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a esperança de reaver o que foi renunciado. O primeiro movimento,
o despojar-se, é caracterizado por Johannes de Silentio como resignação infinita. Trata-se da entrega da finitude e da temporalidade.
O ponto central da concepção kierkegaardiana de fé não está no
despojar-se, na resignação, mas, tomando o caso de Abraão, na
crença de que obteria Isaac de volta depois de tê-lo abandonado.
Abraão se coloca em uma relação absoluta com o Absoluto e, neste
sentido, abandona Isaac, abandona o seu dever moral de pai, para
cumprir a ordem divina, pois sobe a montanha para o sacrifício.
No entanto, esse abandono da finitude, da realidade concreta e
temporal, não é fé. Existe ainda um retorno paradoxal à temporalidade e à finitude. A noção de fé é cunhada na conjunção desses
dois movimentos: "Com efeito, o movimento <la fé deve constantemente efetuar-se em virtude do absurdo, mas - e aqui a questão
é essencial - de maneira a não perder o mundo finito, antes, pelo
contrário, a permitir ganhá-lo constantemente" (Temor e tremor, in:
Coleção Os Pensadores, Abril Cultural, 1979, p. 130). Kierkegaard
aplica ao conceito de fé uma percepção psicológica que está presente
também em outros textos seus: aquele que aprendeu a abrir mão da
realidade e, posteriormente, a ela retornou, tem muito mais deleite
com a realidade do que aquele que nunca aprendeu a abandoná-la.
Em um de seus Discursos edificantes, afirma que, porque aquele
que possui o mundo inteiro como se não o possuísse tem o mundo
todo, de outra forma é possuído pelo mundo.
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religião é muitas vezes criticada por alguns filósofos porque negaria elementos como a temporalidade, a finitude e
o corpo. Nesse sentido, são claras as consequências negativas que a religião traz para a vida como um todo. Autores como
Nietzsche, Feuerbach, Marx e outros nos fornecem ricas ferramentas conceituais para tais análises. Há que se perguntar, contudo, se
e em que medida a religião ou - no caso mais específico com o qual
se ocupou Kierkegaard - o cristianismo concebe a realidade necessariamente desse modo. Kierkegaard tem uma leitura bastante
peculiar dessas questões. Ele percebe que a existência humana está
ligada a toda finitude, ao histórico, ao corpo, e que tornar-se um
indivíduo é um processo que abarca afirmativamente todos esses
âmbitos. E ele não chega a essa conclusão apesar de sua tradição
cristã, mas, justamente, a partir dela.
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Por meio de seu pseudônimo Johannes de Silentio, em Temor
e tremor, Kierkegaard cunha uma concepção bem própria da fé,
não a entendendo como negação da realidade temporal ou da finitude, mas como uma articulação de sentido para essa realidade.
O pano de fundo para o desenvolvimento dessa concepção é o
difícil texto bíblico do capítulo do livro do Gênesis, onde Abraão
recebe de Deus a ordem de sacrificar o próprio filho. A interpretação de Kierkegaard para esse texto é bastante original, assim
como a noção de fé que extrai de sua análise. Ponto-chave para a
interpretação é que Abraão, quando avista o monte do sacrifício
depois de três dias de viagem pede a seus servos que esperem,
e, então, afirma: "eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado,
voltaremos para junto de vós". Esse plural, "voltaremos", é decisivo
na narrativa, pois indica que Abraão tinha esperança de voltar com
Isaac. Trata-se aqui da esperança que se articula não na certeza
objetiva, mas na certeza de uma aposta existencial.

Despojar-se para reaver-se
A fé, nesse entendimento, envolve um duplo movimento: o
despojar-se de tudo - no caso de Abraão, abrir mão do próprio filho
ao subir a montanha para sacrificá-lo - e, ao mesmo tempo, manter

Essa concepção da fé que assume radicalmente seu lugar na
finitude é como que personificado naquele que em Temor e tremor é chamado de cavaleiro da fé. Sua descrição é esclarecedora:
"Regozija-se por tudo e por tudo se interessa. De cada vez que
intervém em alguma coisa, fá-lo com a perseverança característica do homem terrestre cujo espírito se ocupa de minúcias e
seus cuidados. Ele está realmente naquilo que faz. [...]. Depois do
almoço vai até a floresta. Entretém-se com o que vê: o bulício da
multidão, os novos autocarros [...] Pela tarde volta a casa. O passo
não trai maior fadiga do que o de um carteiro. [...] Já em casa,
apoia-se ao peitoril da janela aberta, olha a praça para onde
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Segundo essa concepção, fé não é mera negação da realidade, mas uma ressignificação dela. Vale dizer que muitas críticas à
religião entendem por fé aquilo que aqui é chamado de resignação - que é apenas o primeiro momento da dialética. Nietzsche,
por exemplo, em O anticristo, num contexto onde fala da relação
entre fé e instintos, afirma: "No mundo cristão das ideias nada
houve que apenas tocasse a realidade: e no ódio instintivo a toda
realidade reconhecemos o único elemento impulsor na raiz do
cristão" (O anticristo, Companhia das Letras, 2007, §39, p. 46).
Porém, segundo um entendimento da fé como o de Kierkegaard,
essa crítica parece improcedente.

e determinados. Ou seja, toda negação do corpóreo em nome do
puramente anímico pode ser caracterizada como desespero, assim
como o aferrar-se no corpóreo negando o anímico constituiria o
tipo oposto de desespero.
Mas não é verdade que as religiões e muitas vertentes do cristianismo costumam negar justamente o corpo? O termo "carne",
por exemplo, não é muitas vezes compreendido por um viés negativo na tradição cristã? Kierkegaard entendia a si mesmo como alguém que exumava as noções do cristianismo, limpando
suas arestas, tornando-as mais claras. Em As obras do amor, o
autor esclarece que o termo "carne", no cristianismo, diz respeito
fundamentalmente ao egoístico, uma atitude humana que pode
manifestar-se sob diferentes formas, seja no próprio corpo, no
intelecto ou nos sentimentos.
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dá a sala e segue tudo que se passa. Vê escapulir-se um rato para
dentro da sarjeta da rua, observa as crianças que brincam; tudo
o interessa. [...] À noite fuma cachimbo [...] conhece a felicidade
do infinito; experimentou a dor da total renúncia àquilo que mais
ama no mundo - e, no entanto, saboreia o finito com tão pleno
prazer como se nada tivesse conhecido de melhor, [...]. Resignou-se
infinitamente a tudo para tudo recuperar pelo absurdo" (Temor
e tremor, pp. 130-132).

Polaridade e desespero

A

Se, conforme o pensador dinamarquês, a temporalidade e a
finitude não são relegadas pela religião a um segundo plano, o
mesmo se pode dizer do corpo. Em linhas gerais, Kierkegaard
compreende o ser humano como uma relação de elementos polares: infinito e finito, temporal e eterno, possibilidade e necessidade,
corpóreo e anímico. O problema é que na existência nós relacionamos mal essas polaridades, ora aferrando-nos a um dos lados, ora
a outro. Esse fixar-se a qualquer um dos lados em detrimento do
outro é o que Kierkegaard entende como desespero. O contrário de
tornar-se si mesmo é justamente estar em desespero. Por diferentes
razões, pode-se fugir de tornar-se si mesmo tanto em direção à
infinitude e possibilidade, quanto em direção aos aspectos finitos

Negar o corpo, o amor apaixonado ou o sensual em nome
da religião é justamente uma atitude contrária ao modo como
Kierkegaard entende a experiência religiosa. Negar tais aspectos
é desespero, e desespero é uma doença do espírito. Mas estar em
desespero é justamente o oposto de ser livre. O ser humano só é
livre quando efetiva corretamente a síntese que o constitui. Toda
forma de desespero é fuga de realizar o que há de mais caro na
vida: tornar-se si mesmo. Tudo aqui gira em torno de entrar num
processo de conjugar elementos que estão separados. Essa reunião
de elementos, contudo, não significa uma fusão que elimina distinções, e só acontece em um duplo movimento, similar àquele
analisado em Temor e tremor: "Mas tornar-se si mesmo é tornar-se
concreto. Mas tornar-se concreto não é nem tornar-se finito nem
tomar-se infinito, pois, afinal, o que deve tornar-se concreto é uma
síntese. Por conseguinte, o desenvolvimento deve consistir em
infinitamente afastar-se de si mesmo na infinitização do si mesmo
e infinitamente retornar a si mesmo na finitização" (A doença até
a morte ou Tratado do desespero, versão em inglês: The Sickness
unto Death, Princeton University Press, 1980, p. 30).
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iO paradigma fundamental para essa valorização da finitude
e do corpo é o entendimento de que a verdade não é um conceito, mas uma pessoa, a encarnação do amor. A verdade e o amor
devem fazer-se corpo. A cura para o desespero ou, se quisermos,
o contrário do desespero, será justamente a fé, mas a fé entendida
a partir do exposto em Temor e tremor e como elemento de significação da finitude, do temporal e do corpóreo, assim como da
infinitude, do eterno e do anímico. É apenas nesse sentido que a
fé pode ser entendida como cura para o desespero. E é apenas na
correta relação que o ser humano não se escraviza em um dos
poios. Tornar-se espírito, então, é justamente realizar a síntese, é
encontrar completude, tornar-se concreto, não aferrar-se ao corpóreo e ao finito, mas também não fugir deles. Esse é o desafio
da existência, e realizá-lo é tornar-se livre, tornar-se si mesmo. H
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Fonte: Cult, São Paulo, ano 16, n. 179, p. 38-41, maio 2013.

