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é certo que
nutrem por

esta deusa uma
grande devoção

Nestas laudas dedico-me à reflexão desta senhora do mundo, a Vaidade. A razão
pela qual faço isto é a de, certamente, denunciar o domínio exercido pela Vaidade
na criação, além é claro, de entender que isto faz de mim uma vítima de seus capri-
chos. De fato, o que mais poderia convir à Vaidade do que fazer de seu arauto tam-
bém seu escravo? 

Poderão alguns julgar insensatez desmedida a prestação de um tributo à Vaidade
mas, me pergunto: existirá algum texto, fala, pregação, ação, ou qualquer outra
coisa que o homem faça que não testifique sua condição de subserviência? Do mais,
esta minha conduta me parece ser coerente com a maior parte dos mortais, dos
sábios e dos loucos deste mundo. Assim, pois, o que aqui pretendo, antes de tudo,
é imitar os antigos, que, evitando o infame nome de filósofos, preferiam chamar-se
sofistas cuja intenção consistia em elogiar os deuses e os heróis.

Não posso deixar, neste momento, de perceber que, embora os homens manifestem
suas ingratidões ou fingimentos, é certo que nutrem por esta deusa uma grande
devoção. Desde os mais remotos tempos, ela, a Vaidade, mantém-se igual a si
mesma, sem sombra nem variações (atributo dos deuses). Tão igual a si mesma que,
se alguns dos mortais presumem poder se esconder dela ou se mostrar diferentes
do que são, disfarçados sob alguma máscara, revelam-se, por assim dizer, vaidosos
perversos e inconseqüentes, invariavelmente desinformados de seus lugares no
Império. Essa gente ingrata e fingida pertence mais do que os outros ao seu reino,
e embora se esqueçam de louvar sua majestade publicamente, anunciam-na noto-
riamente em suas obras. Tudo o que fazem é vaidade.

Por esta razão, pareceu-me também oportuno imitar os retóricos - estes nobres ser-
vos da vaidade -, uma vez que podem gabar-se de outras línguas e pavoneiam-se
inserindo em seus discursos, mesmo fora de propósito, palavras em grego e em
latim. Contudo, não esperem que, de acordo com a vulgaridade retórica eu vos dê
uma definição. Afinal, como poderia eu encerrar a idéia de uma coisa nos seus jus-
tos limites, isto é, definí-la e limitá-la, quando seu poder se estende a todo gênero
humano? E, também, não estejam demasiadamente curiosos pois a “curiosidade não
é mais que vaidade. No mais das vezes, só se quer saber de alguma coisa para falar
dela...” Para o momento, eu vos direi que deuses e heróis não possuem definição,
basta senti-los em nossa existência. 

A Vaidade, deusa dos deuses, senhora das senhoras, névoa de nadas , cujo poder
construiu um mundo no qual o homem encerrado em si mesmo é dominado pelo
narcisismo (contemporâneo e de todos os tempos), segue dando provas empíricas
de que a criação é em essência, sua geração. 

Haveria antes que, à semelhança de Hesíodo na sua Teogonia, informar-lhes sua
genealogia. Diferentemente da Teogonia, a Vaidade não é nascida de Plutão, do
Caos e do Orço. É Adão o seu pai, e Eva sua mãe. Filha de um amor livre, de proge-
nitores ligados pelo supremo Bem, a Vaidade, como outras divindades, nasce forte,
poderosa, governadora das coisas; por cujo talento se regulam todas as ações
humanas e todos os negócios públicos e privados dos mortais, e por fim, toda
existência humana. Nascida não na ilha natante de Delos, como Apolo; nem da
espuma do Oceano, como Vênus; a Vaidade nasce num lugar mais encantador: o Éden.
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Foi, por conseguinte, desse nascimento que surgiu a grande maldição humana: A
Vaidade superando Édipo, de Sófocles, mata seus pais, afasta-se do Bem e fecunda
toda criação, eliminando de vez da criação uma natureza humana suficiente.
Conseqüentemente, a criação estaria fadada a ser devorada pela angústia e pelo tédio.
No entanto, quem melhor do que ela, a Vaidade, com seus poderes divinos para
re-significar a condição humana? Escusar o homem do confronto com sua reali-
dade insuficiente e de seu estado “caído” e miserável na fisiologia do nada é tarefa
fácil para uma deusa. Seria preciso não muito esforço: bastaria soprar na criação o
fôlego de seu espírito. 

Resta-nos, portanto, olhar ao redor para tomar consciência do estado pueril e
efêmero da criação misturado ao germe da vaidade, constituindo assim nossa reali-
dade existencial. Essa idéia significa, em síntese, que o homem pós-adâmico neces-
sariamente opta pela efemeridade e pelo amor à criatura em função de uma
patologia ontológica resultante de seu orgulho estrutural, que o leva impreterivel-
mente a escolher a si mesmo como objeto de devoção. O projeto audacioso do casal
mitológico revela o gérmen da opção da vontade entre o bem e o mal, entendida
como uma escolha entre aproximação ou afastamento de Deus que, levado à sua
última conseqüência, fecunda no homem uma entidade capaz de devorá-lo e trans-
formá-lo em pó. Por conta disso, sigo certo de que, seus efeitos em nada se difere m
aos dos projetos modernos na medida em que se desemboca numa deficiência noética
que inibe a percepção do homem moderno de que a vida em si não passa de um
ponto de vista dentro da matéria infinita, e de que no final, tudo é mesmo vaidade. 
Admitido isto, dizei-me se há, acaso, uma só ação na vida que não seja regida pela
vaidade. “Somos tão presunçosos que gostaríamos de ser conhecidos por toda a
Terra e até por pessoas que virão quando não existirmos mais”. Passarei, portanto, a
apresentar-vos até onde chega esse seu “divino poder”.

Comecemos pelos imortais. Bastaria percorrer os céus, a terra e o mar, à procura de
todas as divindades, ídolos e deuses que se põe à disposição da criação. Seriam
milhares, sob os mais diferentes aspectos, sob as mais distintas formas, sob as mais
variadas peculiaridades e nomes, todos devedores à Vaidade, o poder confiado. Com
a fé que lhes devotam os fiéis, enchem-se de orgulho, fazendo-vos ver que os
deuses são, pelo menos, tão vaidosos quanto imortais. Outro fato a ser louvado é
que entre os numerosos méritos que se atribuem às divindades, é o que consiste em
dissipar do ânimo dos mortais as aflições e as inquietações; ainda que por pouco
tempo, visto que, depois voltam a atormentar-nos novamente. Não seria por essa
razão, a Vaidade, a senhora dos deuses, posto que, com poder dissipa as inqui-
etações dos deuses ao conferir-lhes o poder de Proteu e o direito de não responder
à todas as preces humanas? Portanto, a Vaidade é verdadeiramente superior às
demais divindades, visto que, ao manter-se tão igual a si mesma e não sendo mac-
ulada por nenhum interesse, não exige da criação votos, nem ofertas; mas faz, con-
comitantemente, de seus devotos, seus templos e suas vítimas de expiação. A
propósito de culto, por que haveria ela de exigir para si um único templo, ou uma
imagem, um altar, um nicho? Os mortais são estátuas a ela erigidas, imagens vivas
na sua pessoa, e seus corações são templos triunfantes. Por esta via – o coração -
ela se estabeleceu, criando tronos para si.

Das divindades já falamos bastante. Pa s s e m o s, seguindo o exemplo de Homero, das
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divindades aos habitantes da terra. Pe rc o r ra-se as habitações dos mortais e todos os
cantos da terra, e claramente notar-se-á que todos, sem exceção, nutrem por esta
deusa tanto afeto e devoção, que seria mesmo de um “outro mundo” um alguém
e n c o n t rado que não deva exclusivamente a ela todo seu trabalho abaixo do sol. A partir
daí, todos os pro j e t o s, ações, tra b a l h o s, negócios públicos e privados dos humanos, pas-
sam a ser regidos pela Vaidade. Portanto, é de competência vaidosa que cada um lison-
jeie e adule a si mesmo, posto que, só o divino amor-próprio pode conceder a felicidade,
entendida, sobretudo, como querer ser o que se é como medida de todas as coisas.

Parece-me justo um tributo à Vaidade já que cheios do estéril conceito de nós mes-
mos, nós mortais seguimos produzindo textos, conhecimento, arte, música, ciência,
conceitos, tudo sob o pretexto de que estamos contribuindo para o “desenvolvi-
mento” da humanidade. Por ela, e por meio dela as pessoas são incitadas ao tra b a l h o
e ao estudo, os poetas são incitados ao encantamento das palavras, os músicos são
incitados às composições, os oradores são incitados à erudição, os escritores são
incitados à publicação de livros, os advogados são incitados ao estudo e exercício
das leis, os homens de negócio são incitados às realizações bem sucedidas e bem
remuneradas, os filósofos são incitados às geniais idéias e sublimes especulações, os
cientistas de todas as áreas são incitados à pesquisa e às novas descobertas, os teólo-
g o s são incitados à falar das coisas divinas, e os poderosos são incitados ao poder.
No entanto, essa soberba potência inimiga da liberdade humana que se deleita em
dominá-la e em castrá-la para mostrar quanto poder tem em todas as coisas, esta-
beleceu nos mortais uma segunda natureza: concupiscente, miserável e hipócrita.

A Vaidade acumula seus súditos de uma satisfação e gozo que os leva à olhar as pes-
soas ao seu redor com domínio, de modo que seus rostos se enchem de uma superior-
dade que lhes dá vantagem na opinião dos demais mortais. Não podendo torná-los
s á b i o s, ela os torna felizes: confere-lhes a reputação, o respeito e a vene-ração das pes-
s o a s, riquezas, status e poder. Seu poder manipula a justiça humana e, por isso, quan-
do os doutores da lei, muito bem pagos, julgam mais justa a causa que defendem, com
p e rspicácia e sagacidade conseguem convencer o júri fazendo-a parecer verd a d e i ra aos
juizes; sua força reduz o conhecimento às ciências, enchendo os pesquisadores de
vãos instrumentos e tecnologia, na mesma medida em que a majestade de cada
ciência não é bastante venerável por si mesma; sua maestria orienta a impre s s õ e s,
intuições e especulações filosóficas e os efeitos, sobretudo, das opiniões - essa facul-
dade enganosa quer parece estar propositadamente no mundo para nos induzir a
um erro necessário - de modo que “as impressões antigas não são as únicas capazes
de nos enganar; os encantos da novidade têm o mesmo poder.” Só ela tem o poder
de misturar à loucura a sanidade, de maneira tão engenhosa que as idéias fracas e
as idéias fortes de poetas, de escritores e de pintore s, homogeneizadas tão ard i l o s a-
mente por essa soberana senhora, são transformadas em litera t u ra, poesia e pintura .

A Vaidade é a grande deusa e prostituta dos mortais, levando-os a uma espécie de
gruta de Corício e encerrando-os num calabouço de suficiências, sobretudo os
modernos que, sob hipótese de buscar conhecimento e alimentados pelo vil ceticismo,
deixam-se marcar pela exclusão pragmática de qualquer conceito ligado à idéia d e
D e u s, eliminando de vez da criação, a necessidade de compreensão de um princípio
transcendental, fazendo-os girar no círculo do nada para ele mesmo. Ora, o que é
mais terrível ao homem do que olhar para dentro de si mesmo e experimentar o
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desgosto de ser o que é e, por conseguinte, admitir-se nada? O homem – este ver-
mezinho – tão pequeno e de tão pouca duração, enchafurdado em suas inúmeras
agitações, não sendo capaz de sustentar-se, acaba por se perceber com uma refer-
ência vaga. Não fosse pela vigilante piedade de Deus, parece-me que, à primeira
consciência que tivesse de si mesmo, o homem se desmancharia em poeira.

A Vaidade, ao dizimar a “suficiência” da criação, imprimiu nos homens uma fatal
inclinação para a criatura, isto é, uma escolha contínua pela paixão de si mesmo. O
homem segue sua busca, em busca de si mesmo, e ao se perceber miserável – esse
estado de alma insuportável da própria condição humana que não dá conta de sua
angústia essencial – depara-se com essa deusa que o lança numa teia concupiscente
de efemeridades e fulgacidades. Descontente e incapaz de sustentar seu lugar,
começa a tatear todas as coisas ao seu redor que, infelizmente, assim como ele, estão
fadadas a se desmanchar em pó. Daí o fato de toda vida se corromper e se reduzir a
névoas de nada, pois no fim, tudo é vaidade. Vale ainda o reconhecimento de que
esta senhora não se limitou apenas ao homem, pois fê-lo presente à sociedade, de
modo que não se poderia encontrar uma única cidade, vila, tribo ou nação que, com
muita vaidade, não se gabe de possuir algo melhor que as outra s. Assim, a principal
ocupação dos mortais é acumular vaidades e contentar em tudo e por tudo sua
n a t u reza decaída, sem entender o estado miserável de sua contingência. Afastado do
Bem, por obra da vaidade, o homem está destituído completamente da possibili-
dade de fazer ou pensar o bem por si mesmo; e a tensão entre imanência e trans-
cendência desdobra-se em agonia, entendida como re v e l a d o ra da condição
humana e do abismo existente entre os mortais e Deus.

O Qohélet diz: "Apliquei-me a conhecer a sabedoria e a considerar a fadiga que se
realiza sobre a terra, pois o homem não conhece repouso, nem de dia , nem de noite.
Observei o conjunto da obra de Deus e percebi que o homem não consegue descobrir
tudo o que acontece debaixo do sol. Por mais que o homem se fadigue em pesquis-
ar, não chega a compreendê-la. E mesmo que o sábio diga que a conhece, nem por
isso é capaz de entendê-la."

Vaidade das vaidades, tudo é vaidade!

no fim,
tudo é vaidade
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