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“Criação-Queda”: 
“A queda gnóstica 

é dentro da 
Divindade.” 

(Harold Bloom).

2ª Queda (do Homem):
“Queda no tempo”; “pecado menor”,
coextensivo ao primeiro (do Criador-

Caído); 3ª Queda “do tempo”, em 
direção a um “tempo morto”, a uma 

“eternidade negativa”

A “queda do tempo” se dá no 
interior da História, dentro do 

tempo mesmo, não após a 
História ou fora do tempo. A 
História é uma “má nova em 

si”, “eternidade negativa”.
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“A Criação fracassada”

Entrevista com Gerd 
Bergfleth, in Entretiens











“Quando se começa a buscar explicações para o problema do mal, 
pode-se terminar em qualquer, do mito, como a Queda, à metafísica, 
como a Fenomenologia de Hegel. O importante é que o lugar por onde 
se começa é perfeitamente comum. 

Susan NEIMAN, O mal no pensamento moderno

“A filosofia, assim como a abertura de Don Giovanni, começa com um 
acorde menor (...) O caráter mais específico do espanto que nos impele 
a filosofar vem obviamente da visão do mal e da maldade no mundo, 
Se nossa vida fosse sem fim e livre da dor, possivelmente não ocorreria 
a ninguém perguntar por que o mundo existe.”

SCHOPENHAUER, MVR, apud Susan Neiman



“O problema do mal pode ser expresso em termos teológicos 
ou seculares, mas ele é fundamentalmente um problema 
sobre a inteligibilidade do mundo como um todo. Assim, não 
pertence nem à ética, nem à metafísica, mas forma um elo 
entre as duas. [..] Dois tipos de ponto de vista podem ser 
identificados desde o início do Iluminismo, ambos guiados 
mais pela ética do que por preocupações epistemológicas. Um 
deles, de Rousseau a Arendt, insiste em que a moralidade 
exige que tornemos o mal inteligível. O outro, de Voltaire a 
Jean Améry, insiste em que a moralidade exige que não o 
façamos.”
Susan NEIMAN, O mal no pensamento moderno



Se se pudesse apagar tudo o que a Neurose inscreveu no espírito e no 
coração, todas as marcas malsãs que deixou neles, todas as sombras 
impuras que a acompanham! O que não é superficial, é sujo. Deus: 
fruto da inquietude de nossas entranhas e dos borborigmos de nossas 
ideias... Só a aspiração ao Vazio nos preserva desse exercício aviltante 
que é o ato de crer. [...]

Repisar o “porquê” e o “como”; remontar a todo instante até a causa 
– e a todas as causas – denota uma desordem das funções e das 
faculdades, que acaba em “delírio metafísico”, caducidade do abismo, 
degringolada da angústia, última fealdade dos mistérios...

CIORAN, “O animal metafísico”, Breviário de decomposição
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• Hipótese (gnóstica) do “mau demiurgo” como remédio contra o 
“monototeísmo” (Nietzsche).

• Vazio (budista) como remédio contra o terror gnóstico do “mau 
demiurgo” e sua “Criação fracassada”.






