais ou menos decentemente.  
 A coisa só se torna errada quando um homem perde a idéia de si mesmo, quando 
vende a alma para a organização. Mas ai é ruim para a organização também, pois a boa 
influência que poderia exercer torna-se uma má influência; ele é o exemplo brilhante de 

alguém que vendeu sua alma, e outras pessoas o imitam imediatamente. Venderão as suas o 
mais prontamente. Estar desalmada é evidentemente o maior perigo de qualquer grande 
organização, e esta somente tem alma na medida em que uns poucos individuos dentro dela 
são bravos ou corajosos o suficiente para reter suas próprias almas; se há apenas uma alma 
humana nela, então tem pelo menos esta alma humana, o que é sempre melhor do que 
nenhuma. E almas isoladas fora da organização não tem qualquer poder porque não lidam 
com o monstro. Mesmo o Deus de Jó, como os senhores lembram, tinha não somente um, 
mas dois monstros com os quais governaram o mundo, o leviatã e o crocodilo; o leviatã 
preenche um terço do oceano e é o governante dos mares, e o crocodilo governa a terra. 
Agora, se o próprio Deus não pode passar sem dois monstros - acólitos - como poderia o 
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homem? É perfeitamente verdadeiro que o estado coloca como iscas em seu anzol os nomes 
de figuras importantes, para pescar os muitos-demais, e isto está certo: o estado existe lá para 
este propósito, assim como qualquer organização existe com este propósito.  
 Eu até mesmo defenderia a Standart Oil Company; de fato, é muito conveniente, uma 
vez que pequenas companias não poderiam custear o estabelecimento de estações de 
extração em qualquer lugar estranho: não teriam o capital. Mas uma grande organização pode 
fazer isso, e não se pode negar que um preço padronizado pelo petróleo tenha um certo valor. 
A Igreja Católica também tem um preço padronizado, de certa forma; custeia um acesso fácil 
para tantas pessoas que são completamente incapazes de imaginar o que o espirito possa ser. 
Há imagens e cerimônias atraentes, padres muito compreensivos e urbanos - os Franciscanos 
por exemplo, que levam as coisas muito próximas ao entendimento das pessoas comuns. O 
Protestantismo sofre pelo fato de não termos uma tal organização. Os católicos certamente 
cumprem uma tarefa extraordinariamente importante mantendo tantos das massas caóticas 
sob controle. Isolam-nos um do outro, influenciam os jornais, penteiam o material muito 
cuidadosamente de modo a não deixar passar coisas erradas, e pintam outras em cores 
favoráveis de modo a torná-las aceitáveis. Criam ilusbes muito úteis; se uma organização 
deste tipo realmente funciona, muitos males podem ser evitados.  
 Sempre digo que não deveríamos ter tais organizações se não houvesse uma 
necessidade vital delas; portanto, não deveriamos nos sentir acima delas, mas sermos gratos 
por elas existirem. Mas deveríamos perceber seu perigo, e o perigo sempre aparece quando o 
individuo vende sua alma. Se vendermos nossa alma prestamos o pior serviço para o estado, 
já que o estado - uma vez que nos tenta a vender a alma - está cometendo um crime. Mas não 
podemos dizer que o monstro comete um crime. Não há nenhum ponto de avaliação, porque o 
monstro é amoral; não pode cometer crimes, assim como não pode fazer qualquer coisa boa. 
O bem e o mal são considerações para o individuo, mas não para um monstro. O que pode um 
monstro fazer quanto ao bem e o mal? Se o julgamos através de considerações morais, como 
Nietzsche o julga, então trata-se naturalmente de algo com uma moralidade extremamente 
baixa, assim como um rinoceronte ou um hipopótamo têm uma moralidade muito baixa. 
Humanidade e exatamente isso, um enorme anfibio.  
 

“Sim, uma morte para muitos foi, destarte, inventada, que se apregoa por vida: na 
verdade, um serviço de amigo para todos os pregadores da morte.” 
Ele realmen te faz do estado uma coisa muito ruim; mas, podemos dizer o mesmo do 
povo.  
" Estado, chamo eu, o lugar onde todos, bons ou malvados, são bebedores de 
veneno... "  
Mas por que bebem o veneno? Eles não precisam.  
.Estado, o lugar onde todos, bons ou malvados, se erdem a si mesmos; Estado, o lugar 
onde o lento suicidio de todos chama-se – ‘vida'."  

  
Por que perdem a si mesmos? Podemos ser parte de uma coisa, sem nos perdermos 

nela. Evidentemente, aqui nossa educação prega-nos uma peça inculcando-nos a assim-
chamada honestidade, aquela aparente honestidade que tenta nos persuadir de que se 
comermos o pão de alguém, precisamos também cantar sua canção; a idéia de que se 
servirmos o estado, precisamos também acreditar no estado. Este preconceito vem da religião, 
da exigência bem ilegítima da Igreja Protestante de ser a coisa toda: a assim-chamada 
exigência totalitária. Como servimos à igreja, devemos acreditar nas doutrinas essenciais da 
igreja. Se formos parte da igreja, estamos completamente na igreja. Temos que vender nossa 
alma à igreja, e considerar uma coisa muito boa fazer isso. Mas só precisamos vender nossa 
alma externamente no catolicismo, não precisamos acreditar nos dogmas, em nenhum deles. 
Eu conheço um homem que informou ao padre que não poderia possivelmente se converter 
porque não conseguia acreditar no dogma da perdição eterna no inferno. E o padre disse: "Oh, 
isso não deveria ser um impedimento, eu também não acredito. " "Mas como é isso - pode 
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você ser padre e não acreditar no dogma?" "Bem, evidentemente o dogma é verdadeiro - 
existe perdição eterna - mas quando as pessoas morrem percebem imediatamente o propósito 
de Deus e o erro que cometeram no mundo, então se arrependem imediatamente e nunca 
vivem a perdição. E como se não existisse. Este é o modo extremamente suave de operar da 
Igreja Católica.  
 Uma vez tive algumas conversas interessantes com um jesuita muito capaz e levei a 
discussão à crençãa no dogma: ai percebi que eu estava discutindo este velho assunto da 
maneira de um verdadeiro protestante - somos tolos o suficiente para acreditar que os 
católicos crêem em seu dogma. Ele disse: "Evidentemente a igreja precisa ter um dogma que 
é a verdade absoluta, mas o dogma vive. Cresce no curso dos séculos; certos dogmas nem 
sempre existiram, os outros foram adicionados. A qualquer hora o papa pode declarar que um 
novo dogma tem autoridade, e então esta é uma nova verdade. Se não concordamos com ela, 
esta é nossa liberdade individual; não precisamos concordar com ela, mas somente não 
devemos falar isso em voz alta; fazemos uma figa dentro do bolso e esperamos. Por exemplo, 
nós alemães somos evidentemente pássaros estranhos para os cardeais romanos. Eles não 
compreendem nossa psicologia, portanto acontece frequentemente de termos pontos de vista 
diferentes - estes podem se tornar dogmas mais tarde, mas o papa no momento não vê como 
adotá-los, então por enquanto tais pessoas declaram pater peccavi e receberão absolvição 
desde que não falem." Eu também perguntei a ele sobre um caso recente de um professor 
católico que criticou alguns fatos históricos, nada tão mau, mas era contra a instrução do 
bispo; e ele disse que evidentemente tal homem deveria receber uma reprimenda, pois os 
jovens estudantes aos quais estava ensinando não eram capazes de julgar as coisas 
apropriadamente, ver a perspectiva correta. Criou-se confusão, o que não é bom para seu 
bem-estar espiritual. Eu disse: "Você está certo, devemos tomar cuidado com o que dizemos; 
para guiar grandes massas precisamos evitar confusões e contradições."  Portanto, uma regra 
geral deve ser estabelecida onde aderimos, e o líder deve aderir também. De outro modo, 
contrariamos a igreja; pela vida da igreja precisamos ser cuidadosos, precisamos nos calar. O 
ponto de vista católico é que é muito mais importante para eles estar na igreja do que acreditar 
na igreja; acreditar nela significa muito pouco. Eles falam disso, mas não significa tanto.  
 Esta é uma idéia antiga. Estar no lugar sagrado é a observância religiosa essencial. A 
igreja está cheia de mana e se estamos no mesmo salão onde acontece a transubstanciação e 
seguimos mais ou menos a missa, recebemos parte da graça; podemos discutir negócios 
durante os momentos enquanto as pessoas rezam, mas se escutarmos parte da missa e 
ficarmos impregnados com aquele odor particular de eucaristia, temos a coisa em nós - 
independente de nossa mente ter estado lá ou não. Esta é a real concepção. Evidentemente, 
cometemos grandes erros ao julgar o catolicismo; não estamos mais conscientes deste ponto 
de vista muito antigo e primitivo no catolicismo, no qual é simplesmente necessário segurar as 
massas. Não podemos esperar que todo esse povo primitivo tenha uma atitude espiritual. Nem 
ao menos sabem o que é isso, mas se estão no lugar sagrado, ficarão santificados de alguma 
forma; eles vêem, ouvem, cheiram, estão sob o mesmo teto - e isto é suficiente. Assim como, 
por exemplo, é bem suficiente para a maioria das pessoas se sentir distinta por ter uma ou 
duas pessoas distintas por amigos. Não precisam de nenhuma distinção particular própria, 
mas estão em contato com tal pessoa e portanto estão bem. E sob os olhos do mundo, estão. 
A Igreja Católica lida com o ponto de vista do mundo, e assim alcança o mundo. Enquanto que 
o protestantismo não alcança o mundo, evidentemente; desenvolveu seu muito louvável ponto 
de vista de convicção completa e completo auto-sacrificio - devoção completa a um certo 
principio espiritual. Mas o que acontece quando o principio espiritual morre e desaparece? 
Então eles buscam algo que tenha uma exigência igualmente totalitária, e isto é o estado.  
 Portanto em vez da igreja, é o etado que tem agora a exigência totalitária, porque as 
pessoas precisam deste sentimento de totalidade. Se alguém não está com o estado, está 
contra ele, como se o estado fosse o próprio Cristo; se alguém pertence ao estado sem 
acreditar nele, acha-se hipócrita. Mas isto não é verdade, porque não podemos confiar neste 
monstro, o estado; só podemos confiar nele até onde chega sua inteligência, e não mais além. 
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E como não estamos em nenhuma relação humana com ele, não podemos dizer que o 
monstro se comporta de modo vergonhoso, ou que seja um aborrecimento e vicioso; estas não 
são considerações para um monstro. Por exemplo, se um rinoceronte se comporta como um 
rinoceronte real deve se comportar, está tudo bem, não é um mau animal; um rinoceronte 
domesticado que não nos chifrasse logo que nos visse é que seria o mau rinoceronte. Vejam, 
o protestante está muito particularmente exposto àquele perigo de pensar ser seu mais alto 
dever a crença na organização na qual está empregado; pensa que deve acreditar no estado 
de quem é empregado, por exemplo, e isto é um grande erro. Através de um tipo de idealismo, 
vende sua alma sem perceber, devota sua alma ao estado como se fosse um deus. E mesmo 
uma coisa perigosa devotarmos nossa alma inteiramente a Deus, uma vez que estamos 
vivendo no mundo. Façam isso e verão onde vão parar. Saimos do mundo e podemos até nos 
tornar um um fantasma eterno - não vivemos mais e não estamos no tempo; não podemos nos 
devotar ao nada pois estamos aqui. Então é impossivel para o ser humano devotar-se 
inteiramente a Deus. Os místicos sabiam que este afastamento de Deus era uma parte 
intrinsica da união com Deus.  
 

"Olhai esses supérfluos! Roubam para si as obras dos inventores e os  tesouros dos 
sábios; "cultura" chamam a seus furtos - e tudo se torna, neles, em doença e 
adversidade!  
Olhai esses supérfluos! Estão sempre enfermos, vomitam fel e lhe chamam  "jornal". 
Devoram-se uns aos outros e não podem, sequer, digerir-se.  

 Justamente não, este é o problema.  
"Olhai esses supérfluos! Adquirem riquezas e, com elas, tornam-se mais pobres e 
pulam ao ar livre."  

  
Nietzsche aqui perde todas as inibições. Ele só vê o estado como um brejo cheio de 

víboras e mal: mas isto é a humanidade, estes são seres humanos. O estado nem ao menos 
cheira mal, porque não existe. O estado é uma convenção, uma abstração; somente pessoas 
muito estúpidas pensam que o estado existe. É mera imaginação, um termo convencional para 
um certo número de individuos; sua única realidade está em ser uma convençãoo, um tipo de 
acordo de muitas pessoas. Se algo realmente cheira mal, é a humanidade. Entrem numa sala 
onde estiveram muitas pessoas, e sentirão o cheiro da humanidade imediatamente, e não é 
muito bom: cheira como um animal. Os negros dizem que os animais selvagens afastam-se do 
homem porque seu cheiro é como o cheiro dos leões, e deve ser assim, pois uma vez que 
comemos carne, realmente cheiramos como animais de rapina. Ficamos impressionados com 
o cheiro dos negros porque nos parece ser bem diferente, um pouco mais pronunciado, eu 
diria, definitivamente "inumano", mas não é muito diferente do cheiro europeu quando há 
alguns juntos. Podemos confirmar a psicologia da turba através do cheiro psicológico de um 
grande número de individuos; cheiram exatamente como sua psicologia. O faro é uma função 
meio psiquica, poder-se-ia quase dizer; podemos cheirar coisas Que realmente não podemos 
cheirar: intuimos através do faro. Algumas vezes temos uma impressão através do cheiro que 
certamente não foi transmitida por um odor real. É como se tivéssemos cheirado uma 
qualidade peculiar.  

 
 " Fugi do mau-cheiro! Fugi da idolatria dos supérfluos!  
 Fugi do mau-cheiro! Fugi da fumaça desses sacrificios humanos! 
 Também agora, ainda a terra está livre para as grandes almas. Vazios estão  ainda, 

para a solidão a um ou a dois, muitos sítios, em torna dos quais bafeja o cheiro dos 
mares calmos."  

 

 Vejam, isto poderia ser também uma advertência, não para o estado mas para as 
pessoas, a coletividade; portanto, fala de ermitãos. Pois sentem muito claramente que se tem 
uma tal resistência contra o estado, a tem contra a humanidade, e deve excluir-se da 
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humanidade se deve chegar onde quer chegar finalmente. Assim uma grande alma não 
pertence à multidão, mas deve necessariamente estar fora dela; ele é firme neste aspecto. E 
diz que o mundo ainda está aberto, com muitos lugares onde grandes almas podem viver 
isoladas. Agora, aqui está uma colocação que tem sido sempre um ponto de interrogação para 
mim: eu nunca sei exatamente o que Nietzsche quer dizer quando diz, como aqui, "um ou 
dois". Quem é o outro? É um tipo engraçado de ermitão aquele que vive com alguém. Eu 
suponho que ele tivesse um peculiar senso de dualidade, como se devesse existir um outro. 
Existem muitas razões para isso. Zarathustra e Nietzsche são dois, por exemplo. Penso que 
esta seria a explicação mais provável.  
 Mr. Allemann: Não seria porque ele não pode passar sem alguém que escute - sem um 
ego?  
 Prof. Jung: Exatamente, e a questão é como isso aparece para ele. E o relacionamento 
entre Nietzsche e Zarathustra, ou é uma entente com alguma outra pessoa? Poderia ser a 

anima, mas ele descobre a anima psicologicamente somente no fim de Zarathustra, e nos 
anos posteriores quando estava ficando louco; até então era inteiramente a questão de seu 
relacionamento com Zarathustra. Os senhores sabem, ele pertence ao grupo de pessoas que 
vive ao leste do Reno, onde ainda não existe anima psicologicamente; a psicologia masculina. 
a psicologia do Puer Eternus, prevalece lá, por causa da juventude destas trib0s. Em 
civilizações mais antigas, a oeste do Reno aparece o problema da anima, mas a leste do Reno 
há geralmente o problema do relacionamento entre o homem e o principio de subordinação - 
uma idéia ou um entusiasmo, por exemplo, ou um grande empreendimento. É inteiramente a 
psicologia do jovem que está entrando na vida, onde o mundo consiste, principalmente de 
homens. Há apêndices femininos que servem a certo propósito, para a propagação da tribo ou 
para sentimentos românticos, mas não há outro uso para elas. Assim, realmente vemos 
espalhando-se novamente a idéia que a mulher pertence à cozinha e é somente útil para 
produzir crianças - que não tem problemas psicológicos, nem potencialidade para o 
desenvolvimento da alma.  
 

"Ainda está livre, para as grandes almas, uma vida livre. Na verdade, quem pouco 
possui, tanto menos pode tornar-se possuido: louvada seja a pequena  pobreza!"  

 Pequena (moderada), sim, melhor do que real! 
 Onde cessa o Estado, somente ali começa o homem que não é supérfluo - ali  começa 

o canto do necessário, esta melodia única e insubstituivel.  
Onde o Estado cessa - olhai para ali, meus irmãos! Não vedes o arco-iris e as  pontes 
do Superhomem?  

     Assim falou Zarathustra."  
 

 Bem, é perfeitamente verdadeiro que o homem que não é supérfluo, o homem que é 
necessário, é aquele que não vendeu sua alma a uma organização, que é capaz de se 
sustentar sozinho e para si mesmo. Tal homem é sempre necessário justamente porque a 
maioria das pessoas não se sustenta sozinha; vende sua alma, e então não existe liberdade. 
O único traço de liberdade e a única esperança estão, evidentemente, naquele que não foi 
devorado pelo monstro, que pode lidar com ele, que pode montar no monstro. Por isso, os 
velhos chineses representavam seus heróis e seus grandes sábios montados no monstro. 
Quando perguntaram a Confucius o que ele pensava sobre Lao-tse, a quem não conhecia 
pessoalmente, este disse que não sabia se era um especialista em armas ou em dirigir 
carroças, mas fosse como fosse, sabia que era um especialista em montar dragões. Sabia 
como lidar com o monstro, é isso396. Agora, o dragão é evidentemente simbolo do inconsciente 
coletivo; o estado é simplesmente a aparência externa do monstro de mil cabeças. No Livro 
das Revelações o monstro de muitas cabeças e muitos cornos significa as nações, os 

                                                
396. Destes dois sábios do sexto século, Jung raramente citava Confucius, particularmente um filósofo social, mas o mais introvert ido Lao-tse 
era um de seus favoritos. 
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romanos, por exemplo. Qualquer corpo organizado de homens é uma enorme serpente; 
sonha-se com isso desta forma, e podemos encontrá-lo em sonhos históricos. Hannibal, por 
exemplo, quando jovem teve um sonho profético de conquistar a Itália; viu que uma enorme 
serpente estava em seu rastro, seguindo-o e devastando o país todo, o que significava 
evidentemente seu exército que o seguia e devastava o país397. Também significa a multidão 

interna, o inconsciente coletivo; é a alma da multidão, a alma coletiva do homem. Então contra 
tal monstro está o homem que não vende sua alma para ele, - este é necessário. Este deve 
ser cuidadoso e deve até mesmo buscar um certo grau de solidão para manter seu isolamento. 
Mas estaria perdido se não soubesse também como 1idar com a multidão. Por exemplo, ele 
teria então que arcar não uma pobreza moderada, mas com a pobreza extrema.  

 
 

CADERNO V - OUTONO DE 1935 
PRIMEIRA PALESTRA DE OUTONO 

16 de Outubro de 1935 
 

Prof. Jung: Continuaremos o trabalho com Zarathustra. Mas antes de começar quero 
dizer para aqueles entre os senhores que não estavam em nossos encontros anteriores que 
Zarathustra é um caso muito particular. Não é um caso onde podemos esperar uma 
diferenciação da consciência a partir do inconsciente: ao contrario. encontramos uma 
considerável identidade entre consciente e inconsciente. Estão no inconsciente de Nietzsche 
ativado. ele esta então identificado com todos os seus conteúdos. especialmente nos primeiros 
sintomas ao furioso assalto do inconsciente coletivo. que finalmente foi sua ruína. Ele está 
identificação com a anima, com o arquétipo do velho sábio e com várias outras figuras, 
particularmente o self, o qual naturalmente não tem aí a qualidade de um self psíquico. mas 
antes a qualidade de um deus antigo ou. mais propriamente, primitivo. Isto está, sem duvida, 
no âmago de sua famosa experiência dionisíaca. Agora, é particularmente difícil lidar com esta 
condição psíquica muito peculiar, porque sempre devemos manter em mente que se trata de 
uma identidade completa. E uma condição que raramente encontramos na analise pratica. 
Encontra-la- íamos naturalmente em pessoas criativas em uma disposição criativa. mas tais 
casos sao muito raros porque quando estão em uma disposição criativa estas seguramente 
nao buscam serem analisadas. Todas as nos- sas expectativas normais são frustradas por 
esta condição. e isso torna particularmente difícil entender sua psicologia peculiar. Eu devo 
dizer novamente que os senhores o quiseram. Eu não teria feito esta escolha. Obviamente, é 
muito interessante. mas os senhores devem ficar atentos e trabalhar a fim de entender esta 
tremenda confusão. E eu chamaria novamente sua atenção para o registro àa primeira 
conferência sobre Zarathustra, onde tentei esclarecer esta estranha psicologia na forma de 
silogismos, um diagrama que mostra a identidade de todas as personagens que aparecem em 
Zarathustra398. Agora nós passaremos ao capitulo chamado "Das Moscas na Feira".  

 
“Foge para a solidão. meu amigo! Vejo-te atordoado pelo alarido dos grandes homens 
e picado pelo ferrao dos pequenos. Dignamente sabem calar-se. contigo. a floresta e o 
rocheào. 'volta a parecer-te com a arvore que amas. a de ampla ramagem: ; silénc iosa 
e à escuta. debruça-se sobre o mar."  
 

                                                
397. No sonho de Hannibal ele era liderado por um jovem divino que disse ter sido en- viado por Jupiter para liderar Hannibal na Itália, e que 
o avisou para não olhar para o lado ou para trás, mas evidentemente a curiosidade venceu. "Então viu atrás de si uma serpente de tamanho 
monstruoso, que se movia causando uma vasta destruição de árvores e arbustos e uma nuvem de tempestade que vinha depois, com altos 
estrondos de trovão. E quando perguntou o que era tão prodigioso portento, disseram-lhe que era a devastação da Italia." Livy, tr. B.O. 
Foster, Loeb Classical Library (Cambridge, Mass and London, 1929), vol V, sec 22. 
398 veja acima, 27 de junho de 1934. 
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Os senhores recordam. os conteudos principais do capítulo precedente, "Do Novo 
Idolo", são suas idéias sobre o Estado; é como se ele estivesse antecipando desenvolvimentos 
modernos. Fala do Estado como um grande monstro que toma uma extraordinária importância: 
a saber, a onda de coletivismo que começa a dominar o mundo e abafar o individuo. E como 
está lutando pelo seu ideal do Superhomem. ele naturalmente tenta assegurar o direito de 
viver do indivíduo. Vê seu Superhomem em contraste absoluto com o Estado. O Estado é o 
arquiinimigo do Superhomem. e porque o Estado é o inimigo. ele é o equivalente , daquele 

indivíduo que se esforça para se auto-afirmar e tornar-se o Superhomem. Vejam, o que 
aconteceu lá foi que a idéia do Superhomem, ou do indivíduo diferenciado, não tendo 
alcançado a superfície da consciéncia. permanece no escuro, estando portanto em todos os 
lugares, em todas as pessoas e todo mundo se torna tão individualista e também no inicio da 
consciência, que precisam trazer um Estado para serem capazes de viver. Pois. quando todos 
estão inflados. não são mais capazes de entender um ao outro. e a organizacao social e 
humana desintegrar-se-á. Percebe-se então ser absolutamente necessario que mesmo os 
mais paraàoxais pontos de vista se aliem para man1:.er algum tipo de oràem: assim todos os 
indivíduos inflados formarão um Estado no qual ninguém significa coisa alguma. Naturalmente 
tal condicao é muito contrária à diferenciação do individuo; a àiferenciaçào seria mesmo 
perigosa. Este tipo de Estado. no qual há um moào de acorào entre inàividuos inflados. tem 
medo de um individuo que mostra sua diferenciacão: isto significaria que o compromisso não 
funcionou porque um inàividuo está se sobressaindo de alguma maneira. e todo o acordo foi 
feito com o propósito de que isto não deveria ocorrer. Tal Estado é evidentemente a garantia 
de que nenhum individuo possa ser capaz de se sobressair.  

Esta era a situação no caso de Nietzsche, e por muito tempo depois de Nietzsche, até 
que as coisas se tornaram tão impossiveis que de repente muitíssimos indivíduos começaram 
a se diferenciar, especialmente em certos paises. Entretanto, o mundo está muito hesitante em 
olhar para isso; alguns pensam que está tudo errado. outros que isto é o correto. Mas em todo 
o caso. assim tem sido o desenvolvimento no nosso mundo consciente. Agora, Nietzsche. 

defrontando-se essencialmente com um Estado que era uma garantia contra individuos que 
poderiam se diferenciar, sentia enormemente tal pressão, o que explica porque ele sentencia o 
Estado como sendo a caricatura absoluta da idéia do Superhomem. Vejam, este é 
invariavelmente o caso quando uma tal idéia paira sobre a humanidade - ou está acontecendo 
na estrutura fundamental da mente inconsciente - ela esta em todos os lugares: todos estão 
infectados por ela, e todos têm uma inflacão a respeito dela: são todos Superhomens 
inconscientes. E uma vez que o indivíduo esteja inconsciente disso, o Estado tem que ser seu 
porta-voz. Todos os indiviàuos inflados se colocam anarquicamente uns contra os outros, e 
consequentemente o Estado tem que assumir a autoridade a fim de mantê-los juntos. Assim 
as pessoas são invariavelmente constrangidas em um tipo de sociedade que garante uma 

certa quantidade de vida para todas as partículas infladas. sob a condição de que ninguém se 
diferencie.  

Miss Wolff: Eu gostaria de ler para vocês o que Jakob Burckhardt disse sobre o Estado 
Novo399 numa carta para um amigo alemão, Friedrich von Preen. Fez uma profecia das 
condições futuras. Ele diz:  

 
" Oh! quantas coisas preciosas para as mentes educadas eles terão que lançar ao mar 
como "luxúria" mental. E como, estranhamente, é difícil para nós crescerá a nova 
geração. Pode acontecer que pareçamos mais aos jovens como inteiramente baseados 
em luxúrias. assim como os emigrantes franceses pareciam àqueles em direção aos 
quais fugiam. A natureza política essencial (bem-estar comum) das pessoas é um muro 
no qual este ou aquele prego ainda pode ser pregado. mas o prego não tem mais 

                                                
399. Burckhardt escreveu depois: "Há muito está claro para mim que o mundo está se movendo na direção de uma alternància entre uma 
completa democracia e o despotismo absoluto e sem leis. . ..As pessoas somente não gostam de imaginar um mundo cujos dirigentes 
ignorem completamente as leis, prosperidade. trabalho dignificante, enriquecedor, indústria. crédito, etc. ..." (Basiléia. 13 de abril de 1802). 
Cartas de Jakob Burckhardt. ed. Alexander Dru (New York, 1955) 
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sustentação. Portanto. no encantador século XX a Autoridade novamente erguera sua 
cabeça e esta será uma cabeça terrível. Finalmente. o encarar todas as coisas como 
meramente provisórias, este direito a toda teimosa inovação. este privilegiar de toda 
cobiça. chegará a seu fim. Finalmente, o que acontecerá com tantos interesses tão 
preciosos para nós'? Com a ciência, por exemplo. que está tão acostumada a andar no 
banco traseiro do carro do "Progresso em geral"! Quão pouco a nova autoridade vai se 
importar com a ciencia!"  
 
Prof. Jung: Esta é uma profecia extraordinária. Isto deve ter sido escrito antes do final 

dos anos oitenta. porque Nietzsche morreu então.  
Miss Wolff: Então, quando Nietzsche mandou Zarathustra para Gottfried Keller400. Ele 

escreveu para o Hippolyte Taine a respeito daquele "que entre os suíços eu considero o único 
poeta vivo. Gottfried Keller." (4 de julho de 1887); in Cartas a Fuss. Ele escreveu-lhe uma carta 
(Roma. junho de 1883) descrevendo seu estado enquanto escrevia o livro como se segue: 
Quão estranho! Para fora do verdadeiro abismo de emoções pelo qual passei neste inverno, o 
mais perigoso de toda a minha vida, de repente eu me levantei e por dez dias estava como se 
sob o céu mais brilhante e elevaào acima das imponentes montanhas. O fruto desses dias 
está agora na sua irente."  

Prof. Jung: Esta é uma valiosa contribuição. Bem, a emoção de uma tal condiçao traz a 

compreensão do que o indivíduo diferenciado deve sentir quando forçado a viver em tal 
estado. o que agora encontramos no capítulo “Das moscas da feira". Ele aconselha seu amigo 
a evitar a solidão, a natureza, a ser como uma árvore, porque, ele prossegue: 

 “Onde cessa a solidão, ali começa a feira; e. onde começa a feira, também começa o 
alarido dos grandes comediantes e o zunido das moscas venenosas. Nenhum valor tem as 
coisas. no mundo, sem que antes, alguém as apresente e represente; grandes homens chama 
o povo a esses apresentadores. Ele diz que as melhores coisas não são levadas em conta em 
num mundo caracterizado por tal Estado; porque não é permitido a nenhum individuo se 
sobressair, as melhores coisas dificilmente podem existir. Se elas existem, precisam ser 
mostradas, e para tal demonstração existem indivíduos especiais tais como os atores. Assim, 
se o papel de um rei deve ser demonstrado, é necessário um ator que demonstre um rei, ou o 
herói, ou o deus - e então o povo chama estes exibidores ou atores de grandes homens."  

Pouco o povo compreende da grandeza, isto é, da força criadora. Mas tem sentidos 
despertos para todos os apresentadores e comediantes das grandes causas. As grandes 
coisas vém ao mundo através de pessoas que estão invisíveis, e então precisam ser 
mostradas por pessoas tais como atores de teatro, que tem justamente tanta relação com as 
coisas quanto tem um ator com seu papel. Voces conhecem aquela famosa passagem do 
Hamlet "O que é Hécuba para ele, ou ele para Hécuba, para que ele chore por ela?"401 Aqui 

ele descreve o fato muito importante de que quando uma coisa e criada, ela está no mundo; 
mas desde que ela esteja inconscientemente no mundo, desde que ainda não seja visível, ela 
é conhecida apenas pelo inconsciente coletivo. Está no inconsciente coletivo de todos, e 
portanto todos se voltarão para ela. São forcados a se voltar para ela talvez bem 
contrariamente à sua vontade consciente - e nem sabem para o que se voltam - se é que 
percebem absolutamente que se voltaram! "Mas em torno dos comediantes giram o povo e a 
fama: é esse o caminho do mundo." Eles estão voltados para a coisa real, e ainda assim o que 

descobrem é o ator que a mostra, vendo assim meramente a aparência exterior da coisa. "Tem 
espírito. o comediante, mas escassa consciência do espírito." Ele pode atuar como se isso 
fosse seu próprio produto, como se fosse realmente ele mesmo, e isto poderia ser considerado 
uma falta de consciência intelectual. "Sempre acredita naquilo com que mais firmemen-r.e faz 
os outros acreài tarem - acreditarem nele!" Se ele não acredita dentro de si mesmo, é um mau 
ator. Precisa acreditar nele mesmo, precisa acreditar que é a verdadeira coisa que representa 

                                                
400. Nietzsche algumas vezes escreveu para Keller, de forma ao mesmo tempo intima e elogiosa. 
401. Hamlet em seu solilóquio " Oh. que escravo campones embusteiro". de um dos atores. (Ato I. cena ii. linhas 543-44)]. Gira o mundo em 
torno dos inventores de novos valores; e gira de maneira invisivel." 
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- ou não a representa. Enquanto aquele que a inventa sempre a apresenta de uma maneira 
que é inspirada pela conciência intelectual: ele não diz: "Isto sou eu", e assim o povo não vê. 

Não conseguem, isto é muito sutil. Vêem somente o homem que está atuando. "Amanhã, terá 
uma nova crença e depois de amanhã, outra, também nova. Possui sentidos rápidos, tal como 
o povo, e faro caminheiro. Derrubar isto, para ele, significa: demonstrar. Fazer delirar isto, para 
ele, significa: persuadir. E o sangue é, para ele. o melhor de todos os argumentos." Aqui nós 
chegamos à história moderna". A uma verdade que penetre somente em ouvidos finos, chama 

mentira e nada. Na realidade, ele só acredita nos deuses que fazem grande estardalhaço no 
mundo!" Hoje em àia escuta-se muito tais grandes estardalhaços. Um estardalhaço é a 
evidência de que há alguma coisa: quanto mais se faz barulho sobre isso, tanto mais as 
pessoas se convencem. Temos isso presentemente nos acontecimentos recentes na Suíça, 
isto deveria ser um argumento. "Repleta de solenes palhaços está a feira." Os atores que se 
identificam com a melhor coisa, e o povo ufana-se de seus grandes homens, que são, para 

ele, os senhores da hora. Mas a hora os urge; assim eles te urgem. E também de ti exigem um 
sim e um não." Aquelas pessoas estão tambem com pressa, falam sobre conquistas e não 
podem esperar: Este e o dia do Senhor! O momento e este! Venham para ser testemunhas! 
Não esperemos mais porque estamos com pressa para garantir nosso sucesso! "Ai de ti, 
queres por a tua cadeira entre o pró e o contra'?" Não invejes esses homens absolutos e 
apressadores, ó amante da verdade! Nunca, ate aqui, andou a verdade de braço dado com 
qualquer ser absoluto."Aqui nem é necessário comentar. "Por causa desses freneticos. volta 
para a tua segurança: somente na feira se é assaltado com um sim ou não!" Lenta é a 
experiencia de todos os poços profundos: longamente tem de esperar, antes de saberem o 
que caiu em seu fundo. E longe da feira e da fama que se passa tudo o que é grande: é longe 
da feira e da fama que moraram. desde sempre, os in- ventores de novos valores. Foge. meu 
amigo, para a tua solidão: vejo-te picado por moscas venenosas. Foge para onde sopra um ar 
rude e vigoroso!" Agora. o que ele quer dizer com moscas venenosas? Por que justamente 
esta peculiar figura de linguagem?  

Mrs. Fierz: Elas não poderiam ser palavras que estão no ar. picantes e venenosas'?  
Prof. Jung: Bem. enxames de moscas são veneno no ar. assim isto poàeria significar os 
pensamentos que estão por aí, os boatos, os jornais. ou a divisa do dia. E de moscas 
venenosas se espera terríveis infeccões como envenenamento do sangue; elas são uma peste 
terrível. ~ste símbolo ào envenenamento do sangue ou infecção frequentemente ~parece em 
sonhos quanào se quer significar uma infecção coletiva. representada geralmente como uma 
infecoão venere a ou tuberculosa. ou alguma outra doenca contagiosa. Vejam. uma pessoa no 
caminho da individuação está naturalmente exposta à infecção coletiva: todas as verdades 
óbvias que ela ouve na praça do mercado são decididamente enganosas porque estão 
absolutamente contra o seu caminho, a sua tentativa. Dizem a ela quão errada está e como as 
coisas deveriam ser feitas. as quais são todas contra a sua natureza. Se nos permitimos 
sermos infectados por tais opiniões. logo morremos como indivíduos e somos parte do fluxo. 
ou de um grande rio; apressamo-nos a nos considerar grandes companheiros. mas talvez 
sejamos somente uma ovelha gorda no rebanho. e nada mais. Assim é um perigo quase 
mortal nos expormos às moscas da feira. Sem dúvida poderíamos perguntar se não há 
possibilidade de imunidade. uma proteção contra esta infecção? Não deveria estar tal 
indivíduo diferenciado particularmente protegido exatamente por sua diferenciação? E eu diria. 
sim, ele deveria estar protegido: eu não penso que diferenciação seja de alguma utilidade se 
simplesmente ficamos mais expostos a tais perigos do que antes. Mas este perigo de infeccáo 
vem de uma certa condição. Voces sabem qual é ?  

Mrs. Baumann: Por estar em uma "participação" através de seu inconsciente402.  
Prof. Jung: Sim. e por sua semelhanca com as moscas na fei- ra. Nietzsche é uma 

mosca também. e ele esquece tuào a respeito disso quando almeja pelo Superhomem. Vejam. 

                                                
402 [NOTA: Isto é. a participação mística àe Levy-Bruhl. a tenàencia ào indivíduo de se perder numa multidão. Ver ,acima. 23 de maio de 

1937. n.3.} 
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identificar-se com o Superhomem significa que não se é mais uma mosca da feira. Se ele 
somente pudesse perceber que é exatamente uma daquelas pessoas comuns. estaria cons- 
ciente de que seria muito natural que participasse daquele movimento, e assim isto não seria 
perigoso. Ele diria: "Naturalmente o homem coletivo em mim se sente com eles ou contra eles, 
mas, visto que eu não sou um homem coletivo. eu não me misturo com tudo isso." Poder-se- ia 
dizer: "Já que eu sou um corpo. estou na mesma vibração; mas também como sou humano. 
estou fora disso. Eu não me identifico com isto como não me identifico com meu corpo ou com 
as camadas mais inferiores da minha psique." Assim, o perigo que Nietzsche descreve aqui é 
válido somente porque ele tem uma inflaoão; ele se identifica com o Superho- mem e deixa o 
homem comum para trás. como vimos há muito tempo. E naturalmen~e ele não tem mais a 
proteção da existéncia coletiva que seguramente permitiria a ele ser alguém na multidão da 
feira sem con- trair uma perigosa infecção. Tais infecções somente acontecem quando não se 
é sut-icientemente humilde. quando alguém se identifica imodestamente e imoderadamente 
com seus ideais ou com os ideais do Superho- mem: assim, naturalmente. não se tem base. 
esta-se suspenso no ar. àescendo e despertanào somente talvez ao cair num profundo buraco 
negro. "Foge para a tua solidão! Perto demais vi vestes dos pequenos e dos miseráveis. Foge 
àa sua invisível vingança! Outra coisa I não são contra ti senão vingança!" Este poàeria não 

ser o caso se ele pudesse aceitar sua sombra. o homem coletivo nele; já que não pode. 
naturalmente terá o mundo todo contra si. "Contra eles não mais levantes o braço; inúmeros 
são eles e não nasceste para enxota-moscas." Vejam. ele deveria aceitar o fato de ser uma 

das moscas; ele não pode eliminar o homem comum porque é um deles, e se tenta fazer isto. 
sim- plesmente cria uma dissociaoão histéria em si mesmo. "Inúmeros são esses pequenos 
miseráveis; e mais de um, soberbo edifício, já foi reduzido a ruínas pelas gotas de chuva e 
ervas daninhas. " Se não se toma cuidado, certamente isso acontece. "Não és uma pedra, 
mas já foste cavado por muitas gotas. Ainda acabarás rachado e partido por muitas gotas." 
Pode-se somente dizer, não sejamos pedra porque somos humanos; se somos pedras tanto 
quanto seres humanos, escavaremos a nós mesmos por nossas próprias gotas de chuva: 
nossa própria vida nos deixará ocos. Não deveríamos ser pedras. deveríamos ser flexíveis. 

 
"Vejo-te cansado por causa das moscas venenosas, vejo-te arranhado e sangrando 

em cem lugares; e a tua altivez não quer nem mesmo zangar-se. Sangue, querem de ti, 
com toda a inocência, sangue cobiçam suas almas exangues - e por isso, com toda a 
inocéncia, te picam. Mas tu, ser profundo, sofres profundamente também das pequenas 
feridas: e, antes ainda que tenhas sarado delas, o mesmo verme venenoso já rasteja 
sobre a tua mão."  
 
O que ele quer dizer com esta peculiar imagem, a criatura venenosa, Giftwurm, no 

texto alemão?  
Mrs. Fierz: Ele não sonhou uma vez que tinha um sapo em sua mão'?  
Prof. Jung: Sim, Bernoulli publicou a corresponàência entre Nietzsche e seu amigo 

Overbeck, um professor de História da Igreja em Basiléia - foi ele quem trouxe Nietzsche de 
Turim para Basiléia quando este caiu doente403. Agora, em sua correspondência, ele menciona 
o fato de que Nietzsche sempre sofreu de uma peculiar fobia: quando via um sapo, sentia que 
deveria engoli-lo. E, uma vez quando estava sentado ao lado de uma jovem mulher num 
jantar, contou-lhe um sonho que havia tido, no qual via sua mão com todos os detalhes 
anatõmicos, completamente transparente, absolutamente pura e cristalina, e então de repente, 
um feio sapo estava sentado sobre sua mão e ele tinha que engoli-lo. Vocês sabem, o sapo 
tem sido sempre suspeito de sere venenoso, e assim representa um veneno secreto 
escondido na escuridão onde tais criaturas vivem - eles são animais noturnos. E o fato 
extraordinário é que isto é um paralelo com os homens pois teve uma infecção sifilítica. Este é 
um fato histórico - eu conheço o médico que cuidou dele. Isto foi quando ele estava com 23 

                                                
403 [NOTA: ver Franz Overbeck und Friedrich Nietzsche; Eine Freundschaft. ed. Gari Albrecht Bernoulli (Jena, 1908)). 
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anos. tenho certeza de que este sonho se refere àquela impressão fatal; este sistema 
absolutamente puro infectado pelo veneno da escuridão. Se este tipo de coisa acontece a tais 
pessoas - eu não diria que seja sempre doença venérea - alguma outra infecção ou ferimento 
pode acontecer a tais pessoas que são muito intuitivas, que vivem além de si mesmas, sem 
prestar atenção suficiente ao corpo, à realidade da vida. Sem duvida nós odiamos falar a 
respeito de coisas perigosas, mais repugnantes: a este respeito somos como os primitivos: é 
desfavoravel mencioná-las. Todavia, nao podemos viver num mundo que não é, mas temos 
que viver num mundo que é. Se Nietzsche tivesse prestado atenção suficiente para a realidade 
de seu sistema nervoso extraordináriamente suscetivel por um lado, e para a realidade do 
mundo pelo outro lado. teria sido muito cuidadoso em evitar situaçoes nas quais poderia ter 
contraído tal infecção; ele saberia o efeito que isto teria em sua vida. Tal situação não é 
inevitável. Mas é justamente com aquelas pessoas nas quais o senso de realidade é deficiente 
que estas coisas acontecem. Para algum outro isto não seria tão terrível, mas para um sistema 
nervoso como o que Nietzsche possuía, isto foi uma fatalidade horrível, e eu acho que este 
sonho expressa isso. Sentado ao lado daquela jovem mulher o fato veio a ele 
inconscientemente e ele se sentiu forçado a contar para ela o seu sonho a fim de informá-la: 
“Não me toque! Eu estou sujo! - marcado pelo meu destino”. Ele teve que dar a ela toda a 
informação. As pessoas fazem isso quando falam inconscientemente; elas sempre nos 
fornecem a necessária informação sobre elas mesmas. Acontece com frequencia que 
completos estranhos nos dizem tudo sobre si próprios desde que fiquemos atentos e desde 
que seja importante para eles fazer isso. Assim, eu penso que a criatura venenosa que se 
arrasta sobre sua mão é realmente a quintessência do que o mundo fêz para Nietzsche. Mas 
somente pode fazer tal coisa porque ele não prestou atenção. Ele não estava consciente do 
mundo, não o via como era porque não se via como era. Deste modo, isso pode acontecer. 
"Demasiado altivo, eu te julgo, para matar esses gulosos. mas toma cuidado em que não se 
torne teu destino suportar-lhes toda a venenosa injustiça. Zumbem a teu redor também com 
louvores. Mas esse louvar-te é uma importuna insistencia; querem estar perto da tua pele e do 
teu sangue. É perfeitamente verdadeiro que. assim que alguém se sobressai - quando 
progride. por exemplo, muitas sanguessugas tentem alcançar o primeiro plano bebendo o seu 
sangue; mas somente podem fazer isto quando tal homem está absolutamente inconsciente 
de seu corpo, da sua existência real. Se estiver consciente dele, simplesmente espanta as 
moscas.  

Miss Wolff: As moscas puderam alcançar Nietzsche, também, porque ele estava muito 
isolado. Ele espantava seus amigos sendo muito intolerante com eles. Contudo. mesmo não o 
entendendo, foram realmente muito bons amigos. Ele estava sozinho demais. e porque não 
cuidava suficientemente de seus relacionamentos, aquela quantidade de energia psíquica que 
era para ser destinada a eles foi sendo sugada pela coletividade. Assim ele não pode espantar 
ae moscas.  

Prof. Jung: Bem. se ele tivesse conhecido o homem coletivo nele mesmo. estaria 
protegido, mas estava sozinho demais e assim estava separado da porta aberta para si 
mesmo, através da qual todas as sanguessugas puderam se insinuar. 'Adulam-te como a um 
deus ou a um diabo; gemem diante de ti como diante de um deus ou de um diabo. Que 
importa! Aduladores, são eles. e gemedores, e nada mais. Que esta adulação, sem dúvida. 
seja outra fonte de infecção, é perfeitamente óbvio. Vejam, projeções podem acontecer 
através de hostilidade ou de uma atitude negativa. assim como através da assim chamada 
atitude positiva: são simplesmente duas maneiras diferentes de carregar projeções ou 
infecções. "Também, com frequéncia. fazem-se de amáveis contigo. Mas isso foi sempre a 
esperteza dos covardes! Sim, os covardes são espertos. Pensam muito em ti, com suas almas 
espreitas - és sempre inquietante. para eles!”. Bem. ele descreve aqui a condição de uma idéia 
geral que não alcançou ainda a consciência, que está no inconsciente coletivo. causando, 
como disse. uma infecção da consciência que pode aparecer, por exemplo, numa peculiar 
inflação. Vocés sabem, quando uma pessoa tem um conteúdo inconsciente - por exemplo um 
certo arquétipo é constelado - então sua consciência, não percebendo do que se trata, fica 
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preenchida com a emanação ou radiação daquele arquétipo ativado. E então ela se comporta 
inconscientemente como se fosse tal arquétipo, mas expressa a identidade em termos da 
personalidade egóica, de tal forma que todos os que estão com o olhar claro e não 
preconceituoso diriam: "Bem, este camarada está inflado. está um perfeito e arrogante idiota, 
está ridículo.' Pois ele inconscientemente representa um papel e tenta retratar algo que tomou 
por seu próprio si-mesmo - sem dúvida, não o si-mesmo no sentido filosófico - mas meramente 
a sua personalidade egóica exagerada pelo influxo e emanacões do arquétipo inconsciente. 
Vejam, o arquétipo inconsciente ativado é como o sol nascente, uma fonte de energia ou calor 
que aquece a personalidade egóica a partir do interior, e então a personalidade egóica começa 
a irradiar como se fosse deus sabe o quê. Mas ela irradia seu próprio colorido, expressa o 
arquétipo em sua própria forma pessoal e, portanto, o ego aparece como se fosse todo-
importante. Entretanto. o ego é sem importância nenhuma na realidade, estando simplesmente 
instigado a partir do interior, impelido adiante e levado a agir como se fosse importante. A 
importância estâ na grandeza que está por trás. Por exemplo, encontramos nos Upanishads o 
mito cosmogõnico de Prajapati, o primeiro ser que, quando descobriu que estava totalmente 
sozinho, que não havia nada que não fosse ele mesmo, começou a falar para sua própria ~ 
grandeza, ou a grandeza dentro dele falava com ele404. Vejam, a mente filosófica original faz 
essa diferença - o ego pensa, "eu estou completamente só", uma condição muito miserável. 
Mas existe também uma grandeza que está peculiarmente em mim. ainda que não seja eu 
mesmo; ela fala para mim e me diz até mesmo aquilo que eu não sei. Assim, isto é meramente 
uma projeção daquela mente original que sabe muito claramente que as opiniões da 
consciéncia são de pequena importância, e que há uma grandeza por trás da consciência que 
fala a verdade. Mas se estamos inconscientes disso, então naturalmente temos uma inflação e 
nos comportamos como se fôssemos a grandeza. Agora, quando vemos pessoas que 
obviamente têm uma inflação. sem dúvida podemos censurá-las por isso, por serem idiotas 
pretensiosos, ridiculos atores; mas podemos também entendê-los como estando mobilizados, 

sendo uma expressão simbólica de uma grandeza subjacente, que elas não veem. E não nos 
enganamos se presumimos que estas pessoas eram obviamente tocadas por algo de grande 
importância que age sobre elas e as lanca até uma grandeza que talvez elas mesmas não 
tenham procurado. Mas é tão doce quando obtemos isto, que nao o largamos, nao podemos 
dizer não. Se alguém diz: "Você não tem um caráter nobre e maravilhoso!". Dizemos:"Não, 
não! mas tragam a coroa um pouco mais perto e colocá-la-emos405. Então essas coisas 
acontecem por causa desta infecção. Então, no parágrafo: "Pensam muito em ti, com suas 
almas estreitas - és sempre inquietante para eles!"', ele fala de pessoas que encontram um 

sujeito que representa a coisa que causa a sua inflaçào. Vjam, a causa, segundo Nietzsche, é 
a idéia arquetípica onipresente no Superhomem. a grandeza do homem - e seu ideal e 
ambição é atingir esta grandeza. E se pode dizer que isto não seria legítimo: é um fato que 
existem filosofias, sistemas religiosos e assim por diante, que conservam tal convicção: até 
mesmo ensinam isso. A idéia de que nós deveríamos nos superar, que deveríamos ser bons, 
são todas a do Superhomem em edições diferentes. Que deveríamos tentar atingir um estado 
de Nirvana, não desejando isto ou aquilo, estando livres dos opostos. estando além do bem e 
do mal, seria simplesmente a versão indiana do Superhomem. Estar no Tao é a forma chinesa. 
Estas são todas aparéncias muito difíceis da mesma idéia. Assim, sua aspiracao de se tornar a 
sua própria grandeza é legítima. É claro que esta idéia se torna consciente em Nietzsche, e 
portanto, visto que ele se identifica com a grandeza do Superhomem, foi ele quem mobilizou a 
todos naquela época. Por exemplo, como Jacob Burckhardt sabia sobre o futuro? Através de 
seu próprio inconsciente, por sua própria condição psicológica. Como pode ele ver o papel que 
a autoridade viria a ter? Porque estes assuntos estavam em Jacob Burckhardt assim como 
estavam em todos, tanto que agora eles vieram para a realidade: nós os vemos acontecendo 

                                                
404 [ NOTA: Zimmmer escreveu a respeito do deus-criador hindu, Prajapati, "uma personificacão da todo-abrangente matéria viva e da força 

vital. Ele sentia-se solitário... e então produziu o universo para rodeá-lo como companhia. (Zimmer/Filosofias, pag 300)] 
405 [Nota: Obviamente Jung está pensando aqui na oração do funeral de Marco Antonio, em Júlio César de Shakespeare] 
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ante nossos olhos no cenário do mundo. Agora, se Nietzsche está consciente desta idéia e se 
identifica com ela, é mais do que esperado que ele se torne suspeito, pois quando as pessoas 
encontram um portador aparente da fonte de sua inflação, elas naturalmente logo tentarão 
suprimir tal indivíduo que chamou a atenção, justamente porque ele ameaça esta inflação. 
Pois então elas não são mais o único sol no céu - há um outro sol, e não deveria ser assim. 
Isto não seria legítimo. Naturalmente elas dirão que ele imita algo, aspira a alguma coisa. e 
que deveria ser suprimido, porque ameaca tirar o valor de seus bolsos, o qual é a causa feliz 
de sua muito prezada inilação. Isto é sem dúvida desagradável e portanto as pessoas 
suspeitam daquele que talvez esteja consciente do valor. Bem, isto sem dúvida, deve ser 
assim. Vejam, eles não estão conscientes. lsto de ser consciente da idéia que causa a inflação 
geral já é um trunfo: seria mais do que ser meramente preenchido inconscientemente com ela. 
Assim, Nietzsche, tendo uma idéia consciente da causa de sua inflação, está numa condição 
melhor. Ele está à frente de seu tempo, sendo, portanto, naturalmente objeto de inveja porque 
todos almejam a consciência de suas possessões. Eles são as pessoas que têm cem dóla~ 
res nos seus bolsos sem saber disso, e Nietzsche é aquele que está consciente de que tem 
tais cem àólares; esta é a diferença. Mas assim como as pessoas de seu tempo, ele não sabia 
que os cem dólares eram meramente um empréstimo: o valor dos cem dólares pertence à 
grandeza. Assim, naturalmente. aquelas pessoas suspeitariam de ele roubar, de ser um 
trapaceiro e um mentiroso. Então, é também um fato que as pessoas comuns estão 
profundamente convencidas de sua não-existencia, a despeito de sua inflação, que eles têm 
certeza que na rua, ou mesmo na cidade na qual vivem, nunca houve e nunca haverá um 
grande homem. Não podem presumir que um grande homem viveria numa rua com um nome 
comum: grande homem vive numa cidade distante, onde as ruas tem nomes muito peculiares. 
onde as coisas parecem muito peculiares e onde "todos são pessoas muito peculiares. 
Presumem também que os grandes homens nunca dormem ou comem: que eles têm asas ou 
algo do gênero, e podem voar. "Torna-se suspeito tudo aquilo em que muito se pensa." . Isto é 

verdade porque seus pensamentos são produzidcs para rodear a coisa que causa a inflação; 
assim quando eles encontram o portador daquela fonte de inflação, a idéia, eles naturalmente 
começam a pensar - mas como eles pensam é a questão. "Punem-te por todas as tuas 
virtudes. Perdoam-te, no fundo. apenas - os teus erros." E sem dúvida um grande consolo para 

o homem comum quando pode ver que o superhomem suspeito comete erros. Isso alivia, 
suaviza sua tarefa e dá a eles uma corda com a qual amarram-se em sua inflação. "Porque és 
benevolente e justo, dizes: -Não são culpados de sua pequena existência.' Mas sua alma 
estreita pensa. Toda a grande existência é culposa. Isto soa quase grotesco, apesar de ser 
uma grande verdade. Toda a granàeza que vem à existência é culposa, porque destrói o 
homem comum. Vejam, a coisa invisível não pode vir à existência sem tortura e destruição 
para o homem coletivo, para a existência natural inconsciente; sempre matamos e destruímos 
a fim de trazer algo à existência. O que quer que façamos, se de alguma importância, também 
significa destruição. Esta é a culpa trágica de Prometeu, que trouxe o fogo para a humanidade. 
Isto foi uma vantagem muito grande para a humanidade, ainda que ele o tenha furtado dos 

deuses e estes tenham sido ofendidos. Assim, a idéia de que o homem tem grandeza, que ele 
esteja em contato com a grandeza, ou que poderia atingi-la, é um roubo, porque ela é roubada 
do inconsciente e traz ida para o alcance do homem. Então o homem fica numa condição 
muito perigosa; a vizinhança do arquétipo causa uma inflação, e o homem fica maluco: todo o 
seu mundo é preenchido com loucura. Tal presença arquetípica deveria ser detida logo que 
posslvel, pois ela causa perturbacoes sem fim no mundo. sem dúvida mesmo o criador ou 
inventor de tais idéias é movido pelos arquétipos; a única diferenca é que o seu sistema 
nervoso é tão sensivel que ele não pode evitar de perceber isto. Ele vê, ele entende isto. 
Assim, ele não tem a mesma desvantagem de todos os demais, mas naturalmente será 
responsabilizado por todos os efeitos destrutivos que resultam de tal idéia. "Mesmo se és 
benevolente com eles, sentem-se desprezados por ti e retribuem os teus beneficios com 
ocultos malefícios. Tua silenciosa altivez repugna sempre ao seu gosto; rejubilam-se quando 
alguma vez és bastante modesto para mostrar-te vaidoso. Aquilo que conhecemos num 
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homem é, também, o que nele inflamamos. Guarda-te, portanto, dos pequenos! Iiani:.e (ie i:.i. 
sentem-se pequenos e sua inferioridade arde e incandesce contra isso em invisivel vinganca 
tão intensa com que frequéncia emudeciam. quando se aproximavas deles e como a sua força 
os abandonava. (qual a fumaça de um fogo que se apaga). Aqui esta a observacao de que tão 
logo ele aborde as pessoas comuns, suas inflações naturalmente colapsam, porque se torna 
visível que ele carrega o valor e as pessoas comuns então perdem uma certa vibração ou 

poder motivador que aparentemente possuíam: perdem os cem dólares. Pois 
instantaneamente os imaginarios cem dólares que carregavam em seus bolsos desaparecem. 
e então descobrem que ele realmente tem cem dólares em seu tlolso. e pode pô-los sobre a 
mesa. Assim, todos pensam que com algum truque desconhecido ele os roubou, retirou os 
valores de seus bolsos. Naturalmente o odeiam e se vingarão dele. Obviamente não percebem 
que mesmo os cem dólares dele não são sua propriedade. mas um empréstimo: ele tem 
exatamente tão pouco quanto os demais. Sim. meu amigo, és para o teu próximo a sua má 
consciência, porque ele é indigno de ti. Assim, odeia-te e de bom grado sugaria seu sangue. 
Teu próximo será sempre as moscas venenosas: aqui nós vemos que há de grande em tudo é 
justamente o que deverá torná-lo venenoso e cada vez mais mosca. Naturalmente, mas ele 
comete o engano de pensar que é grande, não vendo que é um deles. Quando mostra os seus 
cem dólares, diz: “Agora olhe o que eu tenho, isto é minha propriedade!" - e aqui está a 
mentira. Aqui os engana. Assim. quando Nietzsche aparece e diz: "Esta é minha idéia, eu sou 
idêntico a este Superhomem", ele faz juz a seu destino: realmente se identifica com algo que 
não é ele mesmo. Mas é muito natural - qualquer um agiria assim, e todos esperam que um 
sujeito que tem uma idéia instantaneamente se identifique com ela. Por exemplo, nenhuma 
pessoa comum presumiria que um tenor de primeira seja qualquer um, mas um grande 
homem; sempre pensam que ele deve ter um carater maravilhoso, porque alcanca tons altos. 
E todas as jovens se apaixonam por ele. pensarão que ele está tão alto quanto seus altos 
tons. Então. obviamente quando sua voz desaparece, se foi tolo o súficiente para se identificar 
com ela, ele desaparece completamente também. Onde estão os tenores? Precisamos 
procurá.-los com lanternas. Como as grandes cocotas, mulheres muito bonitas, quando sua 
beleza se acaba, onde elas vão? Quando as faces murcham, elas desaparecem 
completamente porque não havia nada por trás da face. Onde está Cleo de Mêrode ou La 
Belle Otéro?406 Elas dissiparam-se. Talvez La Belle Otero seja Frau Meier e viva numa casa de 
fundos em algum lugar. Assim, todo o veneno que vem com as moscas é causado por aquela 
inflacão do proprietário aparente dos cem dólares. “Foge, meu amigo, foge para tua soliàão e 
para lá onde sopra um vento rude e vigoroso. Não nasceste para espantar moscas." Há algo 

de positivo nesta advertência: aqui haveria uma chance dele perceber que não é a grandeza. 
Mas ele nunca seria capaz perceber que era como as pessoas comuns, e teria que perceber 
isso também. Por exemplo, se ele fosse realmente um sábio, diria a si mesmo. "Saia para a 
rua. para as pessoas pequenas, para ser um deles e veja se gosta disso, o quanto você 
aprecia ser como uma coisa pequena. Isto é voce." E assim ele aprenderia que não é a sua 
própria grandeza. Ou poderia dizer: "Afaste-se das pessoas pequenas e desapareça na 
vastidão de suas montanhas; tente identificar-se com aquela grandeza e verá que não pode 
identificar-se com ela. e aprenderá que não é aquela grandeza”. Vejam, há duas maneiras de 
se perceber isso. Mas desaparecer na solidão a fim de estar desejoso, de estar ansioso por 
amigos e por reconhecimento, repercussão, e assim por diante, não vale a pena. Então nunca 
se percebe que não se é a própria grandeza.  

Mrs. Sigg: Eu não sei o que isto significa: "O que nós reconhecemos num homem, nós 
também mobilizamos nele."  

Prof. Jung: Bem, é uma grande verdade que quando percebemos algo numa pessoa, 
também atraímos isso dela para o exterior. Quando vemos uma certa qualidade numa pessoa. 
isto é um tipo de intuição e não um fato indiferente, e isto age sobre ela. Quando alguém tem 

                                                
406 [NOTA: Cleo de Merode (1875-1966), dancarina francesa, e La Belle Otero (1868-1965), uma espanhola. chammada a ultima grande 

cortesa."] 
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uma má intuição sobre nós, sentimos isso mesmo que não saibamos disso: sentimos uma 
opressão porque aquela intuição é um fato que toma seu caminho atraves do inconsciente. 
Nós não sabemos como uma intuição aparece, mas ela sempre tem a ver com algo no 
inconsciente; e mesmo que seja inconsciente em ambos, sempre se toma um tranco por isso. 
Aquilo virá muito certamente para fora em nós e depende do caráter da intuição se seremos 
favorável ou desfavoravelmente afetados. Se alguém tem uma intuiçao de que temos um certo 
pensamento, muito provavelmente seremos compelidos a pensar tal pensamento. A intuição 
parece agir através do sistema simpático, e sendo uma função meio inconscienye, a intuição 
também trás para fora um efeito inconsciente no objeto da intuição. Lidando com intuitivos. 
percebemos que eles podem intuir uma coisa de tal forma que ela é como um tiro em nossas 
costas, na nossa medula espinhal, e precisamos admitir que pensamos aquilo, embora 
posteriormente percebamos que aquele pensamento seguramente não era nosso.  

Há exemplos muito curiosos. Por exemplo, certos vendedores lêem nos nossos olhos o 
que aparentemente queremos, compramos a mais espantosa droga e depois não podemos 
compreender porque diabos alguma vez compramos isso. Puseram-na em nós. E, feiticeiros 
orientais põe coisas em nós e assim ingenuamente caimos em sua armadilha. Um feiticeiro 
tentou uma vez comigo e eu caí na sua armadilha; ele tinha uma tal espantosa intuição que 
conseguiu torcer uma célula em meu cérebro. O famoso truque da corda é feito desta forma; 
um tipo de projeção. Eu escutei uma estória sobre um feiticeiro que fazia o truque da corda 
numa guarnição de soldados na India, enquanto todos os oficiais, todos os soldados estavam 
reunidos em torno. E quando a coisa estava já em plena atividade, outro homem que estava 
atrasado veio para ver a a apresentação. Ele chegou até o círculo de homens que estavam 
com o olhar pasmado para o menino subindo na corda, mas não viu nada lá. Ele viu somente o 
menino de pê ao lado do feiticeiro e a corda estendida no chão, e estava para gritar isso 
quando o feiticeiro o apanhou dizendo: “Olhe para aquele homem, ele não tem cabeça!" E ele 
olhou e o homem não tinha cabeça, e aí ficou inteiramente dentro - e lá estava a corda e o 
menino subindo nela. O feiticeiro evidentemente viu que o homem não estava no círculo e que 
tinha que colocá-lo ali, e o pegou. A intuição age assim em certos casos. Podemos observar 
muito claramente certos pensamentos que vêem à nossa cabeça, os quais sentimos 
posteriormente que claramente nao eram nossos: fomos infectados por algo. Chama-se a isto 
magia, mas é simplesmente um efeito através do inconsciente, vindo do fato de que as outras 
três funções: - percepção, pensamento e sentimento agem como se estivessem na 
consciencia: mas a intuicão faz um caminho através do inconsciente profundo onde se é um 
com todos. Assim, quando tal coisa acontece, todos são instigados. Se eu me movo na minha 
maneira, voce náo fica perturbado, mas se o solo no qual você senta é chacoalhado, você 
sente um terremoto e se perturba. Intuição é como uma coisa que vem através do solo e 
chacoalha a todos. Esta é uma importante fonte de infecções mentais e não há defesa contra 
ela: não podemos suprimir o efeito, ele vai acontecer. A unica coisa que podemos fazer é 
definir na nossa mente, tão logo quanto possível, se este pensamento, impressão ou 
sentimento é realmente nosso. Mas se abandonamos as coisas como muitas pessoas fazem - 
e elas as deixam passar por um tipo de preguiça moral - sofremos de uma infecção que nos 
pega até o pescoço. Um bom analista está em uma participação particularmente desagradavel: 
por consideração à sua própria saude mental ele deveria limpar-se todos os dias, das intuições 
dos pacientes a fim de evitar infecção mental. Se deixamos as coisas irem adiante, sua 
acumulação eventualmente causa uma inflacáo: acordamos um dia com uma grande inflação 
que logo nos fará cair num buraco. Analistas têm que ser muito cuidadosos. Nietzsche. 
obviamente, não está nessa posicão: ele está ingenuamente identificado com sua grandeza. E 
pessoas como ele engolem doses de veneno com prazer. Elas são um tipo de alcoólatras ou 
morfinômanos, mas de um tipo mental, e fazem isto a fim de manter seu estado feliz. Uma 
inflação é uma coisa maravilhosa: somos elevados da terra e voamos no céu, olhando para 

baixo benevolentemente para as massas.  
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    SEGUNDA PALESTRA DE OUTONO 
        23 de Outubro de 1935  

  
 Prof. Jung: Chegamos agora ao capitulo denominado: "Castidade". "Amo a floresta. 

Ruim é a vida nas cidades: há ali demasiados libidinosos."  

Como denota o título deste capítulo, Nietzsche vai falar agora sobre sexualidade. Para 
aqueles que não estiveram aqui nas últimas palestras, devo repetir que a série de capitulos 
consiste de uma série de imagens. Ele inicia com um certo quadro ou pensamento - um 
quadro mental - e então no final do capitulo usualmente chega à possibilidade de um novo 
quadro; abre-se um novo problema que formará o conteúdo do próximo capítulo. Assim todo o 
Zarathustra é um cordão de imagens, cada qual um problema, e todas atadas por uma lógica 
subjacente. Anteriormente estivemos lidando com as "Moscas da Feira". Como vocês supõem 
que Nietzsche tenha chegado agora a este capítulo sobre a castidade?  

Mrs.Crowley: O senhor estava falando sobre o sonho dele de um sapo na última 
discussão.  

Prof. Jung: Sim, decididamente temos aí uma dica com aquele verme, que se reporta 
ao sonho em que estava com um sapo sentado em sua mão, estragando seu belo sistema. 
Mas o sapo tem a ver com sua infecção, e só isso não explicaria porquê ele chegou a este 
capítulo.  

Mrs. Ballmann: Pensei que ele estivesse fugindo das pessoas para escapar da infecção 
a fim de encontrar a castidade na solidão e evitar, então, o sapo.  

Mrs. Crowley: Eu não pensaria que fosse para escapar da infecção, mas ao invés disso 
que a presença das pessoas faziam-no mais consciente dela.  

Prof. Jung: Uma das razões pessoais para sua peculiar sensibilidade poderia bem ser 
o sentimento de que estava de alguma maneira marcado pelo destino com sua infecção 
sifilítica; isso provavelmente dava-lhe uma certa consciência de si mesmo. Ou, evidentemente, 
isso poderia vinculá-lo com o alto ao invés de com o extrato mais baixo da humanidade; as 
pessoas frequentemente não se importam, nem se tornam particularmente auto-conscientes 
por conta de uma tal infecção. Entretanto, com a estrutura tremendamente sensível de 
Nietzsche poderíamos esperar que tivesse tal efeito. Contudo, deveriamos saber exatamente 
qual problema emergiu em relação às "Moscas da Feira", que levou Nietszsche a este novo 
aspecto. Em que medida teria o desenvolvimento do capítulo anterior tornado quase 
necessário que se seguisse um capítulo sobre a castidade? Mrs. Baumann já fez referência a 

algo.  
Miss Bertine: A feira é o lugar do coletivo, e a sexualidade está ligada ao coletivo; ele 

rejeita a coletividade e consequentemente rejeita sua qualidade de coesão.  
Mrs. Fierz: É uma fuga do homem mais inferior.  
Prof. Jung: Sim, pode-se colocar desta maneira também. Vejam, moscas podem 

significar uma extraordinária coletividade de seres pequeninos, e Nietzsche nunca se cansa de 
se referir aos homens comuns espécie de vermes cuja única excelência é sua notável falta de 
lado; praticamente a timida qualidade que isto lhes confere é a de serem muitos, uma 
multidçao de vermes. Ai ele se exclui, e é um Superhomem que sobrepujou este terrível 
homem da multidão. Isso veremos ainda mais claramente ao nos aproximarmos do final de 
Zarathustra, quando ele rejeita o "homem mais feio". O homem que se destina ao crescimento 
e o homem mais feio, o homem inferior, o ser instintivo e coletivo, e é exatamente o que ele 
mais detesta. Vejam, elevar-se acima desta camada de homens coletivos comuns significaria 
alcançar uma altura que é sobre-humana, e como o homem pode estar acima do homem? Na 
medida em que é um homem vivente, é simplesmente homem. Então o que estaria por 
acontecer em tal caso?  

Miss Hannah: Uma inflação.  
Prof. Jung: Bem, ele já tem uma inflação - consequentemente balança no ar como um 

balão. E necessário uma inflação para nos erguer, e podemos nos manter nas alturas por essa 
mesma inflação. Mas, então, qual seria a condição mental de tal pessoa?  
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Mrs Allemann: Ela se arrebenta em pedaços.  
Prof. Jung: Pode explodir, mas isso seria esquizofrenia.  

Prof. Fierz: Ela se torna neurótica. :  
Prof. Jung: E claro que Nietzsche era neurótico, mas quando analisamos os sonhos de 

um caso assim, suspenso acima da terra numa super-condição, o que esperamos encontrar?  
Mrs. Crowlev: Os problemas da terra emergindo.  
Prof. Jung: Encontrariamos provavelmente os problemas da terra, o homem da terra, 

pesado como chumbo, absolutamente idêntico às coisas mais baixas. E considerando-se que 
trata-se de um e mesmo homem, deve existir uma ligação entre os dois. E qual é este vínculo? 
Qual é a conexão, o cordão umbilical entre o corpo, o homem inferior e o balão lá encima?  

Prof. Fierz: Conflito?  
Prof. Jung: Mas qual seria o conflito? No final de Zarathustra encontramos a 

interpretação bem lindamente. Porque é uma auto- análise, isso vêm à tona.  
Mrs. Taylor: Não é a própria sexualidade? Funcionaria como uma espécie de vinculo, 

pois é muito profunda.  
Prof. Jung: Bem, o homem inferior, sendo privado daquela parte que saiu num balão, é 

deixado à mercê de seus instintos, e então, somente pode expressar uma sexualidade 
rebaixada. Evidentemente a sexualidade não é necessariamente baixa, mas nesse caso está 
mais baixa porque a parte mais alta se foi e não sabe de nada do que está acontecendo lá 
embaixo; então uma sexualidade bastante inferior acontece como expressão do homem 
rebaixado. E o homem nas nuvens tem algum sentimento acerca disso, pois isto realmente o 
ata ao homem mais abaixo, e ele sente a resistência correspondente. Mas essa resistência é 
em relação á sexualidade do homem mais abaixo, somente uma conexão através do conflito. 
Se o homem inferior tem uma espécie de sexualidade luxuriosa, o homem nas nuvens tem a 
correspondente resistência luxuriosa contra ela407. Vejam, se odiamos algo ou alguém, ou se 
amamos, é exatamente a mesma coisa na psicologia natural. E evidente que para o ser 
humano isso faz toda a diferenca do mundo, se gostamos ou não de algo, mas na psicologia é 
a mesma coisa; estamos ligados a algo, seja por ódio ou por amor, algumas vezes até mais 
por ódio - pois as más qualidades são mais fortes nas pessoas que as boas. A verdadeira 
força de um homem não está de modo algum na sua força - está na sua fraqueza, porque a 
fraqueza é mais forte do que a maior das forças408. Desse modo Nietzsche ama as altas 
montanhas a fim de se excluir do homem inferior, e então, diz que é mau viver nas cidades 
onde há demasiados libidinosos. Porém seu próprio homem comum está nas piores partes da 
cidade.  

"Não é melhor ir parar nas mãos de um assassino do que nos sonhos de uma mulher 
libidinosa?" Aí está! Ele sequer vive nas cidades, mas nos sonhos de uma mulher 
libidinosa”.  

 
E quem é, agora, essa famosa mulher libidinosa?  
Mrs. Fierz: Sua anima.  
Prof. Jung: Naturalmente, pois ela sempre tentou persuadi-lo a descer do balão e 

cuidar do homem inferior; em tais casos pode-se esperar esta espécie de luxúria. Mais tarde 
vamos encontrar um hino para esta anima. E quando se tornou insano, escreveu muita coisa 
erótica, e de maneira tão crua, que sua muito respeitável irmã achou por bem queimar. 
Sabemos com certeza que ele estava cheio de fantasias sexuais, e há algumas alusões 
bastante cruas nas cartas que enviava a seus amigos. Como é sempre o caso quando um 
homem ascende num balão, sua anima evidentemente fica do lado da sombra, a pessoa 
inferior dentro dele: e é, até mesmo, casada com este homem, idêntica à sombra. Vejam, a 
idéia é que ele está muito alto, e naturalmente em perigo de cair e então aterrizaria nos sonhos 

                                                
407 [NOTA: Compare com a afirmação de Jung qüe "Nada é mais repulsivo do que uma espiritualidade furtivamente lasciva; é tão detestável 

quanto uma sexualidade grosseira" - CW 17, § 336]. 
408 [NOTA: Para sustentar este aparente paradoxo Jung frequentemente cita o movimento do I Ching, que vai da força agressiva do Yang 

para a forca passiva, semelhante à água, do Yin.] 
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de uma mulher libidinosa, sua anima, que é a esposa daquela terrível criatura, a sombra. 
Porém ele não sabe que tem uma sombra, porque perdeu seu corpo; é um fantasma e um 
fantasma não projeta sombra. Logo, pensa que a mulher lá embaixo, cujo toque sente, é uma 
estranha que não tem nada a ver consigo; talvez seja a mulher de alguém. Devido ao fato de 
não se reconhecer em sua sombra, a mulher é projetada e ele não tem nada a ver com ela. 
Apesar disso sente seu toque. Então aquilo que sempre liga as duas coisas, a de cima e a de 
baixo não é exatamente o sexo ou o conflito sexual: é a anima. Mas a anima signif ica um 
conflito. Consequentemente, a mulher é sempre representada como um ser paradoxal; 
frequentemente aparece dividida em duas, uma encima, outra embaixo, uma anima clara, 
outra escura. E isto é tão real que os homens se apaixonam conforme a situacão, ora 
apaixonando-se por animas claras, ora por escuras, e elas surgem como mulheres de verdade 
no palco da vida. Quando Nietzsche observa que estas mulheres terríveis estão conectadas 
com homens igualmente ruins, ele diz: "E olhai um pouco para esses homens”. Tenham em 
mente que esta é a sombra dele, que é como todo o restante daquelas moscas na feira!  "Seus 
olhos o dizem - nada de melhor conhecem na terra do que dormir com uma mulher." Esta é a 

sexualidade inferior de sua sombra, mas é inferior somente porque ele subiu como um balão; 
se tivesse permancecido embaixo, ela não seria inferior. Pois a sexualidade sempre é aquilo 
que a pessoa é, e não algo destacado do homem, uma coisa em si mesma. É uma atividade 
no homem e é sempre o que o homem é. "Há lodo no fundo de sua alma; e ai de nós se o lodo  
ainda tiver espirito!". Exatamente. Sua mente ascendeu num balão, então. naturalmente, não 

há mente na sujeira; não seria sujeira se a mente tivesse permanecido lá embaixo, mas um 
corpo humano decente. "Se ao menos fosseis perfeitos como animais! Mas aos animais 
pertence a inocência. É perfeitamente verdadeiro. Se ele fosse um animal, seria 
completamente inconsciente; não teria a mente, nem a possibilidade de sair num balão. 
Logicamente se temos uma mente, ficamos tentados a nos identificar com ela, pois a 
consciência é um sistema tão autónomo que quase podemos nos incluir completamente nele; 
com uma certa dose de auto-erotismo podemos nos incluir, defendermo-nos das condições 
ambientais, e nos trancarmos em nossa consciência, até o ponto de nos tornarmos idênticos a 
ela, e a qualquer momento podermos fugir voando. Vejam, essa autonomia da consciência é 
um grande recurso, e se faltasse não teríamos vontade. Força de vontade é a expressão da 
autonomia da consciência: podemos escolher, do contrário não há liberdade de escolha. Só 
podemos ter livre arbítrio - independente das condiçôes ambientais de qualquer espécie - na 
medida em que a consciência for autônoma. Então, a possibilidade da consciência poder se 

destacar de sua base não é uma desvantagem, se ela não for muito longe. E é mesmo uma 
condição necessária para a existência do livre arbítrio; uma vez que a consciência é 
destacável das condicões, podemos ter livre arbítrio. Agora, liberdade de escolha é 
seguramente a base da ética; uma atitude ética é somente possível quando a consciéncia se 
torna destacâvel ou autónoma. Mas se vamos longe demais, se ampliamos nossa imaginacão 
e a autonomia da consciência, ao assumirmos tanta responsabilidade, subimos como um 
balão. Pensamos que podemos triunfar sobre as leis naturais que são a verdadeira base de 
nossa vida, se as seguimos; aumentamos nossa responsabilidade assumindo coisas que o 

homem não pode nem deveria assumir, e desligando-nos vamos acima das nuvens. E então 
nos confrontamos com uma situação como a de Nietzsche. Pois não importa o que ele 
pragueje lá da estratosfera, as pragas dizem respeito a ele mesmo. Lá embaixo aqueles 
animais sujos que dormem juntos são, seu outro lado. Ele removeu este verme da consciéncia 
de seu Superhomem e imagina que está muito bem acima disso tudo. Mas está é longe disso, 
pois ninguem pode agir assim. Ele próprio apresenta uma dúvida aqui. Diz: "Aconselho-vos, 
porventura, a matar vossos sentidos? Eu vos aconselho a inocência dos sentidos. Aconselho-
vos a castidade? A castidade é uma virtude, em alguns. mas em muitos, quase um vício." 
Vejam que bons conselhos ele pode dar de lá de cima das nuvens - a grande distância. 
"Esses, sem duvida. praticam a abstenção; mas a cadela sensualidade lança olhares de inveja 
através de tudo o que fazem. Mesmo no cume da sua virtude e até pelo frio espírito adentro, 
segue-os esse bicho. com sua inquietação." Ele confirma exatamente o que estávamos 
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falando. " E com que bons modos sabe a cadela sensualidade mendigar um pedaço de 
espírito, quando lhe negam um pedaço de carne! Gostais de tragédias e de tudo o que 
despedaça o coração? Mas a vossa cadela me inspira desconfiança. Olhos por demais cruéis, 
tendes, para o meu gosto, e vos vejo andar ávidos à procura de sofredores. Não será apenas 
a vossa volúpia que se disfarçou e se faz chamar compaixão?"  

Nessa admoestação ou exortação ao pobre verme lá debaixo, ele revela sua própria 

psicologia: tudo acontece dentro dele. Os olhos cruéis tem muito de seus próprios, pois ele fala 
a partir da frieza da mente, espionando. E, em relação a "andar àvidos à procura de 
sofredores", quem é um grande sofredor? Quem tem pena de si mesmo e se cuida evitando 
tudo que possa causar mal-estar ao seu pobre sistema nervoso? "E também esta parábola eu 
vos dou: não poucos que queriam expulsar sus demónios, acabaram eles mesmos entrando 
nos porcos". Esta é uma grande e ampla verdade. Existem muitas pessoas que tentam dar 

bons conselhos a outras, tentam salvá-las ou ajudá-las, e no fim estão afundadas no atoleiro; 
este é finalmente o lugar que elas estavam realmente merecendo, sob seu disfarce de 
piedade, compaixão e compreensão. E é o próprio destino de Nietzsche. No final de 
Zarathustra encontramos passagens que estão na linha do erotismo patológico, que veio à 
tona com sua insanidade.  

Mrs. Crowley:O senhor mencionou num seminário anterior que um profeta tem que ter 
a experiência coletiva para falar de sua própria experiência. Então isso poderia ser uma causa 
natural.  

Prof. Jung: E quase isso, mas o profeta é um caso diferente. Nós estamos falando 
agora não de um profeta, mas da psicologia do homem Nietzsche. Vejam, eu seria um 
Superhomem se ousasse falar da psicologia do profeta. Provavelmente não seria capaz disso. 
Duvido mesmo que o profeta tenha uma psicologia - somente um homem tem uma psicologia.  

Mrs. Crowlev: Mas neste exemplo, como ele assume o papel do profeta, ele tem que 
atravessar esta experiência.  

Prof. Jung: Mas esta é a psicologia de Nietzsche como um profeta. Na medida em que 
ele tem uma psicologia de profeta, está destinado a ter esta experiência, com bastante 
certeza. Se assumirmos que somos profetas, então estamos num balão; ser um profeta é 
evidentemente seu balão especial. Zarathustra é seu balão. À aquele para quem a castidade é 
dificil, deve-se desaconselhá-la; a fim de que não se torne, para ele, o caminho do inferno - ou 
seja, do lodo e da lascívia da alma. Falo de coisas sujas? Não é, a meu ver, o que há de pior. 
Não quando a verdade ê suja, mas quando é pouco profunda, desce a contragosto em sua 
água aquele que busca o conhecimento. Isso também e uma grande verdade. "Em verdade, 
há os castos no fundo de seu ser: são mansos de coração, riem mais de bom grado e mais 
abundantemente do que vós. Riem também da castidade e indagam: Que vem a ser a 
castidade! Não será a castidade uma loucura? Mas essa loucura veio a nós e não nós fomos a 
ela. A essa visitante oferecemos a nossa hospitalidade e o nosso coração; agora, mora 
conosco - e que fique o tempo que quiser! É bastante óbvio que aqueles sábios que não 
sabem o que é a castidade são os confrades de Zarathustra; e Zarathustra é um deles. E aqui 
se observa onde Nietzsche é idêntico a Zarathustra; é o meio pelo qual o Superhomem fala - 
se é que tal coisa existe. E assim pode-se dizer que este é o modo pelo qual o profeta 
Zarathustra se expressa, e na medida em que existe algo como um profeta, ele tem 
evidentemente minha permissão para falar dessa maneira. Mas, na medida em que o homem 
Nietzsche fala, o que isso transmite?  

Prof. Reichstein: Como o senhor disse, ele agora faz de sua castidade uma luxúria.  
Prof. Jung: Bem, ele faz disso um ponto bastante particular, chegando ao ponto de 

indagar o que vem a ser a castidade. Significa que ele não tem tal problema de forma alguma; 
significa uma superioridade em relação a seu ser terreno que é completamente impossível.  

Miss Bertine: E uma afirmação desencarnada.  
Prof. Jung: Completamente. e consequentemente bastante improvável. E evidente que 

se for um profeta falando isso, tudo bem; não há argumento contra o que um profeta diz, como 
se sabe. Mas na medida em que o homem fala, isso é simplesmente neurótico. Então aqui há 
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uma boa razão para não nos identificarmos com o profeta. Bem, eu estou passando 
rapidamente por esses capítulos porque, embora eles sejam importantes sob o ponto de vista 
da psicologia do homem Nietzsche, eles não são particularmente interessantes segundo o 
meu modo de pensar. Chegamos agora ao capitulo “Do Amigo”. Há sempre alguém demais 
perto de mim - assim pensa o eremita. Sempre uma vez um - isso, depois de algum tempo, faz 
dois! Eu e mim estamos sempre em colóquio por demais acalorado; como poderia suportar-se 
tal coisa sem um amigo? Sempre, para o eremita, o amigo é o terceiro; e o terceiro é a cortiça 
que não deixa o colóquio dos dois ir para o fundo. Ah! Existem demasiados fundos para todos 
os eremitas! Por isso eles anseiam tanto por um amigo e sua altura ." Agora, como ele pulou 

da castidade para o amigo?  
Mrs.Fierz: O capítulo sobre a castidade tratou do aspecto da anima, e agora é a 

sombra; ele e sua sombra mantém um colóquio.  
Prof.Jung: Isso é o que se esperaria.  

Mrs.Fierz: Mas é muito doloroso.  
Prof.Jung: Sim, e consequentemente a conversa não acontece.  

Mrs.Fierz: E consequentemente ele precisa de uma outra pessoa, e esta seria um Puer 
Aeternus.  

Prof. Jung: Bem, sim, em muitos casos vejam, está bem claro que ele rejeitou a relação 
com sua anima, porque ela é mal-educada o suficiente para ligá-lo com os terríveis homens 
inferiores, que fazem aquelas coisas horríveis. E como a relação rejeitada com a anima é 

heterossexual, o que permanece é a homossexualidade, e, então, ele descobre o amigo. O 
verdadeiro amigo de quem ele precisaria seria naturalmente seu próprio homem inferior, e a 
conversa que deveria ter seria com ele, mas isto está excluido, e então ele precisa muito de 
uma relação humana, o que espera encontrar num amigo. Quando Nietzsche estava sozinho 
em Engadine, teve, de repente, a experiência de sentir-se duplo - era ele mesmo e Zarathustra 
- e sentiu isso como se fosse quase como falar com um amigo409. E agora ele diz que "Eu e 
meu self” - sendo Zarathustra o self, como vocês sabem a partir do capítulo anterior - são 
sempre muito acalorados nas conversas. "Eu e mim estamos sempre em colóquio por demais 
acalorado; como poderia suportar-se tal coisa sem um amigo?" Para o eremita, um amigo é 

sempre um terceiro, porque o eremita é duplo, e isso ele não consegue suportar, então precisa 
de um amigo humano. "... e o terceiro é a cortiça que não deixa o colóquio dos dois ir para o 
fundo." Ou seja, uma vez que o self é maior que sua consciência, ele naturalmente é tragado 
pelo eterno abismo daquilo que é maior do que o homem; através de seu próprio colóquio ele 
simplesmente desaparece. Cai dentro de uma completa, identidade com o self, sua 
consciência fica com uma horrivel inflação, e não há qualquer possibilidade de uma conexão 
com a terra. Esta é a psicologia de um homem que está completamente isolado, e que porisso 
mesmo tenta naturalmente outra vez uma conexão com a terra. Mas, na medida em que este 
contato é infame e venenoso, ele não pode tocá-la, e a ligação necessária seria um amigo 
homem que representaria as alturas contra e acima das profundezas. O self o levaria para o 
abismo eterno enquanto que um amigo o manteria na superfície da realidade. "A nossa fé nos 
outros revela aquilo que desejaríamos acreditar em nós mesmos. O nosso anseio por um 
amigo é o nosso delator. E, muitas vezes, com o amor, queremos somente pular por cima da 
inveja. E, muitas vezes, agredimos alguém e nos criamos um inimigo a fim de esconder que 
somos vulneráveis." Aqui ele descreve um tipo bem peculiar de relacionamento com um 

amigo, que é um sistema de muitas neuroses. O que vocês pensam a respeito?  
Prot. Reichstein: Acho que Nietzsche é bem incapaz de ter um amigo, e portanto faz tal 

imagem acerca disso.  
Prof. Jung: Sim, ele obviamente está tentando criar um amigo fantástico, o amigo que 

imagina que deveria ter. Naturalmente, se ele está na condição que descrevemos, necessita 

                                                
409 [ NOTA: Algumas vezes, Nietzsche referia-se a si mesmo como um doppel-anaer: "Esse fio duplo de experiéncias, esse meio de acesso a 

dois mundos que parecem tão separados, encontra em cada detalhe sua contraparte na minha própria natureza - Eu sou meu próprio 
complemento: eu tenho uma .segunda visão, tanto quanto tenho a primeira. E talvez eu também tenha a terceira visão." - Ecce Homo - " Por 
que eu sou tão sábio?", sec.3 - Veja também a carta a Peter Gast, 14 de agosto de 1881.] 
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do amigo que imagina. Mas nenhum ser humano poderia ser seu amigo em tais condições; 
isto seria quase impossível. Ninguém pode se adaptar a um duplo, e Nietzsche tem neste caso 
um duplo aspecto: é ele mesmo, e é idêntico a seu self - de um lado a vítima lastimável, e de 
outro um profeta bastante peculiar. Como é que um homem normal desta terra poderia se 
adaptar a tal condição? Vamos imaginar que um homem real aparecesse, o que aconteceria a 
ele? Nietzsche tinha um amigo, vocês sabem alguma coisa sobre ele?  

Prof. Fierz: Peter Gast.  
Miss Wolff: Peter Gast era uma pessoa sem importância. Nietzsche não aceitaria uma 

pessoa igual a si como amigo; ele era um ser humano que justamente necessitava ficar 
sozinho. Se tivesse tal amigo, imediatamente seria um rival, estando tudo muito baseado na 
competição.  

Prof. Jung: A amizade com Peter Gast foi uma estória bastante triste. Peter Gast 

sentiu-se terrivelmente esvaziado, e achou isso extremamente difícil, e todos que tinham que. 
lidar diretamente com Nietzsche encontravam essa dificuldade. Vocês devem estar lembrados 
daquela pequena anedota sobre Nietzsche: uma vez, numa conferência na Basiléia, enquanto 
falava muito entusiasticamente sobre a Itália, ele cruzou os olhos com um dos jovens da 
platéia, e imediatamente Nietzsche imaginou que fosse um amigo para, ele. Então, após a 
palestra, disse-lhe: "Iremos juntos para a Itália! “. Mas o jovem não tinha dinheiro e pensando 
nos seus bolsos vazios, murmurou: "Mas, Herr Professor!" - e então o mundo desabou e 

Nietzsche simplesmente evadiu-se desgostoso. Este é Nietzsche. Ele não pensava na 
realidade, que aquele pobre estudante não tinha o dinheiro suficiente para empreender uma 
viagem à Italia, e, logicamente, nunca lhe ocorreria pensar em pagar para o rapaz. Se o jovem 
tivesse dito: "Sim, estou indo com o senhor", evidentemente Nietzsche teria ficado deliciado, 

sem pensar que o amigo não tinha dinheiro para isso; vejam, a realidade que se apresentou no 
momento foi o bastante para colocá-lo completamente fora, e o moço estava simplesmente 
perdido para ele. Essa era sua espécie de amizade. O amigo precisa existir, e no momento 
certo deve desaparecer, mas então deve estar lá novamente - isso era exatamente o que 
Nietzsche esperava dele, e este é evidentemente o resultado inevitável quando alguém se 
identifica com o self. “Sê, ao menos, meu inimigo!” - assim fala o verdadeiro respeito, que não 
ousa pedir amizade. Se queremos ter um amigo, devemos querer, também, guerrear por ele; 
e, para guerrear, é preciso poder ser inimigo. No amigo, deve-se ainda, honrar o inimigo. 
Podes acercar-te do teu amigo sem bandear-te para o seu lado? Deve-se, no amigo, ter o 
melhor inimigo. Deves estar com o coração mais perto dele do que nunca, quando a ele te 
opões." !. Certamente isso é muito sábio, e de certo modo bastante verdadeiro, mas 

novamente uma verdade muito elevada. Ela é tão exagerada e tão paradoxal que não é 
possível crê-Ia numa atmosfera humana, de sentimento humano; simplesmente os 
sentimentos comuns não suportam tal tensão - é tremendamente exagerada por causa do 
sentimento extremamente esgotado. "Não queres usar nenhum vestido diante do teu amigo? O 
teu amigo deve sentir-se honrado de que te apresentes diante dele tal como és? Mas, por isso 
mesmo, ele te manda para o diabo!" Extremamente verdadeiro. Até por mera polidez, não nos 

devemos mostrar como somos realmente; é sempre temerário e chocante. Evidentemente ele 
não quer dizer aqui exatamente como se é, porque sempre há dois lados; tudo tem dois 
aspectos - não consistimos somente do nosso pior lado. Mas se fazemos de mostrarmos como 
somos um ideal, mostraremos as coisas más mais definidamente, e não as coisas boas, 
porque estamos profundamente convencidos que mostrar o que somos significa mostrar algo 
desfavorável. Enquanto mostrarmo-nos como realmente somos deveria significar mostrar os 
dois lados, um mitigando o outro, as duas coisas em uma; então poderiamos dizer com 
segurança que a amizade só é possível quando mostramos quem e o que somos. Nunca 
deveríamos usar termos "Vais como "sair sem roupas", porque isto significaria estar nu, 
incluindo a idéia de que somos feios, o que não é verdade. Um homem não é feio quando 
despido. pode ser até mesmo bonito, ou pelo menos ele é o que é, nem tão mau, nem tão 
bom. Mas se os dois aspectos estão separados, só uma parte está no céu e outra no inferno, 
então naturalmente nossas necessidades são de mostrar o lado que está no inferno, o que é 
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evidentemente um lado ruim. Consequentemente, Nietzsche diz que devemos ser bastante 
cuidadosos ao nos escondermos de nosso amigo. Então, depois ele sente - isso é muito 
importante: "Quem nada sabe ocultar de si suscita revolta; tendes, pois bons motivos para 
temer a nudez! Se fôsseis deuses, então, sim, estaríeis no direito de envergonhar-vos de 
vossos trajes!" Ele acha que se pudesse mostrar-se como o Superhomem, seria 

evidentemente aceitável, mais agradável, porque este é o lado de Deus; mas desde que não 
somos deuses, devemos mostrar nosso lado inferior, que está, no seu caso, bastante 
rebaixado. Então, naturalmente, ele é bem razoável em não mostrá-lo. "Nunca te enfeitarás 
bastante para o teu amigo: porque deves ser, para ele, uma flecha e um anseio no rumo do 
Superhomem."  

O texto em alemão é particularmente característico: Du kannst dich für deinem Freund 
nicht schon genug putzen. Vejam, nunca usariamos esta expressão: schon genug putzen, para 

um homem, somente uma mulher se putzen. Quando ela faz o cabelo, coloca uma flor atrás da 
orelha, coloca jóias, um vestido bonito, etc410. Então é claro que Nietzsche tem em mente um 
tipo de homem afeminado, poder-se-ia seguramente dizer um homossexual que até mesmo se 
pinta, baton nos lábios, rouge nas faces - a fim de atrair sensualmente seu amigo. Vemos aqui 
de maneira clara como Nietzsche é idêntico à sua anima; esta é a anima falando por ele, não 
do modo como um homem falaria, mas sim como um afeminado. A idéia de que poderia 
enfeitar-se para seu amigo é uma idéia que não entra na cabeça de um homem de verdade. 
"Porque deves ser, para ele, uma flecha e um anseio no rumo do Super- homem" significa que 

ele quer se enfeitar a fim de parecer a seu amigo como se fosse um Superhomem, e instigar 
nele o mesmo desejo de ficar nas nuvens, de modo a não serem incomodados pela sombra. 
Este seria, sem dúvida, um relacionamento completamente irreal, que não seria possível nem 
por um minuto, pois no minuto seguinte algo teria que acontecer, e eles cairiam na terra. "Já 
olhaste o teu amigo dormindo - para aprenderes que aspecto tem? Que é afinal, fora daí, o 
rosto do teu amigo? E o teu próprio rosto num espelho tosco e imperfeito." Consequentemente 
fazemos melhor em não vê-lo dormindo, poder-se-ia dizer. "Já olhaste o teu amigo dormindo? 
Não te assustaste de que fosse aquele o seu aspecto? O homem, meu amigo, é algo que deve 
ser superado.. Mestre, deve ser o amigo, no adivinhar e calar-se: nem tudo deves queres ver." 

Aqui estão seus postulados e expectativas. O amigo não pode ser um amigo comum, mas 
precisa ser um mestre em adivinhação, sempre sabendo de antemão o que Nietzsche espera 
dele. "E guardar silêncio". Ele não pode nem mesmo falar - naturalmente não no momento 
errado - e nunca dizer algo que seja desagradável. "Teu sonho deve revelar-te o que o amigo 
faz acordado." Isto significa que pode-se sonhar com ele quando estiver no melhor de si, 
nunca de outra forma. "Que a tua compaixão seja um adivinhar: para que saibas, primeiro, se 
o teu amigo quer compaixão. Talvez ele ame em ti o olho impassível e o olhar fito na 
eternidade." Este é de novo o homem eterno; somente por ele deveria haver amizade. "Sob 
uma dura casca, esconda-se a compaixão pelo amigo, e nela deverás partir um dente. Terá, 
assim, delicadeza e doçura." Novamente um exagero terrível. Se nos mostramos sob uma 
casca dura para nossos amigos. todo o tempo, por que razão deveriam eles sentir qualquer 
amizade por nós? Eles não se chegam a nós para quebrarem os próprios dentes. "Es, para o 
teu amigo, ar puro e solidão e pão e medicamento? Há quem não se pode livrar de seus 
próprios grilhões e, ainda assim, é um salvador para o amigo. Es um escravo? Então, não 
podes ser amigo. Es um tirano? Então, não podes ter amigos." Isto também é um exagero, 
pares de opostos dissociados; ou um escravo, ou um tirano, e entre eles onde está o ser 
humano? E bastante óbvio que só um ser humano existente entre estes extremos pode ser um 
amigo, nem aquele que está encima, nem o que está embaixo. Agora ele começa a se 

questionar de certo modo, por que existe tal separação em pares de opostos? Por que tanto 
espalhafato acerca do amigo, por que todas estas expectativas e demandas? "Tempo demais, 
esteve escondido na mulher um escravo e um tirano." Vejam, ele está prestes a fazer uma 
descoberta. Não que ele a fará, nós precisamos descobrir a anima para ele. O problema é a 

                                                
410 [Nota: Hollingdale, também Common colocaram Qutzen como "adorno". Kauffmann traduz por "enfeitar-se".] 
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anima - seu lado feminino que é escravo e tirano. E ela que separa os pares de opostos, pois 
que a anima é em si mesma um par de opostos; é clara e escura, tirana e escrava. E Aquela-
que-precisa-ser-obedecida e é ao mesmo tempo uma prostituta, a vítima de todos. "Porisso. 
ainda não é a mulher capaz de amizade: conhece somente o amor." Ao invés de dizer que o 
homem comum - aqule que não está nem tão acima, nem tão abaixo - é capaz de amizades, 
ele diz que não, que não pode ser e porque ele não é o Superhomem. E então projeta tudo na 

mulher, não sabendo que é ele mesmo essa mulher. Inicia discursando sobre as vantagens e 
desvantagens das mulheres, em vez de enxergar que há um lado de mulher em si mesmo, e 
que há uma mulher histérica aí, com uma dissociação entre os pares de opostos. Esta mulher 
é a razão pela qual ele não pode ter ou fazer amizades; ele está sempre em perigo, seja se 
apaixonando pelo amigo, seja odiando-o, porque ele mesmo é uma mulher. "Há no amor da 
mulher, injustiça e cegueira por tudo que ela não ama. E, mesmo no amor esclarecido da 
mulher, ainda há a agressão e o corisco e a noite, ao lado da luz.411" Aqui ele descreve as 
reações de sua anima. Ele é um tipo pensamento intuitivo, então sua anima deve carregar 
naturalmente. suas funções inferiores - sentimento e sensação - e essas duas funções juntas 
significariam uma realidade avaliada, uma realidade equipada com sentimento. Pode-se ter 
uma realidade sem sentimento, que não é diferenciado, nem escolhida ou caracterizada pelo 

sentimento. Mas se as duas funções estão juntas, há uma espécie de realidade sentida. Por 
exemplo, seu lado anima vai lhe escolher um mundo consistente principalmente de relações 
pessoais, e na medida em que ele é introvertido, sua anima teria um caráter extrovertido. E 

então ele se moveria num mundo de relações bastante pessoais, entre pessoas reais. Agora, 
em Nietzsche as pessoas reais estão suprimidas, depreciadas enquanto moscas no mercado; 
consequentemente a sua anima gostaria de ser uma mosca também. a fim de ser capaz de se 

mover entre aqueles vermes ordinários. E isso ele é evidentemente incapaz de ver. Mas 
quando ele diz: "Há no amor da mulher injustiça e cegueira por tudo o que ela não ama", dá 
uma descrição exata do que este sentimento-sensação está fazendo vejam, injustiça significa 
valorar erroneamente, e cegueira significa não ver as coisas como elas são. "Ainda não é a 
mulher capaz de amizade...", se não é capaz de amizades, ninguém é capaz de amizade com 
ele porque ele está dissociado, mas projeta isso na mulher. "...mulheres são ainda gatos e 
pássaros". Bem, esses animais são hostis um em relação ao outro; os pássaros são vítimas 

dos gatos, e isso significa uma dissociação. A forma espiritual da anima é um pássaro lá 
encima, e o outra é um gato vivendo aqui embaixo na terra "ou, no melhor dos casos, 
naturezas bovinas."  

      Este é o único caminho do meio, se é que existe, pois quando colocamos junto um gato e 
um passarinho, isso dá uma vaca. Agora, tal coisa é altamente improvável. Assim, ele deprecia 
sua anima como é de se esperar, pois a anima é o peso de sua sensação-sentimento que o 

empurra para baixo para o homem real que ele despreza; consequentemente, ela precisa ser 
forçosamente depreciada. "Ainda não é a mulher capaz de amizade. Mas dizei-me vós, 
homens, quem de vós é capaz de amizade?" E aí está, os homens também não são capazes 
de amizade. " Oh, quanta pobreza há em vós, homens, e quanta avareza de alma! Tanto 
quanto dais vós ao amigo, eu ainda, algum dia, darei ao meu inimigo, sem ficar mais pobre por 
isso.Se ele dá ao amigo o que dá ao inimigo, esse é um mau negócio. Eu não desejaria ter um 
amigo que me desse o mesmo que ao seu inimigo. "Existe a camaradagem; possa existir a 
amizade! Assim falou Zarathustra." Então diria que prefiro a camaradagem, pois e justa, 
generosa e humana acima de tudo; eu não dou a mínima por uma amizade que é uma coisa 
tão histérica e desprezível. Vejam, este capítulo nos permite ter uma visão bastante 
interessante da alma de um neurótíco.  

Miss Wolff: Evídentemente ele tentou encontrar razões para suas projeções sobre as 
mulheres. Ele punha muíto sentimento em seus amigos homens, então queria uma amíga 
mulher, mas ela tinha que ser l~a discípula. Ele sempre queria ser aceito com suas idéias. Isto 

                                                
411 [ NOTA do tradutor: traduzindo do texto em ingles: E, mesmo no amor consciente da mulher, ainda há a surpresa o relâmpago e a noite, 

junto com a luz.] 
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foi com certeza a razão pela qual não funcionou com as mulheres: elas não queriam ser meras 
discípulas.  

Prof. Fierz: Ele não tinha qualquer experiência com mulheres da sociedade, uma 
amizade mundana?  

Prof. Jung: Eu por acaso conheço uma mulher que tentou se aproximar dele, mas eu 

sempre achei que ela estava tentando agarrá-lo como um gato caça um pássaro; estava atrás 
de sua biografia.  

Miss Wolff: Essa foi Lou Salomé; ela lhe disse que seria uma discípula maravilhosa; ele 
escreveu e tentou transmitir a ela suas idéias412. Prof. Jung: Sim, mas, ela não tinha nada 

deste tipo em mente, ri. ela estava tentando caçar um passaro. !  
Mrs. ~Tun~: Acho que devemos considerar a época em que Nietz- sche escreveu, e 

acho que não se tratava meramente de sua psicologia. Era a época quando todo mundo 
deixava muito para a persona e não per- cebia o lado sombrio, e Nietzsche foi o primeiro a 
apontar para seu quintal. Neste capítulo sobre a amizade há muita psicologia comum, e nlplo, 
quando ele fala da mulher aqui. eu acho que é porque ela, a anima, representa a função de 
relacionamento, e quando ele fala sobre amizade, deveria ~ esta função, e portanto ele tem 
que trazer à cena a psicologia da sua anima aqui.  

Prof. Jung: Isto é sem dúvida verdadeiro. Ele não poderia estabelecer nenhum tipo de 
relacionamento sem considerar sua anima: esta é a condição ~ ~ llQll . Portanto, ele tinha que 
considerar esta psicologia, que era desconhecida em seus dias, como você correta- mente 
disse. A psicologia dos anos oitenta, quando ele escreveu Zara- thustra, consistia de idéias 
burguesas, de idéias de persona - tudo! acontecia na superfície - embora eu deva dizer que já 
era conhecido " antes dessa época que o homem tinha sombra. Mas o século XIX começou a 
'. se esquecer disso porque o intelecto se tornou tão todo-poderoso, através do 
desenvolvimento da ciência e da técnica; a consciência atingiu tal autonomia que realmente 
podia sair da terra e deixar a sombra para trás - imitando um tipo de homem perfeito com 
idéias per- feitas - até que esta exibição totalmente fantástica acabou completa- mente na 
guerra mundial. Mas para as pessoas da época, era uma psicologia válida.  

Mrs. Jung: Então eu também gostaria de apontar que parece algo profético, uma vez 
que na Alemanha agora a amizade entre homens desempenha um tal papel.  

Prof. Jung: Sim, parece exatamente como se Nietzsche tivesse antecipado uma grande 

parte do futuro de seu povo, e que tenha enfren- tado os problemas que eram os problemas de 
sua nação. E uma das carac- terísticas mais notáveis da moderna psicologia alemã que o 
motivo do Puer Aeternus tenha um papel muito maior que o da anima. Muitas mani- festações 
literárias têm aparecido representando os dois tipos de psicologia. No ocidente, a L'Atlantide 
de Benoit é o exemplo mais conspícuo de estórias da anima, mas existem muitos outros, como 
o de Rider Haggard na língua inglesa. Existem certas figuras de anima na literatura alemã, 
naturalmente, mas nenhum se compara, de forma algu- ma, com os exemplos franceses ou 
ingleses. Entretanto, podemos encon- trar os mais conspícuos exemplos da psicologia do Puer 
Aeternus - ~ Reich Ohne Raum, o Reino sem Espaço, de Goetz, é o mais característico com o 
qual me deparei. Então tal psicologia foi maravilhosamente orga- nizada na escola de Stefan 
George, o poeta, Que estava imbuido de um tipo de homossexualidade. [NOTA ~ L'Atlantide 
de Benoit (1919), e ~, de Rider Haggard (1887) são frequentemente citadas como 
representações de figuras de anima. Quanto a Goetz, vejam acima, 5 de junho de 1935, n.10. 
Stefan George (1868-1933) foi um importante poeta alemão que foi considerado uma figura 
cúltica pelos jovens nazistas, mas que exilou- se na Suiça em protesto contra o totalitarismo. 
Vejam a referência de Jung a Stefan George no seu ensaio sobre Wotan nas Obras Completas 
10, par 375n.J Porque o Puer Aeternus sempre contém homossexualidade, real ou imaginária: 

                                                
412 [NOTA: As cartas trocadas entre Nietzsche, Paul Reé e Lou Salomé mostram que de fato ele estava procurando por uma discípula, e 

que Lou deveria ser esta, mas ela rapidamente se cansou deste relacionamento, rejeitando também a sua impulsiva proposta de casamento. 
Além de Lou, havia uma forte, ainda que distante, ligação com a mulher de Wagner, nascida Cosima Liszt; além destas, a ligação de 
Nietzsche com as mulheres ficou grandemente confinada à sua relação de amor e ódio com sua irmã e mãe.]  
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é a psicologia da .iuventude empreendedora. A mulher tem somente um papel enquanto 
esposa e mãe e parece ser completamente destituída de problemas. Enquanto isso, a mulher 
ocidental é muito problemática, e a amizade entre homens parece ter atingido um nivel sem 
problemas - Quero dizer, enquanto fenômeno social, não enquanto um problema ou fenômeno 
pessoais.  

Miss Wolff: Acho que muitas mulheres tem quase uma psicolo- gia de Puer Aeternus; 
são camaradas ou amigas, mas não são mulheres, são um tipo de meninos.  

Prof. Jung: Estes são desenvolvimentos mais modernos.  
Miss Wolff: Sim, hã uma grande diferença entre as mulheres da época de Nietzsche e 

as mulheres de agora.  
Mrs. Sigg:A mim parece que Nietzsche tinha muito bons ami- gos, pelo menos até seus 

35 anos. Escreveu Zarathustra em 1883, o que foi antes de sua amizade com Peter Gast, 
quando evidentemente estava num terrivel estado mental. Mas antes disso sua relação com 
Overbeck era muito boa, e com seus dois amigos de juventude, Wilhelm Pinder e Gustave 
Krug.  

Prof. Jung: Se estudarem cuidadosamente tais amizades perce- berão que eram muito 

distantes; trocaram cartas agradáveis entre si. f Overbeck sempre pisava em ovos com 
Nietzsche; eu o conheci. Ele foi um historiador típico, refinado, um homem muito culto, e de 
todas as formas extremamente polido e cuidadoso para não tocar em nada que fosse Quente; 
apreciava o grande gênio em Nietzsche, mas com o homem Nietzsche lidava o mais 
cuidadosamente possivel. Evidentemente Nietzs- che chamava a todos de grandes amigos 
seus, e as pessoas eram natural- mente muito educadas, mas não podiam tocá-lo. Por 
exemplo, eu conheci um homem a quem Nietzsche considerava um de seus grandes amigos. 
Era um professor de medicina interna, um homem muito culto, muito musical, e Nietzsche ia 
frequentemente à sua casa - ninguém sabia exatamente quando; ele aparecia subitamente, 
sentava-se ao pianó e tocava- por' horas sem fim. Não falava com ninguém e ninguém podia 
falar uma pala- vra com ele. E então ia embora.. dizendo que noite agradável havia e,ido. 
Exatamen"c'e como aqueles dois homens de Canton Grison, que não se viam há 20 anos: 
disseram "ciao" e fizeram um movimento sugerindo que deveriam entrar na hospedaria, de 
forma que tomaram vinho juntos e ficaram até meia-noite, sem dizer uma palavra, até que na 
hora de ir embora um não pode evitar dizer: "Não foi uma noite agradável?". Por- tanto, se 
envolviam Nietzsche em cuidados e deixavam que ele se diver- tisse, eram grandes amigos, 
mas caíam em desgraça se tivessem qualquer impulso próprio. Overbeck foi realmente um 
amigo leal: foi a Turin quando ouviu que Nietzsche havia enlouquecido, e trouxe-o de volta à 
Basiléia; foi o unico que tomou conta dele. Mas em seu relacionamento pessoal, estou bem 
certo que tinha que ser muito cuidadoso com ele. Assim. penso que tais boas amizades eram 
duvidosas, embora haja lá uma grande apreciação.  

Prof. Fierz: Foi dito que a psicologia de Nietzsche expressa sua época, e eu suponho 
que a de Richard Wagner também. Ele arruinou seu chapeleiro. não pagou suas dívidas para 
com Meyerbeer, e escreveu- lhe a carta mais impertinente quando este cobrou seus 
quinhentos fran- cos. Ele era o Superhomem, e era um sujeito muito desagradável.  

Prof. Jung: Oh sim. Por exemplo, quando convidava seus ami- gos, eles tinham que 
trazer o vinho. e pobres deles se não o fizessem. E ele se enfeitava - manteve uma longa 
correspondência com um chape- leiro em Viena sobre fitas de seda cor-de-rosa para sua 
camisola. Sabem, quando Wagner estava compondo aquela ária onde o jovem Siegfr- ied está 
forjando sua espada com um martelo e bigorna, cl.e. estava sentado em seu estudio em 
almofadas de seda com milhares de fitas, com um traje de seda e capa de veludo. O ar estava 
carregado de perfumes, e ele estava enfeitado exatamente como uma mulher, a visão mais 
grotesca que vocês possam imaginar. Esta era a sua realidade, ele era t idêntico à sua anima, 
era um travesti, o que significa um homem que se } oculta em roupas femininas, que se diverte 
desempenhando o papel de t mulher. Acho. que não há uma palavra em inglês para isso. 
[NOTA ~ o ! Oxford English Dictionary data travest de 1552.J í  
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ErQ~ Fierz: Um artigo publicado na Basiléia há uns cinco! .9.nos,. dizia que sobre sua 
cama em Paris, Wagner tinha um dossel de seda com rosas e um espelho, no qual podia 
mirar-se. E que ele nunca pagou por isso; Meyerbeer teve que pagar. Então, cinco semanas 
depois, Wagner escreveu Das Judentum in der Musik. [ NOTA ~ Das Judentum in der Musik de 
Wagner, um trabalho de mais ou menos cinquenta páginas de 1850. e suplementado por 
outras tantas 'em 1869, foi um ataque injurio- so não somente a Mendelssohn, Schumann e 
Meyerbeer, mas também aos poetas judeus e outros artistas. Uma tradução inglesa, Judaísmo 
na Música, de Edwin Evans, apareceu em Nova lorque e em Londres em 1910.]  

Prof. Jung: Não é maravilhoso? Bem, Nietzsche também tinha i um maneirismo 
particular; ele se imaginava um lorde. Vejam, naqueles àias pensava-se gue os ingleses que 

vinham â Suiça eram lordes, e que eles sempre usavam cartolas e luvas cinzentas, polainas e 
assim por diante. E geralmente usavam um véu em volta do chapéu, indicando que estavam 
viajando, e portanto aptos a chegar subitamente em um clima tropical: e eram sempre 
esquisitos - ninguém podia compreendê-loBo Este é o modo como a Europa central 
compreendia a psicologia da raça inglesa; muito poucas pessoas podiam falar ingles então. 
Assim, Nietz- sche passeava em Basiléia com uma cartola cinzenta. Não usava um véu,1 mas 
sob qualquer aspecto era um cavalheiro ingles completo, saído de I  
um livro de estórias, uma visão perfeitamente ridícula. Isso era se f  
enfeitar! Pois ninguem em Basiléia nunca sonhou em sair na rua assim. Era a época quanào 
usavam nós de gravata e golas bem desleixados, e horríveis calças parecendo acordeões. .  

 

         

TERCEIRA PALESTRA DE OUTONO  
                  30 de Outubro de 1935  
 

Prof. Jung: O próximo capítulo se chama "Dos mil e um fins". O que pensam desse 

título?  
Mrs. Fierz: Se um homem rejeitou sua sombra, ou seu ser humano, então ao invés de 

um fim, ele deve ter 1nil fins, porque ele não sabe a qual ele pertence; é um tipo de 
Zersplitterung. 1  

Prof Jung: Sim, mas o que ele conserva quando rejeita sua sombra? Mrs. Fierz: O 
homem sábio. Mrs. Sigg: Sua anima.  

Prof. Jung: Vocês esquecem a coisa mais importante. Ao rejeitar sua sombra, ele 

rejeita apenas o homem inferior, e uma parte do inconsciente representada pelos arquétipos 
do vellio sábio e da anima pernJanecem na consciência. Então o que ele mantém além desses 
dois arquétipos?  

Mrs. Baynes: Sua função superior, seu ego.  
Prof Jung: Exatamente, seu ego, o que é idêntico à sua função superior, nesse caso 

intuição e pensamento. Assi1~ ao rejeitar a sombra ele rejeita sua personalidade inferior, 
menos o arquétipo da anima e do ve1l1o sábio, e ele retém sua função superior: ele é idêntico 
à ela. Agora, o que acontece com a função superior nessas condições?  

Mrs. Sigg: Ela age como uma tirana às vezes, porque não há equihõrio. Mrs. Fierz: Ela se 
toma muito coletiva.  

Mrs. Crowley: Não existe verificação, equihõrio, oposição.  
Prof Jung: Tudo isso é verdad~, mas por que - O que ocorre com esse ego?  
Mrs. Sigg: Ele fica inflado.  
Prof Jung: Sim, ele é como wn balão, porque está cheio de vapores e dos gases muito 

leves daqueles arquétipos; o ego "sái do chão" e fica em algum lugar, suspenso no espaço e 

sob tais condições, seria, como foi acertadamente dito, coletivo. E qual é a real razão 
psicológica pela qual uma pessoa com tal; inflação estar sempre no coletivo? i  

Mrs. Jung: Em função da identificação com o arquétipo, elas estão sempre infladas 

pelo lllconsciente coletivo. Uma divisão ou quebra.  
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Prof Jung: Exatamente, o inconsciente coletivo representado por esses arquétipos, o do 
velho sábio e o da aIlima. Essa é a razão pela qual um homem inflado não é nada senão o 
coletivo, até mesmo o ego é dessa fonna desbastado, dissipado, é nada, senão coletivo. O 
resultado é que tais pessoas se tomam completamente idêIlticas com os movimentos coletivos 
da época. Elas não são mais humanas. Por essa razão, a idéia do Super homem é inumana, 
porque ele é uma idéia, e uma idéia de todos - ele mesmo pode vir a ser. Nesse pOIltO vem o 
tirano e diz, "Minha idéia deve ser a idéia de todo mundo."Nietzsche não está satisfeito com o 
fato de apreciar a visão do Super homem: ele precisa pregá-Ia. Todos precisam se tomar um 
Super homem. É um novo valor que precisa ser acreditado e seguido por todos; ele sente que 
sua idéia deve ser toda prevaleceIlte e válida vara todos. Agora a coisa perigosa é que, em 
certa extensão, é perfeitamente verdadeira. Assim a questão é: E possível tal coisa como o 
Super homem e, se for, é esse o caminho pelo qual pode ser atiIlgida? E a resposta poderia 
ser prefereIlcialmente negativa; em função de como ele concebe o Super homem é 
completamente impossível, porque está além do humano. Mas vocês vêm alguma 
possibilidade na idéia do Super homem?  

Mrs. Crowley: Sim, se ela for aplicada subjetiva e simbolicamente para o self.  
Prof Jung: Sim, e nesse caso qual seria o tipo de relação entre o Super homem e o Ego  

iIldividual?  
Mrs. Sigg: Poderia ser uma relação pai-filho.  
Prof Jung: Sim, e esse é um símbolo que pode ser confirmado por material histórico e 

recente.OIl você poderia também usar outro símbolo.  
Miss HaIlnah: O líder poderia ter se direcionado ao self, e então o ego estaria na 

relação da terra com o sol.  
Prof. Jung: Essa é outra analogia, um platleta girando ao redor de uma estrela central 

ou sol, o que Ilovamente poderia ser pai e filho; o sol poderia ser o pai e o planeta o produto do 
sol. De fato, era a teoria original, segundo a qual os planetas formaram-se a partir dele. Vocês 
têm consciência de qualquer outro simbolismo?  

Miss Wolff: O simbolismo do homem e Deus.  
Prof Jung: Sim, novamente Deus o pai e o homem o filho, ou Deus o sol e o homem a 

teITa, o plaIleta.  
Mrs. Fierz: Não se poderia incluir a idéia do lider ou do Füher do tempo presente?  
Prof Jung: Exatamente, a idéia do Duce, um Füher, é o mesmo expresso no plano da 

objetividade concreta - um nível não psicológico. Assim, nós a trouxemos para baixo, para a 
teITa e para a experiência de hoje. Vejam, os conteúdos dos capítulos anteriores mostraram-
nos como Nietzsche rejeita o homem inferior e constrói sua particular coIldição de inflação, 
desse modo naturalmente se tomando mais e mais coletivo, mais e mais idêntico com a 
humanidade, que consiste de unidades inumeráveis, e visto que cada w1idade de humanidade 
tem seu fim, existe uma extraordinária pluralidade de fins. Agora, há aqui uma peculiar escolha 
de palavras, os "mil e um" fins. Onde ele encontrou isso?  

Mrs. Baynes: Em As Noites .4rabes.  

Prof Jung: Sim, ela é \ull tipo de indicação alegórica ou simbólica de muitos. "Mil" já 
expressa a idéia de uma quantidade inimagÍllável, e além de todos existe ainda mais um. 
Assim, se tal inflação ocorre, poder-sc-i.l scntir por vezes que se é fornlado por mil e um 
indivíduos com mil e um valores ou fins. Agora se l:sse for o caso, o que se seguiria'? Uma 
pessoa em tal situação poderia realizar uma necessidade muito pal"ticular.  

Mrs. Crowley: Valoração  
Mrs. Sigg: Poderia ser a necessidade real de seu povo, naquele tempo.  
Prof. Jung: Be~ sim, se ele é idêntico a seu povo, mas essa é a questão. le poderia ser  

idêntico com a humanidade e isso causaria o maior tumulto interno, aquilo que as linguagens 
latinas antigas chamaram turba, que significa um grande barulho e confusão; os padJ'es 

utilizam a palavra para designar a aproximação dos demônios. Nos sonhos, é representada 
por um enxame de formigas ou mosquitos, inúmeros animaizillllOs; que é sempre o início ,da 
esquizofrenia, esse fenômeno peculiar na psicopatologia. Se prossegue a dissociação em 



    Jung, C. G. Seminars Nietzsche's Zarathustra.  

 

 

386 

unidades, a mente será dissolvida; assim pode acontecer que uma inflação gradualmente se 
traIlsforme numa dissociação. É \1sualmente o caso, numa verdadeira esquizofrenia, que uma 
situação arquetípica sUIja - um arquétipo de' qualquer tipo - que infla a consciência individual 
até que ela se expanda sobre toda a humanidade; e quando isso repentinamente começa a se 
deteriorar em muitas unidades, torna-se um caso de esquizofrenia. É como uma explosão. 
Inflação funciona como uma pressão de gás, quer dizer, quando a pressão é mantida em um 
espaço vazio, até que repentinamente explode as paredes dele em muitos fragmentos.  
Agora, na esquizofrenia vocês observam que muitas dessas unidades produzem vozes; todas 
tem um pequeno ego, com características pessoais diferentes: Cada voz diz: "Eu" e denota 
uma tendência ao fim particular. Mas, por ser apenas uma questão de almas segmentárias, ou 
entidades psíquicas fragmentadas, o fim não é jamais atingido e também falta a quantidade de 
afetividade ou emoção que permitiria a manutenção da int~ciollalidade. Dessa forma o 
indivíduo inteiro consiste de muitas psiques pequenas com seus próprios propósitos. Vocês 
encontram uma descrição disso no livro de Schreber, quem eu acredito seja o filho do 
fundador dos Jardins de Schreber, dos quais devem ter ouvido falar; eles são uma espécie de 
berçários para criancinhas. O Schreber do qual estou falando foi um advogado que morava em 
Leipzig, que se tornou um esquizofrênico, e quando estava internado, escreveu um livro 
chamado: Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken, 2 no qual ele descreve fenômenos 
peculiares. Dentre outras coisas ele diz que, por vezes, uma  
nrultitude de pequenos sujeitos estão todos sobre ele - minúsculas criaturas estavam andando 
sobre suas  
sobrancelhas por exemplo; ou estavam voando ao redor e pousavam sobre sua pele como 
mosquitos. E às vezes elas desapareciam dentro da pele, gritando, "Dan~m-se, eu vou entrar!" 
Obviamente, elas tentavam ficar integradas dentro dele novamente; vejam, aquelas eram 
partes da sua mente dividida, que ainda eram capazes de integração. Pois, nas épocas em 
que as condições são melhores - é claro que conhecemos muito  
pouco dessas coisas - parece que certas partes ficam unidas uma vez mais, como lascas de 
gelo que congelam  
jWltO na noite, e então partem-se novamente quando o vento surge.  
Pode-se mesmo observar como grandes áreas de um continuum quebrado congelam-se de 
novo e se tornam coerentes. Tais casos dão a impressão de razoavelmente normais, mas aqui 
e ali você encontra uma fenda, uma divisão que prossegue. Podem ver isso nos desenhos 
feitos por essas pessoas. Elas fazem uma pintura perfeitamente bem composta, até que 
repentinamente um ângulo é cortado, ou uma linha irracional  
2David Paul Schreber (1842-1011), Memoirs of a Mental IIIness, ed, and tr., Ian Macaline and 
Richard A Hunter (London,  
1955). Isto deu a Freud um de seus mais memoráveis estudos de caso. Veja p.364n acima. 
Em C. W.5, par.458, Jung escreve: "O caso (Schreber) foi escrito por Freud na época. de um 
modo muito insatisfatório após eu haver chamado sua a tenção sobre o livro."  
atravessa onde o tema muda, e conteúdos muito estranhos aparecem na área cortada. Nesse 
desenho 3 vejam a lillha demarcatótia ollde o campo de gelo vizinho não está jWltO ao corpo 
principal, e existe um número grallde de tais remelldos. Existem muitas linhas quebradas; o ato 
de fragmentar é muito ruim E se compararem a base do desenho com o que está em cima, 
verão que realmente não existe conexão, mas mais, uma confusão de Ullidades dissociadas, 
cuidadosamente ajWltadas, costuradas por sua mente. Ele tem uma super estrutura mental 
que provavelmente lhe pennite agir de um modo razoavelmente normal, ainda que o real 
material de sua psique esteja todo fragmentado, e então jWltO costurado e moldado, ele faz 
uma estrutura pesada ao redor do desenho com conjurações mágicas, e ele ainda tenta 
colocar um topo sobre a coisa toda, como um substituto para um ego, e dá a ele quatro cantos 
para fazê-Io estático. Mas não existe mais uma colltilluidade natural; é urna mente que está 
radicaltnente dividida e provavelmente estava antes - eu não estou mfonnado sobre a atual 
história desse caso - um momento de completo tumulto onde a turba apossou-se dele. Então 
com o remanescente de si mesmo ele poderia reunir um certo número de fragmentos, como se 
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fossem pedaços de um vidro quebrado, que se pudesse manter juntos com cola, de modo que 
pareça como um vidro, ainda que esteja todo quebrado e cheio de ranhuras da catástrofe 
anterior. Frequentemente vocês podem ver melhor essas linhas quebradas em desenhos com 
linhas curvas fluidas; ocasionalmente uma fenda aguda atravessa sob a coisa toda.  

Mrs. Baumann: Desenhos de pessoas insanas às vezes têm o mesmo motivo, com 
frequência repetidos, pessoinhas ou duendes por exemplo. É a mesma idéia?  

Prof. Jung: Oh sim Vocês conhecem aqueles sonhos nos quais aparecem muitas 

unidades pequenas, pequenos animais todos do mesmo tipo, besouros, e tais coisas, são tipos 
de sonhos semi- orgàllicos. Além disso vocês os encontram principalmente em casos de 
alcoólicos, delirium tremens; eles têm tais alucmações. Por exemplo, eles vêm moedas no 

assoall1o e tentam pegá-Ias; ou vêm milhares de ratos e camwldongos, ou pássaros, ou 
outros animais todos juntos, nos lugares mais impossíveis. Esse é também um tipo de cisão. 
Eu mencionei antes, esse caso particularmente engraçado de um homem muito educado que 
bebia muito. Após uma noite extenuante ele entrou num delirium e quando despertou na 
manhã seguinte viu que existiam porcqs em todas as árvores na rua em frente da sua casa. 
Ele pensou que deveria ter um mercado nas proximidades, e que os porcos tinham fugido e 
trepado nas árvores, então ele riu e riu e gritou para que as pessoas na rua também olhassem 
para eles. Naturalmente a polícia prendeu-o por fazer muito ruído.  

Mrs. Jung: Esse fenômeno da turba não poderia mostrar um nível muito profundo do 

Í11consciente? Parece ter um caráter psicofisico. Pode-se encontrar esse sonho em crianças.  
Prof. Jung: Sim, é o arquétipo do muito, e esse sonho é encontrado em crianças muito jovens. 
Em meu seminátio em Hochschule4 estou agora lidando com um sonho de uma criancinha 
onde existem muitas unidades, animaizinhos, enxames de fonnigas ou mosquitos ou 
camWldongos, ou simplesmente pequenos objetos. Penso que é uma percepção da 
multiplicidade original da mente humana. Vocês sabem, nossos corpos consistem de tais 
unidades, as chamadas unidades Mendelianas, unidades da herança. Por exemplo, em uma 
família, talvez a mãe tenha oll1os azuis e o pai olhos escuros, e eles têm formato de nariz 
muito diferente. Obviamente, algtlmas das crianças herdarão os olhos azuis da mãe e outras 
os olhos pretos do pai; algumas terão o nariz da mãe e outras o do pai; e essas peculiaridades 
seguirão certas leis, as leis Mendelianas; o acúmulo de certas unidades causa tanto 
peculiaridades fisicas como mentais.  
Essas leis também explicam porque, em uma geração, podem existir pessoas de um certo 
tipo, e em outra ocorre um tipo diferente, ambos os tipos estando contidos nas famílias dos 
ancestrais. Entre os  
3 Jung está aqui mostrando uma desenho feito por um homem considerado normal. 4Seu 
seminário coincidente em alemão sobre sonhos de crianças.  
II:lpsourgs espallhl)is da idade média existiam illíimeros casos de doença mental; depois não 
apareceram mais por duzelltos anos. E o lábio inferior protuso dos Hapsburgs que o imperador 
Maximillian teve em primeiro lugar tem sido herdado em muitos casos; Alphonse de Espanlla o 
tinha: é muito típico. Nossos corpos consistem de tais wlidades, e o mesmo ocorre com nossas 
mentes; nossa mente consciente originou-se e está baseada sobre a psique, que também 
consiste de muitas unidades herdadas. Elas são o que os primitivos poderiam chamar espíritos 
ancestrais, remanescentes de vidas ancestrais, e uma vez que temos muitos ancestrais, temos 
milhares de unidades na psique básica, e elas são susceptíveis de dissociação. Se 
soubessemos mais sobre essas coisas, estou firmemente convencido que seríamos capazes 
de mostrar, num caso de esquizofrenia, que aquelas unidades nas quais a mente se quebrou, 
seriam unidades ancestrais, lIIúdades Mendelianas. Por exemplo, frequentemente se observa 
que se o pai e a mãe não são semelhantes, a primeira criança tem um caráter particulannente 
dificil; as duas linhas de ancestrais não se juntam, de tal modo que criam uma disposição dificil 
para a criança. Quando as unidades ancestrais não se combinam, quando elas não estão bem 
coladas juntas, existe o perigo da dissociação. Tenho visto isso frequentemente.  
Existe também esse perigo na mistura de raças, contra a qual nossos instintos sempre 
colocaram uma resistência. Às vezes se pensa que é um preconceito esnobe, mas é um 
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preconceito instintivo, e é fato que se raças distantes são misturadas, a fertilidade é muito 
reduzida, como se vê com o branco e o negro; unIa mulher negra raramente concebe de um 
homem branco. Se ela concebe, um mulato é o resulLado e ele é apto a ser um mal caráter. 
Os malásios são uma raça distinta, muito distante do homem branco, e a mistura do malásio e 
do branco é ruim como regra. O mesmo ocorre com animais: as mulas têm qualidades viciosas 
peculiares e não são férteis. Elas podem ter intercurso, mas frequentemente é mero 
relacionamento entre macho e remea; e mesmo se elas concebem, abortam Elas não podem 
carregar o novo, a gestação é interrompida. É o mesmo com as borboletas; algumas 
experiências interessantes foram feitas com espécies da costa norte do Mediterrâneo e as 
mesmas espécies da costa sul. A variedade do sul é muito maior do que a do norte, e juntas 
dão origem a bonitas espécimes, ainda que morram na terceira ou quarta geração, porque elas 
não podem se propagar, na realidade elas não se misturam Assim, com grande esforço, você 
pode misturar óleo e água por um momento: você faz um tipo de espuma, uma emulsão, mas 
logo elas se separam novamente. Essa é a c.ausa de muitos casos de insanidade. Uma 
grande diferença de raça quase sempre causa uma disposição sensitiva, de certo modo frágil, 
porque as unidades não estão bem coladas juntas - o que é pelo menos um modo de 
expressar esses problemas muito dificeis da psicopatologia.5  
Agora, como vêm, encontramos a mesma coisa nos casos de inflação; quando a inflação 
atinge lima certa culminação, existe o despertar de uma multidão de unidades, e eu poderia 
dizer que nós atingimos tal culminação aqui. Isso foi antecipado pela quantidade crescente de 
passagens patológicas no texto anterior; aqueles capítulos não foram muito favoráveis, e 
pode-se. considerar isso como sinal de que estamos nos aproximando da esfera patológica. 
Então, provavelmente, teremos uma reação que tenta reparar o problema. Vejam, agora, 
chegamos a essa realização dos mil e um fins, que poderia ser, como eu disse, os fins de 
muitos no indivíduo.  
Zarathustra viu muitos países e muitos povos: descobriu assim o bem e o mal de  
Inumerosos povos. Em nenhuma parte do mundo Zarathustra encontrou maior poder na terra 

do que o bem e o mal.  
O verdadeiro Nietzsche não viu muitas terras nem muitos povos; ele apenas conhecia a 
Alemanha, Suiça e uma parte da Itália. Aquelas eram terras em si mesmo demarcadas por 
fronteiras,  
5 As teorias genéticas de Jung, adquiridas presumivelmente durante seus dias de escola 
médica, podem agora serem pensadas ;;iJC~ como arcáicas, particularmente sua analogia 

entre cruzamentos genéticos interraciais (Malásio/Branco) e entre cruzamentos ~;;;. genéticos 
entre espécies (cavalo/burro). Verdadeiramente, os geneticistas agora asseguram que em 
geral os produtos do cruzamento entre diferentes raças da mesma espécie são mais 
vigorosos, férteis, etc., que seus pais.  
6  
continentes demarcados por mares, illlidades habitadas por pequenas illlidades chamadas 
I'pessoas". Essa e a estrutura de sua mente, de sua psique básica. E então ele fez uma 
descoberta: o bom e o mal de muitos povos; ele viu que existiam certos valores, méritos e 
deméritos, entre aqueles diferentes povos, e que o bem e o mal eram as intervenções mais 
poderosas. Agora, como ele chegou à questão de valores? Bem, como Mrs. Crowley sugeriu, 
para lidar com essa dissociação, poder-se-ia estabelecer uma escala de valores para se ser 
capaz de aceitar e rejeitar, de fazer escollia; poder-se-ia fazer um tipo de hierarquia nessa 
massa, colocar no topo um rei, ou um lider, e então os outros dependentes em vários degraus. 
Isso seria ordem Assim, ele chega à idéia de valores, e ele acha que não existe poder maior 
que o bem e o mal. Agora, isso, obviamente tem que ser compreendido nesse sentido: não é 
exatamente bem e mal como nós poderíamos entender em uma' linguagem comum, bem 
moral e mal moral, mas simplesmente significa a existência de valores: a saber, valores são 
categorias que dizem o que deve ser feito, por exemplo, o que deveria ser escolhido ou 
rejeitado. Avaliar uma coisa significa uma declaração sobre certos conteúdos da psique serem 
particularmente energéticos, foI1es, sugestivos; outros conteúdos serem favoráveis e 
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recomendáveis, outros repreensíveis; e outros tendo mesmo, o valor de idéias diretivas, idéias 
régias, as quais, em última análise, são decisívas. Realmente você encontra por toda a parte 
que existem certas idéias impetuosas que finalmente são decisivas, e quase toda nação tem 
tais conceitos definitivos.  

É um pouco dificil demonstrá-los porque eles sempre tocam os preconceitos e as 
susceptibilidades nacionais; são frequentemente um motivo de piadas, então é melhor manter-
se afastado. Poderia mencionar um exemplo muito simples, o qual não é particularmente 
ofensivo, de uma nação que sempre fez disso um ponto particular de ser capaz de ridicular-se 
a si mesma, Inglaterra. Lá a idéia decisiva é a idéia do cavallieiro; um homem pode ser rico, 
pode ser inteligente, ele pode ter diferentes méritos de diferentes modos, de sorte que outras 
nações considerariam-no um grande sujeito. Não apenas na Inglaterra. Lá o último e decisivo 
valor é, "e ele é um cavalheiro". Isso é fixado. Se o último julgamento é negativo, então o caso 
é fixado em um modo negativo. Não o ajuda de maneira alguma ter qualquer quantidade de 
méritos; se ele não é um cavalheiro, ele irá para o inferno. Você pode ler essa frase nos 
jornais, e mais de uma vez aconteceu dizerem, "Esse homem é um maravillloso sábio, você 
apreciará muito conversar com ele"- e então uma ligeira hesitação;: "Mas?" "Bem, ele não é 
um cavallleiro." Então se sabe o que fazer com tal homem, sem consideração com qualquer 
coisa que ele tenha feito.  

Mr. Baumann: Poderia dar uma definição de um cavalheiro?  
Prof. Jung: Oh, deixem isso para o inglês; eles são responsáveis por essa idéia. De 

outro modo eu seria forçado a entrar numa discussão sobre os valores definitivos de outras 
nações e então as coisas se tornariam melindrosas.  
Nenhum povo poderia viver se não começasse por fixar valores, e se faz empenho em 
permanecer não pode adotar as avaliações do vizinho.  
O que ele entende aqui por valor é, é claro, tal idéia diretiva. Uma nação deve ter uma idéia 
diretiva, assim como deve ter um corpo político diretivo, ou lider ou rei. Deve existir um tipo de 
hierarquia. Por outro lado, uma nação não é um indivíduo, mas meramente uma multidão. 
Frequentemente se fala de uma multidão de formigas, mas pensem, uma multidão de formigas 
é uma organização maravilhosa: as térmites formam uma hierarquia maravilhosa com cada 
coisa no seu lugar! Um povo sem uma idéia dominante introjetada num corpo diretivo nilllca faz 
uma nação; é simplesmente uma acumulação, um rebanho. Mesmo o rebanho animal tem um 
lidero Têm existido realmente casos na história da humanidade, onde grandes sociedades 
foram meras acumulações, e esse foi sempre um tempo de anarquia; sem princípio diretivo 
existe confusão, um tempo de catástrofe e decadência. Tão logo o povo começa a viver 
novamente existe~ lider ou uma idéia diretiva, um slogan dominante; não importa qual seja, é 
simplesmente necessário. Esse é o valor  
que Nietzsche traz aqui, e sem tal valor o povo seguramente não poderia sobreviver. E deve 
ser diferente dos valores das nações vizinllas, ou os povos não seriam diferenciados. Eles não 
conheceriam um a partir do outro e simplesmente ficariam misturados. A sociedade sem uma 
idéia diretiva é vítima das sociedades vizinhas que possuem idéias diretivas. É apenas uma 
acumulação que será rompida em pedaços porque não pertence a ningli'ém - a nenhum 
princípio e a nenhum príncipe e a nenhum lidero  
Muitas coisas que um povo considera boas são para outro apenas vergonha e desdém; eis o 
que descobri. Vi muitas vezes chamar más a coisas que alhures eram decoradas com a 
púrpura das honrarias.  
É claro que isso é auto-evidente. É uma ilusão pensar que valores são os mesmos; coisas que 
são do mais alto valor para nós não significam absolutamente nada em outras nações. Por 
exemplo, na vida religiosa atual de outros países, se vê as coisas mais surpreendentes; o que 
é blasremia para nós pode ser uma coisa habitual em outros países. Para nós seria 
vergonhoso se um homem discutisse transações de negócios na igreja; não seria assim em 
países católicos - na Itália por exemplo. É claro que a Igreja condenaria isso, mas llão 
importaria, porque para eles a igreja não tem outro significado que não o de ser um lugar 
mágico. É suficiente ter estado lá, não é necessário participar dos atos. Você precisa apenas 
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estar na vizinhança do ato da graça e terá um toque dela - do mesmo modo que se você cair 
na água você ficará molhado - não importa o que ocorre do lado. Eu não estou querendo dizer 
isto de modo depreciativo; é apenas outro nível de eXJ)eriência religiosa.Essa era a idéia 
antiga. Não existia moralidade particular sobre isso; você acompanha um ato mágico e ganha 
uma dose dele - ganha o remédio. Todas essas complexas estruturas morais de fazer as 
coisas da forma certa, de estar consciente delas, são superestruturas Nórdicas.  
Nunca dois vizinhos se compreendem; cada um deles se espanta com a loucura e a  
maldade do outro. I  
Sobre cada povo está suspenso um quadro de valores; é o quadro das vitórias sobre ele 
próprio; é a voz da sü.a vontade de poder.  
Esse é o ponto de vista de Nieztsche, ele faz a moralidade dependente do instinto do poder. 
Ele diz que a moralidade das nações e dos indivíduos principalmente carece desse aspecto de 
adaptação; ser moral é ser algo útil - um caminho para o sucesso. Esse é, claro, um lado do 
problema.  
Chama-se honroso a tudo o que parece difícil; o que é indispensável e difícil ao mesmo tempo, 
chama-se bem; e o supremo recurso no perigo mais extremo, o que há de mais raro e de mais 
difícil, chama-se sagrado.  
O que garante a um povo domínio, vitória e esplendor, o que excita o terror e a inveja do 
vizinho passa por nobre, por primordial, é a norma e o sentido de todas as coisas.  
Isso vem do fato que a idéia diretiva de um povo, o valor fundamental, encama sua qualidade 
psicológica principal, e portanto é o caminho para o sucesso. Pois você pode apenas ser bem 
sucedido em seu próprio calninho, nunca em qualquer outro caminho; você será bem sucedido 
em sua função superior. Assim se uma nação tem uma certa idéia dominante, ela é a 
manifestação de um certo temperamento, de uma certa função superior, e através dessa 
função superior aquelas pessoas farão seu sucesso. Isso confinna o seguinte:  
Verdadeiran1ente, meu irmão, desde que conheças os perigos, o solo, o clima e os vizinhos 
do teu povo, poderás adivinhar a lei que rege as suas vitórias sobre ele próprio, e saberás 
porque escolheu esta ou aquela escada para subir para a realização das suas esperanças.  
8  
Assumaln, por exemplo, a idéia do cavallieiro em relayão com o clima e a posição geográfica 
da Inglaterra. Sabem que é urna terra rodeada pelo mar, e antigamente era razoavelmente 
lllacessível. Agora, é claro, com aviões existe uma proposição diferente, e de fato a idéia do 
cavallieiro está declinando. Oliginalmente era uma idéia feudal quando a Inglaterra era uma 
illla isolada, e está declinando numa época em que os aviões voam facilmente através do 
Canal. O cavallieiro é a illla isolada. Até recentemente, comparativamente, qualquer ruído 
iniciado no Continente simplesmente não atingia a Inglaterra. O princípio era: traballiem como 
sempre - esse barullio no Continente ou em qualquer lugar no mundo não diz respeito a Ill1S. 
1'0 esplêndido isolamento da Inglaterra" é um SIOgaIl da política lllglesa. Mas não é mais 
verdade desde a grallde guerra. Assim, a posição geográfica peculiar da Inglaterra explica seu 
ideal peculiar, e o mesmo ocorre com outros países. Por exemplo, considerem a ideologia da 
Russia bolchevista ou da Russia Czarista, e comparem-nas com a Russia como wn país, e 
verão imediatamente a analogia, a absoluta semelliança. Para não falar da Suiça!  
Mrs. Baynes: Nós consideramos isso como se Nieztsche tivesse identificado com os mil fins, 
mas me parece que ele assumiu grandes sofrimentos para mostrar que ele não identificou.  

Prof. Jung: Mas ele foi forçado a, justamente porque ele é idêntico. Veja, quem tem 
uma inflação é idêntico. De outro modo, ele faria uma diferença clara entre ele e Zarathustra, 
entre ele e sua amma. Mas, em função dessa identificação, ele naturalmente tenta sair bem 
disso. Isso explica sua idéia do Superhomem. Essa identidade é um motívo 
extraordinariamente poderoso para criar algo que não é parecido com nada mais, e vocês 
verão nesse capítulo um esforço tremendo para criar algo que o conduzirá para fora dessa 
identidade. Mesmo o capítulo anterior, "As Moscas na Praça Pública", foi uma tentatíva para 
se sair bem dessa situação, para liberar a si mesmo. É claro que a inflação mostra que ele 
tentou fazer isso de um modo coletivo: a saber, como ele está tentando mover-se para fora de 
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sua condição de identidade, assim a todos convém o mesmo caminho, sem considerar 
absolutamente o que eles querem. É uma importante questão, se as pessoas querem esse 
ideal do Superhomem Isso era seu ideal particular e como mostraram os eventos 
subsequentes, essa jdéia parece ser particularmente evidente no inconsciente coletivo; mas é 
uma grande questão como ela irá ser elaborada, se será vantajosa para o mundo ou se não 
será. Eu estou muito convencido de que tal condição de tempo tem sempre dois lados; para 
um é favorável, para o outro completamente desfavorável. Essa idéia pode produzir e já tem 
produzido coisas muito peculiares - os movimentos de massa de hoje em dia, por exemplo. 
Não obstante seja a idéia em si mesma o oposto de um movimento de massa, ainda quando 
atinge a superficie em um modo inconsciente, produz movimentos de massa, os quais estão 
absolutamente contra essa idéia da separação do self.  

Mrs. Crowley: Antes você estava falando' da mistura de raças produzindo algo que era 
quase efetívo, e eu estava curiosa para saber se estaria muito longe questionar essa coisa no 
próprio Nieztsche. O arquétipo Zarathustra é o de uma raça estrangeira, o Zoroastro Iraniano, 
assim, você pensa que a seleção desse arquétipo poderia ter alguma influência na sua 
psicologia - o fato de que esse poder, essa força lllconsciente nele, pel1ence a uma outra 
raça?  

Prof. Jung: Considerando que falamos dos próprios Iranianos, Zoroastro é um Iraniano 
e Nieztsche é outro também, na medida em que ele se identifica com ele. Mas não existem 
arquétipos estrangeiros. Eles são geralmente humanos, todos praticamente contêm a psique 
básica e por conseguinte os mesmos arquétipos das outras raças.  

Mrs. Crowley: Nesse caso a raça Iraniana tem esse desejo enorme de poder.  
Prof. Jung: Não mais do que outras nações.  

9  
Mrs. Crowley: Não mais do que os Chineses, por exemplo?  

Prof. Jung: Simplesmente, assume outra fol11la aqui. Os Chineses não são nômades. Os 

Irallianos foram povos que cavalgaram e viajaram muito, enquanto que os Chineses cultivavam 
seus campos.  

Mrs. Crowley: Isso não determinaria uma atitude diferente?  
Prof. Jung: Ah, bem, eles não teriam sido taoístas se eles não tivessem, também o instinto de 
poder; eles titulam ta:} maravilhosa filosofia para combatê-lo.  

Mrs. Crowley: Sim, Mas eles titll1am um ideal também, Tao como um ideal acentua o 
self.  

Prof. Jung: Essas coisas podem ser explicadas fora da vida dessas nações. Os Persas 
l1aturahnente desenvolveram um tipo de filosofia e religião diferente dos Chineses. Um estava 
sentado sobre sua terra e o outro estava viajando, assim, eles desenvolveram idéias 
diferentes. Na Pérsia a idéia importante era pureza, os opostos eram "acima e abaixo", "luz e 
escuridão"; enquanto que na China não existia a luta entre princípios morais, e não existia a 
questão da pureza. Era mais uma questão de reconciliar os dois plincípios opostos, uma visão 
mais estática. O fato de Nietzsche escolher o arquétipo de Zarathustra não tem o que quer que 
seja a ver com o arquétipo Persa; encontra-se pouca coisa preciosa de Zoroastro em 
Zaratbustra.  

Mrs. Crowley: Eu pensei que o par de opostos, bem e mal. poderia indicar isso aqui.  
Prof. Jung: Bem, é verdade que nos ensinamentos de Zoroastro bem e mal são muito 

importantes, e Nietzsche pensou que ele foi chamado pelo destino para corrigir o problema 
que Zoroastro originalmente ocasionou no mundo. Nietzsche estava ainda no ponto de vista 
evemeristico de que o homem pode inventar valores, 9 que, é claro, é um erro tremendo; é 
aquela hipótese evemeristica de que o homem  
lllventou os deuses. Assim, ele seguia a idéia de que o homem tinha inventado a moralidade. 
Essa é a visão i materialista de sua época. E vejam, esse é o preconceito principal de Freud. 
Ele pensa que o homem inventou ! algo que pode reprimir um instintO.6 É claro que nada pode 
reprimir o instinto, a não ser outro instinto; é um  
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conflito de instintos. O poder que pode suprimir um instinto é seguramente tão forte quanto um 
homem e ainda um pouco mais forte. Bem, agora, Nietzsche continua a especificar sua idéia 
do ideal.  
"É preciso ser o primeiro em todas as coisas e superar todos os outros; a tua alma  
ciumenta não deve amar ninguém senão o amigo"- eis O que fez outrora palpitar a alma grega; 
era  
para ela o caminho da grandeza.  
Esse é o modo pelo qual Nietzsche formula a essência do ideal grego. Talvez tenha sido 
assim.  
"Dizer a verdade e saber manejar o arco e as flechas"- eis o que parecia precioso e difícil  
~\o povo a quem devo o meu nome, esse nome que me é caro e difícil de transportar.  
(; Jung tem em mente "o superego"" o qual Freud considerou, nas palavras de Jung, como "o 
representante da autoridade parental, como o sucessor do Complexo de Edipo, que impele o 
ego a restringir o id, "onde se localizam os instintos (CW 18, par. 1152). O Superego tem 
também sido considerado como a base da crença na divindade.  
10  
Aqui ele alude a uma de suas idéias favoritas,7 que o nome de Nietzsche é polonês; ele brinca 
com a idéia de que ele era um maravilhoso descendente polonês. É um pouco como 
Benvenuto Cellini, que também acreditava que ele não era filho de seus pais, que existia 
alguém grande e desconhecido por trás da  
cena.8 É sempre o preconceito dos heróis, que eles são o resultado de um leve eao dos 
deuses.  

Miss Bertine: Não poderia ele querer dizer Zarathustra por "seu nome"?  
Prof. Jung: Bem sim, Os Persas utilizam o arco e flecha, que é perfeitamente certo, 

mas o próprio Nietzsche está por trás disso. Para mim, ele se refere mais a Nietzsche que a 
Zarathustra, por causa da sua noção de ser algum descendente de um nobre polonês 
desconhecido. Veja, Zarathustra não está em parte alguma do livro caracterizado como uma 
pessoa, mas existem muitas insinuações sobre Nietzsche no disfarce de Zarathustra, assim 
con10 em sua própria confissão de que Zarathustra era uma divisão, o outro em si mesmo, 
seu verdadeiro eu.  
"Honrar pai e mãe, e estar-Ihes submetido até às raÍzes do ser"- outro povo fixou por cima da 
sua cabeça esta tábua das suas vitórias sobre si próprio, e com ela foi poderoso e eterno.  
Isso diria respeito aos Judeus.  
"Ser leal, e por amor dessa lealdade votar a sua honra e o seu sangue a uma causa, ainda  
que má e arriscada " Isso se refereria aos Alemães. "Honra e sangue" é o slogan alemão; você 
pode ler isso nos jornais de hoje.  
outro povo. soube vencer-se graças a esse preceito, e tendo assim dominado, achou-se 
fecundado, tornou-se pesado e inchado de grandes esperanças.  
Na verqade, os homens deram-se a si próprios a sua regra do bem e do mal. Na verdade, não 
a tomaram nem a encontraram, e não Ihes apareceu como uma voz vinda do céu.  
Aqui você têm Veja, ele realmente pensa que as pessoas o fizeram Ele não enxerga que o 
homem não inventa aqueles valores, mas eles foram inventados para ele. Todos os valores 
que nós herdamos ou que nos foram trazidos por professores bem intencionados ficam de lado 
desde que não concordem com o padrão instintivo. Eles simplesmente não fimcionam, mas 
causam consideráveis conflitos e são expulsos tão logo quanto possível. Pois o real 
fimdamento de nossos valores é o temperamento de nossa família, nosso clã nacional; afinal 
nossa moralidade não é uma invenção, mas um instinto. Ainda que seja um preconceito 
materialista afinnar que uma vez um homem chamado Moisés, infortillladamente subiu o Monte 
Sinai, e lá selltindo-se mal, disse: "Agora, vocês devem manter isso na cabeça; eu lhes 
mostrarei o que vocês não devem tàzer". E se Moisés não tivesse feito isso não haveria 
absolutamente moralidade no mundo: Os instintos floresceriam sem vergonlla. Em todos os 
lugares, em todos os países, existiu um Moisés; toda nação decente tem um Moisés, e mesmo 
se não pudermos estabelecer a existência histórica de tal homem, pelo menos existem as leis, 
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e leis muito severas sobre isso. E de onde elas vieram? Elas vieram de outro instinto. Freud 
entretanto, não viu isso por conta do preconceito materialista de que não existe senão 
consciência humana,  
7Como Nietzsche escreveu em 1883 para Georg Brandes, "Meus antepassados eran1 
aristocratas Poloneses  
(Niezsky)"(Letters/Middleton). Os biógrafos concordanl que isso é uma ficção, 
presumivelmente indo de encontro ao desejo de Nietzsche de se dissociar da Alemanha. 
Frequentemente ele falava com admiração dos Slavos.  
sEm sua celebrada autobiografia (1558-1566), Benvenuto Cellini não renuncia a seus pais, 
mas diz com rara evidência, "Eu  
acredito que nossa família descende de um homem muito grande ."Autobiography, tr. George 
Hall (Harmondsworth, Middlesex, 1968), p. 17.  
11  
cssa consciência criou o engano. Mas leis, valores e assim por diante são disposições 
inerentes que existiam  
antes da consciência. Nós levantamos de malulã e dizemos, "Não é bonito o céu?" Ele foi feito 
para nós; nós simplesmente encontramo-lo lá como uma coisa bonita. Ou nós dizemos, "O 
café não está bom?" Bem, é bom para nós porque foi bem feito, antes mesmo que nós o 
experimentássemos, assim, foi nossa tendência para dizer que estava bom. De outra maneira 
nós o teríamos coilsiderado ruim ou indiferente. Naturalmente, nosso paladar e tais coisas 
podem também ser muito influenciados por um tipo de tradição; certas idiossincrasias, por 
exemplo, têm relação com certos preconceitos pelos quais nós fomos envenenados. Se nós 
descendemos de pais que estavam convencidos de que a cebola tinha sido feita pelo diabo, 
nós viveremos por muito tempo sob a impressão de que qualquer homem que COlna cebolas 
é um grande pecador e se você permanecer no tltero de sua mãe para sempre, terá a 
impressão de que apenas pessoas muito ruins comem cebolas - ou jogam cal1as, ou algo 
desse tipo.  
Foi um homem que deu às coisas o seu valor, a fim de as pôr em segurança; foi ele quem Ihes 
deu um sentido - um sentido humano. É por isso que se chama "homem" - o avaliador das 
coisas.  
Antes o medidor. É provável que a palavra homem (man) realmente se relacione com o 

medidor; "medir coisas" é simplesmente outra palavra para estar consciente das coisas e 
nominá-Ias, dar-lhes valor, dando-llles um número ou um significado. Isso é certamente 
verdade, em certa extensão, mas para os valores fundamentais é também não verdadeiro, 
porque o significado das coisas, o valor das coisas, o número das coisas, foi estabelecido 
antes da consciência. Eles simplesmente forçam lseu caminho em direção à consciência, e 
então se estabelecem As primeiras idéias do homem foram sempre um tipo de revelação. 
Repentinamente, o nome de uma coisa foi revelado ao homem; fala-se o nome secreto, 
sagrado das divindades que revelam o sigIlificado das coisas. A melllor parte das filosofias 
honestas foram reveladas nos primeiros séculos da nossa era. A Gnose é uma revelação, por 
exemplo, e o Corplls Hermeticum9 começa com uma revelação, e o Novo Testamento (que é 

também uma filosofia) é uma revelação; o ortodoxo ainda acredita que ele foi ditado pelo 
próprio Deus, o Pai, apesar do fato muito óbvio que ele tenha feito muitos erros. E é uma 
verdade. Eles poderiam não acreditar em tais contra-sensos óbvios se eles não fossem 
verdade de certo modo, uma verdad~. Ulerente. Nós estamos ainda inclinados a crer que a 
real verdade não pode nunca ser conhecida, se não for revelada. Se alguém assevera 
seriamente que algo lhe foi revelado - bem então, é verdade. É claro que esse conceito de 
revelação caiu em descrédito no último século, mas temperamentalmente estamos aptos a 
crer em qualquer um que surge com a alegação de ser um fazedor de milagres, aulda que isso 
seja o mais elementar contra-senso. Como a Sra. Blavatsky - ela é uma fazedora de milagres. 
Sem dúvida, ela era uma medium, mas isso não seria levado em consideração se, pelo 
menos, ela não tivesse sido uma fazedora de milagres ao mesmo tempo. E os antigos 
reformadores ou profetas, no início da  
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nossa era, foram sempre fazedores de milagres e professores de revelação. Ia O homem 
Jesus era um  
rabino milagroso que viajava pelo país, e muito provavelmente Simão Mago também e 
Apolomo de Tiana, e os Padres Gnósticos - todos eram dessa liga. II E realmente verdade que 
idéias poderosas sempre possuem o caráter de revelação. Assim, aqui Nietzsche cai no erro 
materialista.  

Medir é criar - ...  
Prof. Jung pode ter tomado essa derivação etimológica da observação de Nietzsche 

que man (manas) sugere que o homem vê "a si mesmo como sendo quem mede, o 'a allimal' 
analisador". The Genea/ogy o/Morais, tr. Francis GofIman (Garden City, N. Y., 1956), p.202.  
Jung com freqüência se refere ao Corpus Hermeticum, uma coleção medieval de alquimia e 
outros trabalhos Herméticos. Veja especialmente CW 11 e os volumes sobre alquimia, CW 
12,13, e 14.  
10 A Russa Elena PetroV11a Blavatsky (1831-1891), a fundadora da Teosofia. e autora de lsis 
Unvei/ed (London, 1877). Apesar dela ter consideráveis seguidores na Grã Bretanha, nos 
Estados Unidos e na India, ela não era uma das favoritas de Jung. Veja Dream Sem., pp.341-

42.  
II Para todos esses veja Jonas sobre os Gnósticos, como em 5 de Junho de 1935. n.4.  

12  
Aqui, vocês o tem! Apenas pessoas com uma inflação podem assumir que elas criam. 

Vocês não criall1, vocês são criados; na criação vocês são criados. Algo faz vocês agirem, 
algo está traballiando através de vocês, vocês são o instrumental mais tremendo. Tentem 
parar a criação e vejam o que ocorre. Se a c11ação fosse nossa responsabilidade, 
poderíamos dizer sim ou não, mas é um fato bem conhecido que o criador não pode dizer sim 
ou não, ele tem que criar, e ai dele se não o fizer.  

ouvi, ó criadores! São as vossas medidas que transformam as coisas medidas em 
tesouros e jóias.  

Bem, isso é verdade. Se vocês compreenderam o processo de avaliação como um 
instinto do homeln, conlO um fato pré-consciente no inconsciente do homem que produz o 
ouro, então é um tesouro. Por essa razão, isso é sempre ex-presso simbolicamente como o 
tesouro guardado pelo dragão, ou a pedra preciosa, a jóia escondida na caverna no fundo do 
mar ou na fenda da montanha, etc. Esses todos são símbolos do poder escuro em nosso 
inconsciente que produz o valor, e produzir o valor, significa avaliar. A substância é sempre a 
mesma, mas um novo valor é dado à ela, e o novo valor é o tesouro. Esse é, por exemplo, o 
segredo da alquimia.  

Medir é avaliar; sem essa avaliação a existência seria uma noz choca. Ouvi, ó 
criadores! Os valores mudam quando os criadores mudam. Se queremos criar, é necessário 
começar por destruir.  

Aqui o processo do pensamento se volta para uma enantiodromia. Tudo o que disse é 
verdade, com uma só exceção, que Nietzsche assume isso como ação da consciência, 
enquanto que nós sabemos que nossa avaliação consciente não significa nada. Tentem isso 
com suas crianças, ou com outras pessoas, e verão que tudo é contra senso: simplesmente 
não funciona. Se vocês disserem a uma criança, "Minha mais profunda convicção é que esta 
sopa está muito boa," a criança não pensa que ela está muito boa: Ela não a come. Quando 
meus pais "me diziam que algo era muito bom ou maravillioso, eu pensava, "Nada disso, isso 
me aboll'ece." "Se queremos construir, é necessário começar por destruir" é verdadeiro. Vocês 
não podem colocar algo numa mesa que já esteja lotada; precisam primeiro retirar para fora 
aquelas coisas para colocar novas no seu lugar. E para construir uma casa onde existe uma 
casa velha vocês precisam primeiro demolir a casa velha. Nós devemos ir um pouco mais 
fundo e perceber que ao instinto de criação está sempre conectado algo destrutivo; a criação 
em sua própria essência é também destrutiva. Vocês vêm isso muito claramente no momento 
em que confrontam o impulso criativo; nada é mais venenoso para o sistema nervoso que um 
ilnpnlso criativo confrontado ou desconsiderado. Isso destrói mesmo a saúde orgânica das 
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pessoas. É perigoso porque existe essa qualidade extraordinariamen~e destrutiva na coisa 
criativa. Justamente por ser o instinto mais profuIldo, o poder mais profundo no homem, um 
poder que está além do controle consciente, e porque é por outro lado a função que cria o 
maior valor, é muito perigoso interferir com ele.  
Mrs. Lohmann: Quero perguntar se é uma experiência geral que o homem sinta uma angústia 
trerrivel na medida em que ele pensa que é o criador de algo que, de fato, veio até ele. Isso 
também atirá lhe responsabilídade, e é o maior alívio quando ele pode experimentar o fato de 
que ele é o instrumento; não é ele que é o criador, é outra coisa mais.  
Prof. Jung: Sim, você experimenta o maior alívio quando percebe que você não é idêntico ao 

poder criativo. Por exemplo, se Nietzsche tivesse podido perceber que ele não era idêntico a 
Zarathustra, eu não sei o que isso não poderia ter feito a seu cérebro. Sentir-se o criador é 
uma angústia infernal, pesada, contanto, é claro, que se seja suficientemente criador para 
sentir isso conscientemente. O criador é frequentemente como uma criança, que apenas 
brinca com os deuses e pode produzir o mais terrível monstro  
sem ve-lo. Muitos artistas podem apenas produzir por não saberem o que estão produzindo; 
no momento em gllC sabcln. a c1iação pára completamente. Pois então, elcs começam a 
refletir; então eles se sentem responsáveis e não podem brincar como os deuses, a menos 
que preencham a exigência psicológica de se dissociarem da c1iação, do arquétipo, do próprio 
impulso criativo. Se eles puderem fazer isso, eles podem continuar criando; então podem 
permitir que o deus brinque. Isso exige uma certa faculdade, a arte de viver amoralmente; se 
qualquer tipo de moralidade é juntada ao impulso criativo, ele simplesmente não pode 
funcionar e destruirá você. Por outro lado, se você destruir o impulso criativo, você destruirá ao 
mesmo tempo, o valor intrínseco da individualidade. Mas você poderá ainda viver como uma 
decoração de parede.  

Os criadores de valores foram, primeiro, povos, e só mais tarde indivíduos. Na verdade, 
o indivíduo foi a última criatura a ~\parccer. Essa é uma declaração muito importante. É 
perfeitamente verdadeiro que no início os povos eram os criadores - bem, os povos que 
consistiam de indivíduos que estavam inconscientes de suas existências. Vocês podem me 
dar um bom exemplo desse tipo de psicologia, onde criação era tudo e onde apenas um 
indivíduo existia?  

Mrs. Fierz: Egito.  
Prof. Jung: Sim, isso é mais característico da civilização egípcia. O povo, mesmo o 

Faraó, vivia em choupanas de barro, e os deuses tinham as construções de pedra mais 
grandiosas, as quais poderiam durar milhares de anos. Os seres reais viviam em cabanas de 
barro que desapareceram completamente, enquanto que os seres irreais, como poderíamos 
dizer, viviam em palácios maravilhosos construídos para a eternidade. A Babilônia seguia essa 
fuula também,mas os gregos, não falando das últimas civilizações, construiram muito mais 
solidamente suas casas desse mundo. O instinto criativo no Egito era um caso da nação; não 
sabemos o nome de nenhum artista egípcio. Existiam grandes artistas, mas seus nomes são 
desconhecidos. É uma invenção grega que nós saibamos o nome de Homero, por exemplo. A 
Mesopotâmia era como o Egito, e a esse respeito os nom~s de seus poetas e artistas são 
desconhecidos; eles tinham uma grande poesia e uma grande arte, mas não existia expressão 
indivídual delas. Vemos algo semelhante no Japão, onde eles têm certos nomes importantes, 
mas os discípulos desses grandes sujeitos como Hiroshige ou Hokusai renunciam a seus 
próprios nomes e chamam a si mesmos de Hiroshige número um, dois, três, quatro, etc. 
escondendo-se a i í si mes~os, se tornando, an.ônimos. Eles continuam o nome. ~o ~estr~, 
enquanto desap~re~em completamente ! Icomo SI mesmos. Isso e amda um remanescente da 
conSClenCla antIga do homem cnatlVo; eles se sentem completamente idênticos a seus 
povos que não têm mesmo um nome; ele( o povo) criou e o homem era meramente um 
exponente dele. Criar é um tipo de arte; ele criou, mesmo não sabendo que estava criando 
algo bonito. Muitos velhos artífices que produziram uma maravilhosa peça de arte estavam 
completamente inconscientes do fato. Eu estou bem convencido de que o grande compositor 
Bach era desse tipo.Ele não sabia o que realmente estava produzindo. Ele compôs lindos 
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cantos para a igreja e outras coisas, mas tenho muitas dúvidas se ele sabia que ele era o 
compositor Bach. Pode-se considerar que ele sabia, mas é mais dificil saber nos tempos em 
que vivemos. Nesse ponto, eu devo sempre contar a estória daquele cavaleiro do século treze 
que foi pego por seus inimigos e atirado a uma masmorra por muitos anos. Finalmente ele 
ficou aborrecido dessa prisão eterna e batendo seus punhos sobre a mesa, disse, "Eu desejo 
saber quando essa danada de Idade Média chegará ao fim!"  

Mr. Baumann: Bach pertencia a uma enorme família, na qual existiam setenta e dois 
compositores. Também alguns músicos, que não pertenciam à família, eram chamados Bach. 
Um Bach era um músico, um tipo de clã.  
  Prof. Jung: Bem, quase ut;na corporação. !'Na verdade, o indivíduo foi a última criatura 

a aparecer." Isso é perfeitamente verdadeiro. Vejam, o primeiro indivíduo - e ele era apenas o 
símbolo de um indivíduo - era o Faraó Egípicio; era suposto como sendo a encamação de 
deus, duas vezes nascido, aquele que através de nascimento divino tUilia sido feito deus, para 
ser classificado como um indivíduo. Ele era o Ú11ico indivíduo notável cujo nome era 
conhecido e ele era venerado como o indivíduo, a personificação de todo o povo. O povo todo 

era o Faraó. Em outras nações, os reis eram os primeiros indivíduos, eles eram sempre 
caracterizados como filhos dos deuses, ou do solou da lua.Eles foram transformados em 
indivíduos pelo ato da coroação. Coroação é o equipamento do ser humano com a qualidade 
cósmica ou solar. Dessa fonna, o manto do imperador foi enredado com estrelas e 
constelações, e o imperador ainda usa estrelas sobre seu corpo chamadas !'ordens". Os reis 
Babilônicos foram representados muito anteriormente com estrelas sobre suas pessoas. O 
manto deles era o espaço cósmico celestial, e a cabeça era o sol. Assim o indivíduo era a 
revelação e veio do céu.  
A idéia gnóstica de Cristo era de que ele não tinha nascido como Cristo; Ele tinha que ser 
nascido duas vezes, batizado no Jordão, para ser o real deus Cristo. De acordo com essa 
tradição, o Espírito Santo gerou o corpo do homem Cristo pela maravilhosa fecundação da 
Virgem, mas ele era ainda apenas um homem comum, apesar de sua geração ter sido um 
milagre. Assim, o Espírito Santo tem que descer uma segtUlda vez para transformar Cristo em 
Deus, e Deus deixou-o no jardim antes que sua execução tivesse lugar. Portanto, Cristo disse 
na cruz, "Meu Deus, meu Deus, por que me esquecestes? " Era apenas o homem que se 
encontrava preso na cruz, e ele não sabia como tinha ido lá; ele tinha sido conduzido através 
do jardim - isso era vida- e feito certas coisas. Ele tinha sido inteiramente instrumento, e a 
tragédia era que Deus tinha saido do homem antes de sua morte. Essa é a crença da forma 
Doquética do Cristianismo, que foi um competidor muito sério do Cristianismo que sobreviveu.  
Agora, Cristo como um nascido duas vezes herdou toda a tradição religiosa do antigo Egito. 
Ele era o Osiris vivente, porque o Faraó era o deus apenas na medida que ele era Ra em 
Osiris. Primeiramente, ele era o wuco que tinlla um Osiris, e consequentemente ele era um 
indivíduo e distinto; mais tarde, os nobres, seus vizires e outros, Jinham um Osiris também, e 
finalmente toda a melhor classe do povo tinha um Osiris. Essa era, é claro, uma preparação 
para a idéia Cristã de que todos tinham uma alma e que é, portanto, merecedora de salvação. 
E quando isso foi geralmente conhecido, surgiu o tempo de Cristo que era outra vez um 
homem-deus, o único que continha um espírito divino no qual o próprio Deus aparecia - 
enquanto outras pessoas tinham uma alma parcial, um Osiris parcial. Vejam, a idéia de Osiris 
foi desvalorizada, considerando- se sua distribuição geral; se todos tinham uma coisa, isso não 
tinha mais qualquer valor. Eles estavam com muitas dúvidas se um Osiris que estava em todos 
poderia funcionar, e considerando-se essa desvalorização, existia um grande perigo de que a 
idéia de Osiris poderia ser, inteiramente perdida. Assim, foi um grande ali~o para as pessoas 
quando esse homem Cristo veio com a idéia que ele era o homem-deus, pois apenas então 
eles tiveram uma idéia da imortalidade do indivíduo. Eles precisavam de um profeta que lhes 
contasse que o próprio Deus aparecia no homem. Deus sendo necessariamente imortal, visto 
como vocês acreditam nesse salvador, como comem seu corpo e bebem seu sangue, vocês 
participam da imortalidade de Dele, vocês estão deificados. Portanto, a idéia primitiva Cristã é 
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que quando vocês recebem o batismo ou comunhão não podem pecar mais, ou se pecareln, 
devem serem batizados uma segunda vez, e se isso não funcionar, vocês estarão  
prontos para o inferno. 12  
12 Era idéia de Tertuliano que o batismo tornava o pecado impossível. Veja acima, 16 de Maio 
de 1934, n. 7.  
          
            

QUARTA PALESTRA DE OUTONO 
              06 de novembro de 1935  

 
Prof. Jung: Temos aqui uma pergunta de Mrs Baumann: " A respeito das idéias de Nietzsche e 
Wagner sobre adornment, eu gostaria de perguntar por que se tornou uma anormalidade ou 

uma perversão para um homem civilizado se adornar? Vestir-se com cores brilhantes nem 
sempre foi considerado efeminado ou um sinal de homossexualidade, e não é pouco másculo 
entre os primitivos. Os homens primitivos se enfeitam tanto quanto, ou geralmente até de 
modo mais notável, que as mulheres primitivas. (Por exemplo os índios americanos.) Entre os 
animais todas as cores brilhantes estão reservadas para os machos. (Leões, tigres, etc, assim 
como pássaros.) Cores brilhantes e "decorações" no exército parecem ser as únicas formas 
aceitáveis que os homens civilizados se permitem hoje em dia." Mesmo no exército (vestir-se 
com cores brilhantes) isto se tornou mais ou menos obsoleto desde a última guerra, porque 
não era mais prático, e foi bem pela mesma razão que aquelas roupas complicadas e 
magnificas foram geralmente abolidas. É verdadeiramente primitivo e animalesco quando o 
homem se adorna. É muito óbvio, muito ingênuo, e uma vez que o homem perdeu sua 
ingenuidade, e já que teve que abrir mão de sua primitividade, teve que desistir deste estilo 
primitivo; simplesmente não poderia mantê-lo sem denunciar-se completamente. Aquele belo 
aparato que vestiam no décimo-quinto ou décimo-sexto séculos era justamente muito berrante; 
simplesmente não poderíamos continuar a usá-lo porque não ocultava suficientemente; os 
homens em particular devem se ocultar para se encaixar na coletividade. Quanto mais 
populosas ficam nossas cidades, mais precisamos de roupas discretas; nosso estilo atual é 
basicamente inglês e francês; as grandes cidades Paris e Londres lançaram a moda. Mais 
recentemente Nova Iorque teve uma influência tremenda na determinação do estilo para toda 
a América; por um período foi absolutamente obrigatório nos Estados Unidos usar ou um tipo 
de chapéu de palha, ou certo tipo de chapéu preto. Londres preservou a tradição de usar 
cartola; por muito tempo isso lá foi considerado indispensável. Assim as cidades são 
responsáveis pelas vestimentas discretas e uniformizadas dos homens. Vejam, os homens 
vivem principalmente em coletividade, mas até então isso não foi verdadeiro para as mulheres. 
As mulheres tiveram que se adaptar a seus maridos, crianças e casas, e a sociedade e as 
responsabilidades externas são quase uma brincadeira: o que realmente importa é a família, a 
casa, e assim por diante, e não o estado ou a sociedade em geral. Entretanto, esta é a vida 
real do homem, não seu parque de diversões, e ele se sentiria constrangido se não se 
adaptasse a esse campo. Mulheres podem vestir todos os tipos de roupas e cores individuais 
em seu parque de diversões social; é até mesmo necessário. Precisam assumir uma parte da 
espontaniedade e atividade às quais os homens tiveram que renunciar. Uma vez que os 
homens tiveram que reprimir sua primitividade natural, já que eles não podem mais suportá-la, 
as mulheres têm que assumir este lado. Vemos nos tempos modernos que as mulherem 
adotaram o estilo masculino em extensão extraordinária, não somente nas roupas, mas 
também na própria linha do corpo; imitam a aparéncia e a força masculinas, partilham de seus 
esportes. e estão até mesmo produzindo um tipo inteiramente novo de mulher, uma espécie de 
mulher-amiga de um homem, algo semelhante a um menino. E isto é altamente apreciado 
pelos homens porque ficam então aliviados da odiosa tarefa de fazer o papel de um tipo 
primitivo, que não são mais; não podem ser ingênuos a esse respeito, pois feririam a si 
mesmos demais em nossa condição social atual. Evidentemente as mulheres tornaram-se 
mais ou menos falsificadas ao terem que macaquear as qualidades masculinas, as quais 
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somente tem em seu caráter menor - o animus as ajuda a representar o papel masculino. Mas 
isso não é natural. Portanto temos em nossos dias uma masculinidade de animus entre as 
mulheres a respeito da qual nunca se ouviu falar em séculos anteriores, quando não era 
necessário para elas. Nas sociedades primitivas as mulheres eram discretas e extremamente 
uniformes; se houvesse qualquer tipo de veste berrante, todas usavam a mesma. Como entre 
os indios vermelhos, por exemplo; os homens se enfeitam muito e vestem cores magníficas, e 
as mulheres vestem seus xales negros e deselegantes botas de cano alto, que não são 
particularmente vistosas - realmente extremamente sem atrativos, diria. Mas para os homens 
primitivos, as mulheres não precisam se produzir particularmente; é suficiente que seja uma 
fêmea; o homem primitivo é ativo o suficiente por si mesmo. O homem moderno foi devorado 
pelas condiçoes sociais, onde tem que se adaptar em extensão da qual as mulheres 
geralmente nem tem idéia - a menos que joguem o mesmo jogo. Eu sempre digo que não é 
uma líga para a proteção da jeune fille que é necessária, mas para a proteçâo do jeune 
homme, e não somente do jeune homme mas também do vieillard. Nenhum homem na 
sociedade moderna está seguro, nenhum, pois as mulheres se tornaram terríveis. O homem 
tem sido privado de sua masculinidade pelas circunstâncias, pelas condições sociais. As 
grandes cidades, as grandes acumulações o emasculam; o homem não suporta ser homem 
em grandes sociedades.  

Numa pequena comunidade isolada podemos ainda encontrar tipos individuais entre os 
homens; um é o homem de barba, outro o de madeixas flutuantes, o outro o homem com um 
maravilhoso bigode, etc, e eles vestem coisas engraçadas, têm uma aparéncia engraçada. 
São originaís. São os tristes remanescentes de uma época quando cada homem se distinguía 
por um tipo particular de pena, ou por um nó peculiar no chapéu, talvez. Vemos isso entre os 
negros, particularmente os negros do Sudão, os "Shillus, onde cada homem arruma o cabelo 
em uma forma individual. Um usa um barco, por exemplo, feito de argila. gordura rançosa e 
cabelo; tem somente um cabelo curto e pichainho, mas acrescenta cabelo de cavalo ou de 
girafa, fazendo disso uma coisa extraordinária. Outro tem um tipo de canoa na cabeça, e outro 
algo como um halo. Cada um é absolutamente individual, portando sua arte particular. Eles 
usam por anos essas coisas cuidadosamente preservadas; são sempre mais ou menos os 
mesmos. Assim cada um se distingue por um penteado particular, e não há nada de uniforme 
nisso. Enquanto isso, suas mulheres são simplesmente discretas, sem refinamento particular 
pois é suficiente serem mulheres. Espera-se que sejam passivas e não se enfeitem, que 
andem nuas com exceção de usarem muitas pulseiras, mas isso pertence a seu uniforme. 
Estes homens primitivos suportam ser indivíduos porque não vivem em grandes massas; 
somente aqui e ali existe um grupo isolado, então têm espaco suficiente para construir suas 
próprías fantasias e imaginação. Mas coloque muitos deles juntos nas cidades da Africa do 
Sul, e eles logo se tornarão uniformes, ou não terá fim a gozação e os problemas no confronto 
com os companheiros; melhor serem discretos, ou estarão sujeitos a comentários.  

Esta é a razão pela qual os indivíduos nas grandes cidades são liquidados, tornam-se 
somente partículas de um rebanho; um homem numa veste simplesmente uniforme denota 
que se sente como qualquer outro homem, um átomo uniforme entre milhões. E as mulheres 
podem suportar se apropriar deste papel masculino, uma vez que não estão tão 
comprometidas. Evidentemente não estamos falando das mulheres de negócios, mas das 
mulheres casadas que ao menos têm um mundo próprio. Naturalmente. se vivem em uma 
comunidade onde há milhares de outras mulheres, devem ter muito cuidado em vestir 
exatamente a coisa certa, para não serem notáveis da forma errada, então mesmo entre as 
mulheres há um limite para a variação individual. Existem leis que se tornam mais severas, 
quanto maior a comunidade na qual vivem. Podem aguentar algo fora do comum no campo. 
mas na cidade não devem ficar fora de, não são auxiliadas a serem individuais naquilo que 
vestem, muito provavelmente coisas que são oferecidas ao público às duzias ou mesmo aos 
milhares; a maioria das mulheres não pode pagar roupas feitas sob medida.  

Portanto. olhando através dos séculos, encontramos que, enquanto os homens 
deixaram de ser coloridos, as mulheres o assumiram, e agora deve-se a elas que tenhamos 
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qualquer distinção individual ao vestir. Mas quanto mais as mulheres entram nos negócios, 
mais veremos que mesmo a pequena margem que foi deixada para variação individual 
diminuirá. Também nosso apressado tipo de vida simplesmente não permite roupas 
complicadas. As mulheres inglesas desenvolveram a roupa feita por alfaiate como um tipo de 
prático uniforme nacional, e só se arrumam uma vez por dia, para o jantar. Restringe-se agora 
àquela hora - quando então podem parecer decentes - e no resto do dia parecem com nada, 
ou com todo mundo. E mesmo no exército as cores se restringem agora a um pequeno detalhe 
vermelho ou amarelo em algum lugar. Agora, ao mesmo tempo que o enorme aumento de 
população nas grandes cidades trouxe essa falta peculiar de distincão individual em nosso 
vestir - não há mais a chance de usar fora, ingenua e inconscientemente, maravilhosos robes 
e assim por diante - desenvolvemos a idéia de distinção individual dentro, individuação. Não 
temos aqui nem ao menos togas ou bonés como vocês têm em suas universidades 
americanas ou inglesas, e como eles têm na Alemanha ou Itália. Mas isto vai desvanecer 
também, pois pertence mais à Idade Média; não combina com o tipo moderno. Tudo será 
introvertido e desaparecerá no inconsciente. E então voltará de outro modo como a idéia de 
distinção interna. Todas essas coisas estão juntas. Agora, entraremos em uma pergunta de 
certa forma mais difícil feita por Miss Hannah. Em relacão ao verso que termina com “O 
indivíduo ainda é a mais jovem criação”, eu gostaria de perguntar. 1. O senhor acha que a 
força criativa decide inteiramente a forma da criação, ou o artista tem uma certa escolha ao 
usar esta força objetiva ou subjetivamente? 2. Supondo que ele tenha escolha e decida usá-Ia 
subjetivamente, o senhor acha que ele sentiria mais alguma necessidade de criar fora de si 
mesmo?" Preciso perguntar qual seria a outra escolha. Se o criador não pudesse criar fora de 
si mesmo, o que ele faria?  

Miss Hannah: Quero dizer, poderia ele usá-ia no processo de individuação? Nietzsche 
diz que a última coisa que é inventada é o indivíduo, e eu gostaria de saber se o processo todo 
poderia virar para dentro voluntariamente - ou se isto é feito pela força criativa?  

Prof. Jung: Bem, a força criativa decide inteiramente qualquer forma de criação, uma 

vez que não haja conciência para fazer a escolha. Veja, a consciência tem uma certa 
quantidade de libido disponível, então podemos atríbuir um certo valor, arbitrariamente a algo; 
podemos valorizá-lo, como diz Níetzsche. Desde que tenhamos livre arbítrio, podemos 
declarar que algo é valioso, ou podemos escolher, decidir entre duas possibilidades. Mas uma 
vez que tenhamos pouca consciência, teremos pouco livre arbítrio. Não sabemos quanto 
porque não podemos medir, mas podemos somente dizer que temos mais livre arbítrio que o 
primitivo, já que temos mais consciência; desenvolvemos a faculdade da discriminação. Nossa 
consciência é muito mais extensa. Arrancamos do inconsciente uma grande quantidade de 
libido, então realmente temos algo como o livre arbítrio até um certo ponto. Agora, na medida 
em que tem livre arbítrio, o artista pode escolher uma forma; pode canalizar a força criativa em 
certa extensão, dependendo do grau de seu poder ou intensidade. A força criativa pode ser 
comparada com um rio. Se o rio flue suavemente através de um plano, sem grande força, 
então naturalmente podemos fazer algo com ele, desviá-Io em difererltes canais. Mas se o rio 
corre através de um desfiladeiro com um poder tremendo, é pouco o que podemos fazer. 
Neste caso, o rio escolherá sua própria forma, bem independentemente de nosso livre arbítrio. 
Evidentemente, com nossos meios modernos podemos construir barragens mesmo em rios 
muito selvagens; desde que gastemos a quantia correspondente em tempo e energia no 
trabalho, podemos domesticar tal torrente selvagem, mas isto exige uma quantidade 
correspondente de livre arbítrio. E existem certamente condicões nas quais não podemos 
acorrentar o impulso criativo, quando este é explosivo e atua como uma erupção vulcânica; 
neste caso ele sempre escolhe seu próprio curso. Somente onde o rio flue gentilmente, onde 
podemos facilmente construir canais e diques sem ter medo de que tudo seja destruído, 
podemos dar-lhe a forma que escolhemos pelo livre arbítrio. Uma vez que tenhamos esta 
escolha da forma, podemos usar a energia criativa aqui ou ali; podemos construir um canal à 
esquerda do rio e irrigar o deserto lá, ou podemos preferir irrigar o deserto da direita. Assim, se 
pudermos dar qualquer forma ao impulso criativo, podemos escolher, podemos decidir de ele 
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terá uma forma interna ou externa - sempre, é claro, desde que a natureza deste impulso 
criativo dê uma mão à operacão. Agora, supondo que o rio das nossas forças criativas seja tão 
gentil que permita que o lideremos, então podemos até mesmo aplicá-lo a uma forma interna, 
que é uma aplicação meio incomum. Mas pode também acontecer que o impulso criativo 
escolha a forma interna à externa - isso também é possível - e então ele não se mostra 
absolutamente à superfície.  

Miss Hannah: Isto é mais ou menos o que Nietzsche diz aqui, não é? Não é uma 
questão do Zeitweist voltando a libido para dentro?  

Prof. Jung: Bem, isto é questionável. Quando ele diz que no comeco os povos eram os 

criadores, ele quer dizer em tempos primitivos quando havia pouca consciéncia, pouco livre 
arbitrio. E isto é verdade, podemos ver. Eles ingenuamente decoravam suas armas e canoas, 
trabalhando quase inconscientemente. Por exemplo, vocês se lembram da famosa estória de 
um primitivo que entalhava sua canoa de modo muito elaborado, e quando chegou ao fim de 
seu barco, o começo já estava podre - mas ele ainda continuou através dos anos. Este é o 
criador primitivo, bem independente de fatos muito naturais; quando a madeira é deixada sob o 
sol e a chuva por anos, naturalmente apodrecerá, mas ele não pensava nisso porque ter uma 
canoa adequada não era sua intenção. Estou certo de que ele sempre usou uma canoa, mas 
uma que era muito pouco decorada, e então pensou - se é que teve qualquer idéia - que teria 
uma particularmente maravilhosa, e começou a fazer uma decoração particularmente 
elaborada nela; quietamente, ao longo dos anos, continuou, enquanto o outro lado já estava 
apodrecendo. Este é o verdadeiro criador primitivo. Então podemos dizer: "Criadores foram, 
primeiro, os povos, depois o inconsciente simplesmente os usou como ferramentas. Assim 
como o criador usava suas ferramentas, era usado pelo inconsciente como uma super 
ferramenta. Mais tarde em seu desenvolvimento, as pessoas se tornaram conscientes do fato 
de serem um "eu", que havia algo nelas que era diferente dos outros; mas antes desta época 
viviam em um tipo de névoa. Se olharmos para nossa infância, talvez nos lembremos do 
momento quando nos tornamos "eu", quando soubemos quem éramos. Eu posso me lembrar 
deste momento muito bem. No meu décimo-primeiro ano eu me lembro pensando, agora eu 
sou. Quando olhava para trás havia névoa, e eu sabia que existia nesta névoa. Sabia que 
muitas coisas haviam acontecido e que eu acontecera entre outras coisás, mas sImplesmente 
era, não havia nenhum eu. Então um dia veio a mim, agora eu sou, alguém está fazendo, 
alguém sabe que esta coisa é feita. Eu sou eu, o ímico eu. Tenho escutado com bastante 
frequéncia que as pessoas se. lembram do momento em que se tornaram conscientes 
algumas vezes bem mais cedo. Outras mais tarde. E tudo isto é uma slmples repetiçâo do que 
já aconteceu na histórja da raça humana; em certa época os povos tornariam-se conscientes 
de sua existencia413. É uma sensação curiosa mover-se entre primitivos que vivem como 
vivíamos quando tínhamos seis anos; são como crianças, sem nenhuma continuidade. Amam 
muito afetuosamente alguma coisa em um minuto, e a matam no seguinte; em seguida, se 
arrependem, e ficam muito sentidos. Não há consistência, contlnuldade de ego; sempre sao 
qualquer outra coisa, nunca a mesma. Quando são crianças, são apenas crianças; quando são 
adultos, são apenas adultos, e quando são velhos, são apenas velhos. Portanto, vemos entre 
os primitivos e os povos bárbaros as atuações mais maravilhosas e impressionantes de 
virilidade, juventude e velhíce; é maravilhoso encontrar um homem ou uma mulher velhos, e 
como a culminação da vida blologlca, um homem de trlnta, ou uma mulher de vlnte ou vinte 
cinco anos são realmente uma visão. São isso completamente. Vejam, algumas vezes nossas 
crianças já são adultas, e nossos adultos são crianças e velhos ao mesmo tempo. Podemos 
até mesmo ver em nossos rostos sinais de extrema juventude, de virilidade, e de uma idade 
extrema; é uma reunião de todos os períodos da vida porque nos tornamos quase íncapazes 
de acreditar que estamos aqui e agora e nada maís. E bem raro estar em tal clima. Se 
estamos completamente no aqui e agora, somos completos. Mas é extremamente difícil ser 

                                                
413 [Nota: Jung conta em sua auto- biografia várias descobertas a respeito de como, aos 11 anos, "Eu vim a mim". incluindo o fato de que ele 

não era uma, mas "duas pessoas diferentes". Vejam MDR, pp. 20,32-35/ 33, 44-46] 
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completo, portanto estamos sempre em todos os lugares, aqui e ali. Dificilmente temos um 
momento onde só pensamos em uma coisa - estamos sempre pensando em pelo menos duas 
coisas, dez coisas. Não temos qualquer momento em nossa vida, em qualquer tipo de relação, 
no qual podemos dizer: " Estou completo, sou um em mim mesmo?" Mas o primitivo não é 
nada mais; em sua tristeza, em sua alegria, em sua dor, ele é completo. Temos algum 
momento em nossas vidas quando podemos dizer que não somos senão alegria? 
Evidentemente não. Nós olhamos. julgamos, temos opiniões a respeito; sabemos que tem um 
começo, um fim, uma causa e um efeito - e o que o Sr. Fulano tem a dizer sobre isso? Não 
achamos nada disso entre os primitivos; o real primitivo é o momento. Ele é o aqui e agora, a 
atuação completa. E uma visão maravilhosa. O homem doente ou o mendigo são 
fabulosamente completos; poderíamos pintar cada um deles. O gesto, a entonação, todo o 
horizonte, a atmosfera, são completos; não se pode errar quanto ao que eles são. Entre nós 
podem ocorrer muitos erros. Quando um primitivo chora é perfeitamente claro, uma 
maravilhosa dernonstração, mas se uma mulher na sociedade moderna chora, como podemos 
saber do que se trata?  

Mr.Allemann: O senhor não acha que com uma boa dor de dentes nós somos 
completos?  

Prof.Jung: O senhor está com uma? Bem certamente, se estamos absolutamente 
desmoralizados nós o mostramos, mas são necessárias condições extraordinárias; há 
necessidade de uma realização completa. Bem, agora, tudo isso tem a ver com o que 
Nietzsche estava dizendo no parágrafo lido na última vez: " Criadores foram, primeiro, os 
povos, e só mais tarde, os indivíduos; na verdade, o próprio indivíduo ainda é a mais jovem 
criação." Mas o indivíduo é uma separatividade, e a separatividade deve-se naturalmente ao 

fato de que algo se coloca entre si-mesmo e o rebanho, e este é um outro ponto de vista. Isso 
causa imediatamente uma dissociação, é claro: a saber, enquanto um átomo em um 
continuum, enquanto membro do rebanho, somos e sentimos.apenas o rebanho, mas uma vez 
que nos tornamos um “eu", uma unidade separada, sentimo-nos diferentes - ou não 
poderíamos ser uma unidade separada. Assim, através do próprio fato de sermos conscientes 
de existir, já estamos separados; já hâ uma dissociacão. Portanto, o tornar-se indivíduo foi 
compreendido como um pecado: este é o pecado original. Com certeza, foi algo desagradável. 
e o homem primitivo sempre entende o que é desagradável como pecado. Quando o 
missionário perguntou ao chefe negro sobre a diferença entre o bem e o mal, ele disse: "É mau 
quando meu inimigo leva minha mulher, e é bom quando eu levo a dele." Esta é a concepção 
original de bem e mal, e uma vez que o homem sempre sentiu esta separação da coletividade 

como uma perda, chamou-a de pecado. Mas perto da época de Cristo, as pessoas começaram 
a ver que poderia ser avaliada de forma muito diferente, e isto foi responsável pela 
interessante separação que ocorreu entre as opiniões teológicas e filosóficas quanto à 
interpretacão da lenda do Paraíso: a saber, a questão sobre se o Deus que fez o homem tão 
inconsciente era um bom ou um mau deus.  

Os Gnósticos sustentavam que este deus era um demônio inferior e vaidoso. que em 
sua vaidade criou o homem imperfeito e inconsciente, e que portanto foi uma coisa 
poderosamente boa quando o deus estrangeiro dos mundos espirituais interferiu com as obras 
daquele criador, e mandou seu filho ao Paraíso em forma de serpente para redimir o homem, 
para ensinar-lhe a consciência. Então a redenção era simplesmente a continuação da 
separação, da distinção; a separação era então compreendida como uma coisa boa, uma vez 
que foi a separação de algo que era mau; eles o compreenderam pelo lado da individuação. Já 
o ponto de vista do Antigo Testamento, assim como o cristão, está do lado da coletividade. Os 
cristãos estavam convencidos de que o criador era bom. e de que Adão e Eva foram 
simplesmente crianças levadas que não obedeceram à lei do Pai, mas os Gnósticos realmente 
se colocaram do lado da individuação. E Nietzsche, com sua idéia do Superhomem, continuou 
por esta linha que está sempre de parte quanto à opinião coletiva. Pois a opinião coletiva 
sempre esteve e sempre estará a favor do ponto de vista de que as coisas são realmente boas 
assim como estão e que devemos permanecer nelas e não diferenciar; o objetivo é ter as 



    Jung, C. G. Seminars Nietzsche's Zarathustra.  

 

 

402 

coisas uniformes, sem separação. Os Camisas Negras na Italia significam: "Sem distinção, 
somos partículas do rebanho, sem existência própria, porque Deus é bom e sabia muito bem 
porque disse para não comermos do fruto da árvore". Então todas as pessoas que não 

pertencem a este credo são necessariamente más. Vejam, estes partidos políticos 
simplesmente imitaram o que a Igreja e outros corpos coletivos de opinião sempre fizeram.  
Miss Hannah: Eu ainda não compreendi bem quanto a virar a coisa para dentro e usar toda a 
força criativa no processo de individuação. Se Nietzsche tivesse feito isso, se tivesse 
compreendido, teria continuado a escrever? Teria sentido qualquer necessidade de pregar a 
respeito, ou de colocá-la em qualquer forma?  
Prof. Jung: Bem, eu diria que isto é possível, desde que o impulso criativo o permita. A 
questão está lá. Com uma certa quantidade de livre arbítrio, podemos fazer mais ou menos o 
que queremos; podemos dirigir o impulso criativo. Mas uma vez que a quantidade de livre 
arbítrio é bem indefinível - uma vez que sua soma total pode ser muito pequena ou muito 
grande - nós não sabemos; só sabemos que nunca é suficiente. Sabemos que não podemos 
ganhar pelo livre arbítrio. As coisas alcançam um certo ponto e então dependem da graça dos 
céus, dependem se o impulso criativo encaixa nelas ou não. Se o impulso criativo se encaixa 
com nosso propósito de usá-lo internamente, podemos fazer isso porque o impulso criativo 
está conosco. Em outras palavras, se nosso inconsciente quer que apliquemos o impulso 
criativo exclusivamente para dentro, podemos fazê-lo, mas se nosso inconsciente não o quer, 
nada no mundo nos capacitará para fazê-lo. Evidentemente podemos nos deixar loucos, 
cindirmos. e nos tornarmos irreais, mas pagaremos por isso, e não alcançaremos nosso 
objetivo. Simplesmente não podemos realizar sem a ajuda do inconsciente; se nos opomos a 
ele, falhamos. Agora, uma vez que "Assim Falou Zarathustra" é realmente uma criação, ele 
existe e tem um significado inegável. Este foi o caminho tomado e Nietzsche simplesmente 
não teve escolha. Mas além disso ele não queria nada diferente. Queria produzir um livro, e 
não pensou em aplicar o impulso criativo a si mesmo. Nos anos oitenta ninguém poderia 
possivelmente sonhar com algo deste tipo, pois não havia nada dentro - intestinos, entranhas, 
isso era tudo.  

Miss Hannah: ainda, uma vez que ele ficou louco, eu acho que ele poderia ter sido 

capaz de virá-lo um pouco mais para dentro.  
Prof. Jung: Poderia! O que teria acontecido se os antigos romanos tivessem possuído 

metralhadoras? O que teria acontecido na invasão alemã da Itália, se eles tivessem tido gás 
venenoso, ou coisas desse tipo? Obviamente podemos olhar a partir de um distanciamento no 
tempo e dizer que nós teríamos ecolhido diferentemente. Mas não se esqueça, estamos 
justamente nos apoiando nos ombros de Nietzsche - nos apoiando numa inteira geracão de 
pensamento que foi enormemente influenciada por Nietzsche - e assim somos capazes de 
pensar como fazemos. Em cem anos, quando as pessoas tiverem digerido o que chamamos 
psicologia moderna, elas pensarão de modo bem diferente; terão um ponto de vista diferente.  

Mrs. Baynes: Eu achei que a questão estava rodeando o ponto de podermos ou não 
tomar um livro como um sintoma de uma experiência interna incompleta.  

Prof. Jung: Eu não acho que Miss Hannah quis dizer isso. Podemos lidar com 

Zarathustra como um sintoma, se quisermos, é claro. É um ponto de vista bem atrevido, mas 
possível; podemos chamar qualquer criação, mesmo o mais bem acabado produto artistico, 
um mero sintoma da psicologia pessoal, mas a questão é, chegamos a um resultado 
satisfatório com tal hipótese? Vejam, quanto mais a criação é significativa, quanto menos 
somos capazes de reduzi-la à psicologia pessoal. Freud tentou, por exemplo - tentou reduzir 
um trabalho artístico muito perfeito à muito imperfeita psicologia pessoal do artista. Mas nada 
emerge da destruicão de um trabalho de arte414.  

                                                
414 [NOTA:.. "Um artista é uma vez mais em rudimentos um introvertido, não muito distante da neurose Consequentemente, 

como qualquer outro homem insatisfeito, ele se afasta da realidade e transfere todo seu interesse, e sua libido também, para as desejosas 
construções de sua vida de fantasia, de onde o caminho pode levar à neurose." Conferências Introdutórias sobre Psicanálise (1916-1917), tr. 
J. Strachey, stn. edn, vol XVI, p. 376.]  
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Miss Hannah: Mas se não tomamos como um sintoma produzido por alguém, mas 
como uma projeção, não poderia a arte concreta, objetiva, ser o primeiro tatear do individuo 
em direção à individuacão - considerando a hipótese de que se o individuo estivesse formado, 
a necessidade da arte desapareceria?  

Prof. Jung: Bem, se você não chamar a isso arte, mas chamar de impulso criativo. 

Naturalmente, o impulso criativo tem sempre sido o formador do individuo. Vejam, o impulso 
criativo não aparece em todo mundo com a mesma força: certos indivíduos são escolhidos, 
eles têm um dom particular. Criam algo que é formidável, sendo então os inovadores, se 
destacam como o velho Prometeu, aquele grande pecador contra os deuses. Ele foi um 
indivíduo, e foi punido por isso, mas estava destinado para destascar-se através de seu 
impulso criativo. Naturalmente, o impulso criativo é sempre o formador da personalidade e usa 
esta forma individual, esta distincão. Portanto é absolutamente necessário que, no processo 
de individuacão, todos se tornem conscientes de seu impulso criativo, por pequeno que ele 
seja.  

Miss Wolff: Eu acho que Miss Hannah está falando de uma certa fase do impulso 
criativo, e é bem possível que nesta, em certo tempo. ele se volte naturalmente para dentro. 
mas eu não acho que seria assím para sempre. Pois um homem nunca vive realmente para 
dentro. para si mesmo somente; ele é uma funcão coletiva. Um homem criativo pode precísar 
de seu impulso criatívo por um tempo para construír sua personalidade, mas depoís de um 
período precisará dele para outras pessoas. Ele escreverá livros novamente, ou será um 
artista, porque seria somente meio ser humano se estivesse vivendo somente para si mesmo.  

Prof. Jung: Sim, não devemos compreender o indivíduo como voltado para si mesmo 

apenas; de outro modo a individuacão levaria ao desaparecimento completo do indivíduo 
sábio. Ele precisa reaparecer novamente. No caso do artista realmente criativo, ele continua a 
ser um artista criativo, porque este é o meio pelo qual ele se vincula e se comunica com o 
mundo externo. Não há vantagem em voltar-se para dentro - desaparecer - se não se volta de 
lá com uma mensagem para as pessoas de fora.  

Miss Hannah: A primeira coisa que me ocorreu foi uma sentença em uma das cartas de 
Van Gogh. onde ele díz que Cristo foi além do tempo onde teria que esculpir em pedras ou 
píntar, mas trabalhou sobre a humanidade diretamente415.  

Prof. Jung: E um ponto interessante, sem dúvida, mas é o ponto de vista de um artista 

ao se referir a Cristo. Obviamente Cristo nunca pensou em pintar. Estou certo que um homem 
de qualquer outra especialidade poderia ter a mesma idéia; o médico, por exemplo, poderia 
dizer que ele exerceu clínica geral e se tornou um psicoterapeuta.  

Mrs. Baynes: Poderíamos também dízer que ele não desceu à pintura para expressar 
seu poder criativo.  

Prof. Jung: Talvez ele não tivesse talento no que diz respeito à pintura. Por exemplo, 

Mani, que foi o fundador de uma religião, foi também um pintor refinado; diz-se que decorou 
dois templos com afrescos. E na moderna tradição persa ele não é mais conhecido como o 
fundador de uma religião, mas somente como um grande pintor e artista. Foi um homem de 
considerável poder criativo que tomou muitas formas, e eu presumo que ele poderia também 
dar muitas formas à sua expressão artistica - enquanto que no tempo de Cristo havia um 
campo singularmente restrito no qual expressar o poder criativo. Mas isso é tudo destino; não 
podemos especular a respeito de tais coisas. É perfeitamente fútil dizer que Cristo estava além 
desse estágio; podemos dizer da mesma forma que Schopenhauer ou Kant estavam além do 
estágio no qual se expressariam através de pedras, ou algo do tipo. Bem, ainda estamos 
encalhados neste ponto muito importante: “Se o próprio indivíduo é ainda a última criação." 

Agora, a concepção de Nietzsche do indivíduo não pode ser tratada aqui de um modo 

                                                
415 [NOTA: Numa carta a Emile Bernard (junho de 1888), van Gogh escreveu a respeito de Cristo, "Este artista inacreditável. 

dificilmente concebível por um obtuso instrumento tal como um cérebro neurótico e gasto, não fez estátuas, nem pinturas, nem livros; ainda 
assim. ele disse com clareza suficiente o que estava fazendo - modelando homens vivos. seres imortais." Cartas.de Van Gogh, trad. Douglas 
Lord (New York, 1938)]  
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moderno; precisamos voltar aos anos oitenta para entender o que ele quis dizer. Vejam. só se 
comecou a falar sobre o indivíduo na época quando estavam falanào de espécies, famílias, e 
coletividades como conceitos especiais; este termo é uma invenção científica que significa a 
unidade individual destacável do rebanho. Não se usavam absolutamente tais termos se não 
estivessem encarando as coisas de modo científico. Assim, quando falavam de espécies ou 
classes, a menor unidade destas era chamada indivíduo. E este indivíduo, visto como uma 
unidade separada que é, ele diz, a última criação. Antes desta invenção as unidades maiores – 
famílias, classes. tribos, espécies, clãs - eram as coisas que realmente existiam, enquanto o 
indivíduo era desprovido de toda importância: o individual era o modo mais ou menos 
transitório no qual os povos, raças ou nações apareciam. Em uma extensão muito ampla, este 
é ainda nosso ponto de vista; pensamos ainda estatisticamente. Em particular a mente 
científica pensa em granàes números; ao lidar com qualquer problema social, dígamos o 
problema da higiene pública, dizem que tantos em mil levam um determinado tipo de vida, ou 
três indivíduos em cem estão sofrendo de uma tal condição, ou que no Reino Unido tantos 
indivíduos por mes são atropelados por carros motorizados - e três ou quatro míl nos Estados 
Unidos. É a este conceito de indivíduo que Nietzsche se refere.  

Nossa idéia mais moderna de indivíduo é inteiramente diferente deste modo estatístico 
de encarar problemas. Olhamos para o indivíduo a partir de dentro, e aí o individual significa o 
homem, o homem subjeto. sendo o homem singular um tipo de microcosmo e não um átomo 
num continuum. Assim, nosso conceito psicológico de individuo, em comparação com o dos 
anos oitenta, parece o mais extraordinário exagero. Quando aquela era estava em pleno 
florescimento, o individual era evidentemente nada mais do que um tipo de dispositivo da 
natureza, e o objetivo maior de todo o processo vital era a vida das espécies; o individual não 
significava mais do que uma célula significa num corpo. Ademais, o indivíduo não continha 
nada. Nada havia dentro além de sua psique consciente; tudo o mais era simplesmente o 
corpo. Portanto esta época era completamente incapaz de ver o individual como um 
microcosmo, em contraposição a uma época anterior, no começo da Idade Média. Lá o 
indivíduo era visto como um microcosmo, mas então eles viram o macrocosmo - o céu com as 
estrelas, os planetas, e Deus enquanto o espírito retor do universo - e cada indivíduo era o 
reflexo menor daquela totalidade; era como se o cosmo inteiro tivesse descido dentro da 
entidade individual e feito dela um microcosmo.  

Agora temos de novo uma idéia similar, embora muito diferente: a saber. descobrimos 
o microcosmo no indivíduo enquanto origem do macrocosmo. Nossa idéia é que ao mesmo. 
tempo que encontramos certas idéias arquetípicas no homem, também as descobrimos no 
universo, mas foi o homem quem as colocou lá; não estavam lá anteriormente. Por exemplo, 
as eternas constelações no céu para o homem medieval tinham tido uma existéncia 
significativa por uma eternidade. O próprio Deus expressou seu poder e sua força naquelas 
constelações, e fez com que elas existissem no homem também; ele criou o homem como o 
microcosmo. Nós tomaríamos a coisa pelo outro lado e diríamos que o homem individual foi a 
origem de tal universo; vemos o universo amplamente dependente do homem. Este preenche 
o universo com significado, e este por si mesmo não tem significado; é até mesmo bem fútil 
perguntar se é eterno. De mais a mais, estamos convencidos de que não é eterno em sua 
forma atual. Não existem constelações eternas, pois todas mudam sua posição no curso de 
incontáveis séculos. Assim o que era uma verdade eterna e inabalável para o homem primitivo 
- a saber, a natureza imutável dos sígnos zodíacais - é relativa para nós; sabemos que no 
curso de muitos milhares de anos todas estas estrelas mudarão suas posições, e o universo 
terá um formato inteiramente diferente; e chamá-Ias "eternas". ou nomeá-las Peixes. 
Capricórnio, e assim por diante, é meramente uma projecão. Vejam, nós também encontramos 
as imagens arquetípicas no homemm mas em vez de fazé-Ias derivar do grande cosmos, 
fazêmo-las derivar das contelaçcles no homem. Agora, eu não quero discutir a questão 
filosófica posterior: "Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha'?" - mas diria que na nossa época 
temos a tendência de pensar deste modo. Evidentemente isto pode ser uma continuação do 
materialismo, uma enantiodromia, uma supervalorizacão do indivíduo contra o tempo no qual 
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este era completamente depreciado. Isto é bem possível, mas mesmo se sabemos disso, não 
podemos abandonar tal ponto de vista, pois é um conceito necessário no presente. Temos que 
vivê-Io, temos que aceitá-lo: por enquanto, tal ponto de vista será o natural.  

Mr.Allemann: Este ponto de vista não é como uma inflacão num indivíduo?  
Prof. Jung: Seria somente uma inflacão se o tivéssemos numa época onde não fosse 

compatível; em 1850 seria uma inflação.  
Mr.Allemann: Sim, para o indivíduo, mas é uma inflacão para se ter esta opinião?  
Prof. Jung: Bem, uma super-crítica poderia chamar a isto uma provável inflacão do 

indivíduo. Mas dificilmente estamos autorizados a fazermos tal crítica, porque assim nos 
excluiríamos da vida específica de nossa era; temos que pensar de certo modo para fazer bem 
o que a época anterior fez erradamente. Não podemos escapar destas leis; não 
compartilharíamos da vida da época se pensássemos diferente. Se a atmosfera intelectual 
geral se torna inteiramente convencida e satisfeita com a idéia de que o homem é o medidor 
das coisas, ou de que o universo começa no homem, então poderíamos nos permitir tomar 
outro caminho e perguntar-nos se isto não seria inflação, mas desde que somente umas 
poucas pessoas em nossos dias pensam tanto do indivíduo, nossa inflação é amaldiçoada a 
cada passo. Em todo lugar encontramos pessoas que nos dizem o quão bobos somos em 
pensar tão bem da mente humana. ou daquilo que está dentro do homem, pois o que é o 
homem afinal? Agora, este indivíduo, no texto de Nietzsche, é a ponte para o Superhomem; 
era o individual que era válido no tempo do materialismo. E com o Superhomem, o próprio 
Nietzsche está se submetendo àquele processo de transformacão de valores; neste capitulo 
ele diz que o homem é quem fabrica os valores. O homem fez os sinais eternos e os símbolos. 
ou um deus-homem os fez; eles nunca vieram dos céus. Assim. em sua própria vida pessoal 

ele começa a introjetar o todo da metafísica - Deus está morto. Preenche o indivíduo com 
coisas que costumavam estar no universo e isto é evidentemente uma inflacão, uma vez que 
Nietzsche não é sustentado por sua época. Qualquer um com uma nova idéia é sempre 
ameaçado por uma inflacão. Se ele se eleva acima de seu tempo, é evidente que tem 
realmente uma inflação, porque ele pode somente elevar- se acima da superfície da terra por 
meio de um avião ou de um balão. Somente pode faze-lo por um tipo de inflacão. Daí eu digo 
que uma super-crítica seja necessária. Nosso preconceito é nossa idéia do indivíduo, e isto é 
uma inflacão; mas percebam, é somente uma inflacão enquanto estamos num balão. Quando 
a terra tiver se elevado até o ponto de nos alcançar, quando permanecermos novamente na 
superficie da terra, não será mais uma inflação. Então podemos desistir disso, porque o mundo 
terá se elevado: terá havido um avanço na consciência. "Outrora os povos suspendiam por 
cima da si uma tábua do bem. O amor que quer dominar e o amor que quer obedecer criaram 
juntos, para si, essas tábuas." Esta tábua do bem é evidentemente Tafel-Wertes, que significa 

um tipo de código ou uma lista de valores, e ele diz que o desejo de dominar e o desejo de 
obedecer são responsáveis pela criação de tais valores morais. Então aqui está uma parte 
importante de sua filosofia moral - ele faz a moralidade ou a ética derivarem do desejo-de-
poder instintivos. Eu acho que aqui foi assim traduzido. Aqui diz Liebte416.  

Prof.Jung: Sim, mas poderíamos dizer a libido que quer dominar e a libido que quer 

obedecer, o que dá no mesmo. E o desejo de dominar; ao chamá-Io "amor", ele está lhe dando 
um nome muito bom. Se vamos adiante no texto ou se lemos sua Genealogia da Moral, é 
perfeitamente claro que ele deriva a moralidade inteiramente do instinto de poder, não 
importando se o instinto é amor ou não. Nesta linguagem poética ele lhe dá um nome muito 
bom, porque se refere aqui ao amor à vida, à atitude positiva em direção à vida; mesmo 
dominar ou ser forçado a obedecer é positivo, porque a alegria da vida é amor, e amor é 
alegria, e ele sustenta que a alegria é muito mais profunda que o sofrimento. Isto vem mais 
tarde nos poemas; no próximo parágrafo temos a alegria: " Mais antigo é o prazer pelo 

                                                
416. NOTA: A traducão corretamente diz "amor". Mr. Allemann aparentemente acha que Jung está citando o “desejo-de-poder" como a 

traduçào.]  
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rebanho do que o prazer pelo eu...". Então este amor e prazer são bem a mesma coisa: 
significa dizer sim para a vida, a resposta positiva à questão da existência. Agora, é um ponto 
de vista evidentemente bem questionável se podemos derivar a moralidade do desejo-de-
poder, ou se ela não tem uma outra origem. Também é uma questão se a moralidade afinal 
tem uma origem, ou se não é uma das leis básicas da existência, inteiramente genuína. Se 
analisamos as leis morais, evidentemente encontramos algumas que claramente derivam do 
instinto de poder. Por exemplo, poderíamos interpretar a devoção aos pais, ou a obediência 
aos pais e às autoridades, como uma questão de poder, mas eu consideraria tal interpretação 
muito superficial, porque é tão evidente que serve - que é teleológica - ao interesse da 
continuidade. Não poderíamos dizer que as pessoas velhas demandam devoçào ou autoridade 
para seus próprios fins egoísticos, porque o outro lado é tão óbvio: é útil que alguém tenha 
autoridade.  

Vemos isso na vida das tribos primitivas; a autoridade dos Anciãos é tão importante 
para a vida da tribo, que os britânicos realmente tentam, por bem ou por mal, acentuá-Ia. Eu 
acompanhei um bom número de casos legais enquanto estava na Africa. Estava interessado 
na política británica a esse respeito, e haviam casos onde os jovens ofenderam certas leis 
tribais, as quais realmente não tinham sentido, sendo talvez até mesmo imorais do ponto de 
vista europeu; mas quando o Conselho dos Anciãos reclamava para o Comissário Distrital, 
este decidia a seu favor. Em alguns casos o Conselho de Anciãos havia administrado punicões 
a membros da tribo dificilmente sustentáveis, onde o direito não estava do seu lado, mas o 
Comissário Distrital decidia a seu favor para proteger sua autoridade. Isto acontecia porque os 
británicos descobriram que as tribos onde a autoridade dos Anciãos havia sido minada logo se 
tornaram desgovernadas; desenvolvia-se um elemento anárquico que afetava as outras tribos 
e minava a ordem geral da colônia. Portanto tentaram restabelecer o Conselho de Anciãos 
através do país, na intenção de manter, tanto quanto posssivel, a primitiva ordem das coisas. 
Acharam impossível governar estas tribos de um modo europeu; eles não têm a mesma idéia 
de justiça, e têm uma moralidade muito diferente, a despeito do fato de terem sido 
influenciados pelas missões. Naturalmente são as missões, principalmente, que minam a 
autoridade dos Anciãos pois, com sua moralidade contaminada, combatem suas decisões de 
um modo muito superficial - evidentemente oferecendo-lhes um ponto de vista idealista, que as 
pessoas nunca realmente aplicam porque não o compreendem: somente fazem besteira com 
isso. Ora, num tal caso, quando alguém tem um ressentimento quanto à autoridade dos 
Anciãos, pode ficar inclinado a explicar a lei segundo a qual se deve reverenciar e obedecer 
aos pais simplesmente, como o instinto egoista dos ditos pais; caso contrário compreenderá 
que é do interesse da vida da tribo, e portanto do interesse do indivíduo, que os jovens tenham 
respeito pelos mais velhos. Pois isto mantém a continuidade da vida cultural de uma tribo. 
Assim todas as tribos que perderam sua crença na autoridade desceram a um nível muito 
baixo de sociedade anárquica, e somente a polícia e a metralhadora as mantém em ordem. 
Este é realmente o caso em muitas partes àa África, principalmente por causa do trabalho das 
missões que portanto têm agora que lidar com os anarquistas. É o caso da Uganda, e esta é a 
razão porque a Inglaterra fica particularmente ansiosa quando alguém sacode muito a poeira 
na Africa; já há, de qualquer forma, muita poeira pairando na Africa, e algo pode pegar fogo. O 
Sudão é um condominio anglo-egipcio, e a Uganda é realmente uma colonia; e até muito 
pouco tempo atrás não havia uma conexão real entre os dois. Seria bem possível construir 
uma boa estrada lá, mas deixaram o país devastado; não há nada mais do que um terrível 
campo estéril habitado por tribos desgovernadas. Deixaram assim de propósito, para prevenir 
infecções vindas do Egito pelo Nilo, através do Sudão para a Africa central. Preferiram ter todo 
o trânsito indo por Bombasa, na costa leste, onde podem agarrar qualquer coisa que entre. 
mantendo um controle muito severo dos imigrantes. A população total de Buganda na Africa é 
muito perigosa.417 Dizem que estão somente esperando por um número suficientemente 
grande para primeiro cortar as gargantas dos indianos, depois dos europeus. Odeiam os 

                                                
417. Buganda é uma parte da Uganda; Jung passou alguns dias na Uganda em 1925. em uma expedição com dois amigos. 
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indianos mesmo mais do que os europeus, não se importando nem com suas armas. Esta tribo 
em particular perdeu completamente sua organização apropriada; mas são pessoas muito 
inteligentes. tão inteligentes que os mercadores e usurários hindus têm pouca chance no 
território da Buganda. Nas outras partes ainda dá.  

Assim a moralidade é na realidade mais uma forma de instinto, leis governando os 
instintos. que nascem com o homem. É um tipo de estratagema astuto derivado do instinto de 
poder ou de qualquer outro instinto; moralidade é meramente a expressão ou a codificação 
das leis vitais que regem a vida de uma comunidade. Por exemplo. se somos sozinhos, não 
precisamos nenhuma moralidade - não há situações onde poderíamos possivelmente usá-Ia - 
mas logo que comecemos a viver em comunidade, as leis começam a operar; e quanto mais 
populosas se tornam as cidades, mais serão diferenciadas, porque as condições nas quais as 
pessoas podem causar danos umas às outras se tornam mais numerosas. Portanto. temos um 
desenvolvimento da lei e um refinamento e uma diferenciação da moralidade que nunca 
havíamos tido anteriormente; tal refinamento da consciência é simplesmente a consequência 
da acumulação da população nos grandes centros. E, sabem, nunca temos a medida certa: ou 
temos pouco ou demais, porque este é um ponto onde o homem não está certo de si mesmo. 
Pois nunca houve uma época em nossa existência onde nos acumulamos em tais números, e 
onde houveram tantas facilidades para nos encontrarmos e esfregarmos mutuamente. 
Antigamente, levava dois ou tres dias de viagem para encontrar o parente com quem 
estávamos brigando, e até lá já tínhamos esquecido tudo, e não podiamos pensar no motivo 
de termos vindo, a menos que fosse por qualquer propósito alegre. Se todos nós quando 
brigamos com um amigo tivéssemos que andar por uma semana para encontrar com ele de 
novo. este seria o fim da briga.  

Mrs. Bertine: Não há uma contradição na idéia de Nietzsche de que valoração é 
criação, e que a valoração é a expressão do desejo-de- poder?  

Prof.Jung: Eu não diria isso. Ele poderia facilmente defender esta contradição aparente 

dizendo ter simplesmente criado a partir do instinto de poder. Mas provavelrnente, como 
sempre se presumiu, cada instinto é de certa forma inventado, uma vez que não temos uma 
definição apropriada de poder criativo. Este é completamente desconhecido; eu não seria 
capaz de dar-lhes qualquer definição cabivel de "poder criativo". Este é uma qualidade peculiar 
que se mostra nos instintos, nesta ou em outra forma, e é um conceito limite, quase um 
conceito metafísico. Nós só sabemos que é, mas como é possível não sabemos. Exatamente 
como não podemos explicar porque foi justamente o homem quem controlou o fogo. e a 
proteção por meio de armas, e assim por diante. Por que os animais não controlaram o fogo? 
E por que certos seres humanos, os nativos da Australia central, não vestem roupas'? A 
temperatura não explíca, pois desce até os zero graus centígrados à noite, e eles ainda assim 
não usam roupas; nunca as inventaram. Têm todas as chances de se cobrirem com peles de 
animais, mas não o fazem; em vez disso jazem em volta do fogo como cobras enrigecidas pela 
geada. e simplesmente esperam num tipo de inconsciência entorpecida até que o sol esteja 
alto o suficiente para aquecê-los, e então revivem. São primitivos demais para sonhar inventar 
qualquer coisa. Por outro lado, outras tribos, há muito tempo atrás, por exemplo os 
Aurignaciens418 em dias pré-históricos, que presumimos que estivessem realmente no nível 
dos nativos australianos, usavam roupas. Viviam em um clima muito mais frio que o 
australiano, então provavelmente usavam pelos ou peles de animais e moravam em cavernas; 
nunca poderiam ficar inteiramente sem roupas em nossas regiões. Vejam, a ciência é incapaz 
de explicar este fato peculiar de que o homem inventa. Se não pudéssemos ver isso na 
realidade, poderíamos da mesma forma dizer que é bem impossivel que qualquer coisa tenha 
sido inventada; a única coisa que o prova é o fato de que é assim, enquanto a boa consciência 
se chama rebanho, somente a má consciência diz: Eu - Esta é uma afirmacão muito 
importante, e é certamente verdadeira. O prazer está no rebanho, e isto é mais velho que o 
prazer no "eu", porque o prazer no caso do primitivo é exclusivamente coletivo. Isto é 

                                                
418. "Aurignaciens" designa uma cultura paleolítica superior que contém artefatos humanos de meios variados. 
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verdadeiro mesmo para nós. Existem pessoas que não conseguem se divertir quando estão 
sozinhas - ficam tão infernalmente miseráveis que o evitam - e quando estão juntas num 
rebanho são seres diferentes, um fato que podemos ainda observar. E tipicamente humano. 
Vejam, quando estamos num rebanho todo mundo tem uma boa consciência, porque qualquer 
coisa que facamos lá, fazemos com os outros; mesmo se fazemos as coisas mais aterradoras, 
está tudo perfeitamente bem, porque todo mundo está fazendo o mesmo. Por exemplo, se 
amanhã for a última moda em Paris que as mulheres devam ir aos jantares completamente 
nuas, elas o fariam; é claro que haveria um leve choque quando primeiramente aparecessem 
nos jornais, mas se Mrs. Jones vai nua, então eu também posso. Por que não? Se nos anos 
oitenta eles tivessem visto quão despidas as senhoras ficam agora em suas roupas de banho, 
ou a forma como o vão aos jantares com as costas nuas até o infinito - praticamente tudo à 
vista - morreriam de apoplexia. Mas é bem possível, porque se é feito em coletividade, 
podemos fazer o que nos agradar. Desde que a coletividade concorde com isso. não há má 
consciência, nenhuma mesmo; ficamos mesmo inconscientes numa grande multidão. E como 
se não existíssemos. nós não importamos. Então o "eu" realmente existe somente quando 
temos uma má consciência - quando tivermos pecado contra uma boa consciência. 
Partilhamos de uma consciencia quando estamos com todo mundo: mas se fazemos alguma 
coisa por nós mesmos, temos uma má consciência porque ela não é partilhada com a 
humanidade. Mesmo se fazemos algo bem decente, ficamos envergonhados, e podemos 
esperar ficarmos envergonhados porque estamos separados: teremos cometido o pecado 
original. Vejam, se somente pudermos nos decidir a partilhar tudo o que possuimos, cada 
coisa má que sentimos, com os outros - quero dizer, desde que os outros também 
condescendam em partilhar sua sujeira conosco - ficaríamos em um estado passivo de 
justificação, porque todo mundo estaria no mesmo nível, todo mundo estaria fazendo o mesmo 
e estariamos livres do "eu". E uma vez que não seríamos mais um "eu", não teria importância 
sermos morais ou imorais; simplesmente não temos mais importância, e podemos fazer as 
coisas mais imorais e absurdas. Assim, na Igreja Católica. onde podemos confessar e sermos 
absolvidos. onde não temos mais apreensões, não somos mais "eu".  

Então evidentemente apresenta-se a questão: O que é melhor - o que deveria ser? 
Bem. obviamente. existem duas opiniões. O Deus do Antigo Testamento diz: "Não seja um 
"eu', não coma daquela árvore, ou você verá o quão inconsciente e digno de pena você é, 
quão lamentável é esta coisa que eu fiz." E o outro ponto de vista é: "Seja tão consciente 
quanto puder, seja responsável por você mesmo, porque assim você poupará muito mal não 
somente para si, mas para seu meio circundante." Agora, não sabemos qual é a certa. A 
decisão é sempre a tarefa particular da época - se seremos forçados num caminho ou noutro, 
a ser uma pessoa coletiva ou uma mais individual. Eu não consigo decidir em muito casos. 
Tenho dito a um número bem grande de pessoas que eles deveriam tomar o outro caminho. 
Se alguém está interessado no catolicismo, ou se é católico, que permaneca no aprisco da 
igreja. Ou associe-se a este ou àquele movimento, onde não se é mais um "eu". Estou bem 
convencido que existe uma quantidade de pessoas que não está destinada a se tornar um 
"eu", que deveria viver no mundo do velho Jeová, onde tudo é perfeito. Mas existem muitas 
pessoas que não estão destinadas a serem perfeitas e não podem viver no mundo do velho 
Jeová.  
 
 
 


