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Resumo 

 

 

PERDIGÃO, Thiago. Wagner e Nietzsche: introdução ao drama musical 

grego. 2020. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em 

Filosofia. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas.    

 

 

 

A presente dissertação tem como objetivo organizar e analisar os 

desdobramentos do conceito de drama musical grego na obra de Richard 

Wagner e Friedrich Nietzsche, sobretudo no período que abarca os anos de 

1869, 1870 e 1871, em relação à obra de Nietzsche, e as décadas anteriores a 

isso no que diz respeito às obras de Wagner. Qual o caminho percorrido pelo 

conceito de drama musical grego dentro da obra de Wagner? Qual a 

concepção de drama musical grego na obra de Nietzsche em tal período? O 

conceito de drama musical presente na obra de Wagner influenciou a 

interpretação de Nietzsche a respeito do mesmo conceito? Em que medida o 

drama musical grego foi trazido à modernidade por Wagner? Sendo o drama 

musical grego o cerne do trabalho, questões secundárias serão tratadas, tais 

como a união das artes dentro do drama musical e da ópera, as hierarquias 

entre as artes propostas pelos autores e outras várias questões sobre estética. 

Também serão abordados como temas secundários alguns autores que 

influenciaram tanto Wagner quanto Nietzsche, como Schopenhauer, Platão, os 

tragediógrafos gregos e outros. 

 

 

Palavras-chave: Drama musical grego, Drama musical, Ópera, Estética. 
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Abstract 

 

 

 

PERDIGÃO, Thiago. Wagner and Nietzsche: introduction to Greek musical 

drama. 2020. Dissertation (Master Degree) – Postgraduate program in 

Philosophy. Federal University of Pelotas, Pelotas, Brazil. 

 

 

This dissertation aims to organize and analyze the unfolding of the 

concept of Greek musical drama in the work of Richard Wagner and Friedrich 

Nietzsche, especially in the period spanning the years 1869, 1870 and 1871, in 

relation to the work of Nietzsche, and the decades prior to this with respect to 

Wagner's works. What is the path taken by the concept of Greek musical drama 

within Wagner's work? What was the conception of Greek musical drama in 

Nietzsche's work in that period? Did the concept of musical drama in Wagner's 

work influence Nietzsche's interpretation of the same concept? To what extent 

was the Greek musical drama brought to modernity by Wagner? Since the 

Greek musical drama is at the heart of the work, secondary issues will be 

addressed, such as the union of the arts within the musical drama and the 

opera, the hierarchies between the arts proposed by the authors and several 

other questions about aesthetics. Some authors who influenced both Wagner 

and Nietzsche, such as Schopenhauer, Plato, Greek tragedians and others, will 

also be treated as secondary themes. 

 

 

Key-words: Greek Musical Drama, Musical Drama, Opera, Aesthetics. 
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NOTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O presente trabalho adotará como convenção para a citação das obras 

de Nietzsche a mesma utilizada no periódico Cadernos Nietzsche, na qual as 

siglas em alemão são acompanhadas de siglas em português, com a 

respectiva indicação do aforismo, sendo da seguinte forma:  

 

MAI/HHI – Menschliches Allzumenschliches (v.1) (Humano, demasiado 

humano (v.1)) – 1878 

VM/OS – Menschliches Allzumenschliches (v.2) Vermischte Meinungen und 

Sprüche (Humano demasiado humano (v.2) Miscelânea de opiniões e 

sentenças) – 1879 

WS/AS – Menschiches Allzumenschliches (v.2) Der Wanderer und sein 

Schatten (Humano, demasiado humano (v.2): O andarilho e sua sombra) – 

1880 

M/A – Morgenröte (Aurora) – 1880-1881 

FW/GC – Die fröhliche Wissenschaft (A gaia ciência) – 1881 e 1886 

Za/ZA – Also sprach Zarathustra (Assim falava Zaratustra) – 1883-1885 

JGB/BM – Jenseits von Gut und Böse (Além do bem e do mal) – 1885-1886 

GM/GM – Zur Genealogie der Moral (Genealogia da moral) –1887 

WA/CW – Der fall Wagner (O caso Wagner) – 1888 

GD/CI – Götzen-Dämmerung (O crepúsculo dos ídolos) – 1888 

NW/NW – Nietzsche contra Wagner (Nietzsche contra Wagner) – 1888   
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Lista das obras de Wagner 

  

Para o leitor melhor se situar em relação às obras em prosa de Wagner 

e seus respectivos anos, tal como se encontram os títulos em seu Prose 

Works, criamos a lista parcial a seguir: 

 

- Autobiography (Autobiographische skizze), 1842 

- The art-work of the future (Das Kunstwerk der zukunft), 1849 

- Art and revolution (Die kunst und die revolution), 1849 

- Art and climate (Kunst und Klima), 1850 

- Communication to my friends (Eine Mittheilung an Meine Freunde), 1851 

- Ópera e drama, (Oper und drama), 1851 

- On the Goethe-institute, 1851 

- A theatre at Zurich, 1851 

- On the performing of Tannhäuser (Über die Auffübrung des “Tannhäuser”), 

1852 

- Remarks on performing the opera “The flying dutchman” (Bemerkungen zur 

Auffübrung der oper “Der fliegende Holländer”), 1852 

- Explanatory programmes, 1852-1853 (Beethoven Heroic Symphony; 

Beethoven’s overture to Coriolanus; Overture to the Fliegende Holländer; 

Overture to Tannhaüser; Prelude to Lohengrin).  

- Gluck’s overture to Iphigenia in Aulis, 1854 

- On Franz Liszt’s Symphonic Poems, 1857 

- A letter to Hector Berlioz (Ein brief an Hector Berlioz), 1860 

- Music of the future (Zukunftsmusik), 1860 

- A report on the production of Tannhaüser in Paris, 1861 

- Preface to the Ring poem, 1863 

- The Viena Opera-House, 1863 

- On state and religion (Über Staat und Religion), 1864 

- What is German? (Was ist Deutsch?), 1865 

- A music-school for Munich, 1865 

- My Recollections of Ludwig Schnorr of Carolsfeld ,1865 

- German Art and German Policy (Deutsche kunst und Deutsche Politik), 1867 

- Notices (Riehl, F. Hiller, Remembrance of Rossini, Eduard Devrient), 1867 
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- Three poems, 1868 

- About conducting (Über das dirigirem), 1869 

- Beethoven, 1870 

- Epilogue to the Nibelung’s Ring, 1871 

- A capitulation (Eine Kapitulation), 1871 

- Reminiscences of auber (Erinnerungen an Auber), 1871 

- The destiny of opera (Über die Bestimmung der Oper), 1871 

- Actors and singers (Über Schauspieler und Sänger), 1872 

- The rendering of Beethoven’s ninth symphony, 1873 

- Letters and minor essays (Letter to an actor, 1872; A glance at the german 

operatic stage of today, 1873; Letter to an italian friend on the production of 

“Lohengrin” at Bologna, 1871; To the burgomaster of Bologna, 1872; To 

Friedrich Nietzsche, 1872; On the name “Musikdrama”, 1872; Prologue to a 

Reading of the “Götterdämmerung” before a select audience in Berlin, 1873). 

- Bayreuth, 1873 
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Introdução 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar os desdobramentos do 

conceito de drama musical grego na obra de Richard Wagner e Friedrich 

Nietzsche, sobretudo no período que abarca os anos de 1869, 1870 e 1871, 

em relação à obra de Nietzsche, e as décadas anteriores a isso no que diz 

respeito às obras de Wagner.1 O trabalho buscará fundamentar a hipótese de 

que o conceito de drama musical grego – e seus desdobramentos – presente 

na obra de Wagner influenciou a interpretação de Nietzsche a respeito do 

mesmo conceito. Nesse sentido, desdobram-se ainda questionamentos 

secundários, tais como: qual a influência do conceito de drama musical grego 

na obra de Wagner? Qual a influência do mesmo conceito na obra de 

Nietzsche? Os assuntos relacionados ao drama musical grego foram 

interpretados e aplicados de forma semelhante por Wagner e por Nietzsche? 

Como e em que medida o drama musical grego foi trazido à modernidade por 

Wagner?  

Sendo o drama musical grego o cerne do trabalho, questões 

secundárias serão tratadas, tais como os conceitos de apolíneo e dionisíaco 

por exemplo, assim como a visão de Nietzsche acerca de Wagner em seu 

período de juventude – a qual, mesmo que tenha mudado ao longo de sua 

vida, a ponto mesmo de voltar-se mais tarde contra Wagner, mantém certa 

admiração inicial, como quando, no final de sua vida, chama Wagner de um 

“contra Alexandre”, capaz de voltar a “atar o nó górdio da cultura grega”, 

conforme expressa em carta (NIETZSCHE, 1990), e mais tarde volta a explorar 

em sua obra Ecce Homo (NIETZSCHE, 1995), admiração esta que só pode ser 

compreendida a partir do estudo desta época de juventude. Também serão 

exploradas de modo secundário questões presentes dentro da obra estética de 

Wagner, em livros como Ópera e Drama (WAGNER, 2013), Minha vida 

(WAGNER, 1911) e seu ensaio intitulado Beethoven (WAGNER, 1987), que 

                                                 
1
 Apesar do conceito de musikdrama ou drama musical ser de Theodor Mundt (1808-1861), crítico e 

escritor alemão, usamos tal conceito na acepção de Richard Wagner, que foi aquela usada por Nietzsche 
e corresponde mais ao drama musical enquanto união das artes com sua relação direta ao drama 
musical grego. 
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muito marcou Nietzsche2 – obras estas em geral pouco aprofundadas no 

cenário brasileiro; de resto, também serão tratados como temas secundários 

alguns autores que influenciaram tanto Wagner quanto Nietzsche, tal como foi 

o caso de Schopenhauer e sua estética (SCHOPENHAUER, 2003), sem o qual 

não é possível compreender várias das posições daqueles relativas à arte e à 

filosofia, assim como a visão de certos comentadores a respeito de temas aí 

discutidos, tais como estética, pessimismo e ética trágica (HOLLINRAKE, 

1985). 

 Nessa medida, trataremos de apontar a relação entre música, poesia, 

teatro e dança dentro da concepção do drama musical grego; de mostrar a 

influência dos trágicos gregos sobre a concepção de drama musical de 

Nietzsche e Wagner; de explorar as intersecções presentes nas concepções de 

ambos sobre ópera e drama em geral, e de reunião de intersecções – assim 

como uma ponderação sobre as discordâncias – acerca do conceito de drama 

musical moderno (wagneriano), em contraposição ao drama musical grego. 

 

*** 

 

O compositor Richard Strauss observou certa vez que o período em que 

a amizade entre Wagner e Nietzsche atingiu o seu zênite foi “um dos 

momentos culturais mais marcantes e significativos do século dezenove”3, 

observação esta que nos fornece o grau de importância e relevância relativos 

às temáticas que tratam as relações entre ambos, justificando a necessidade 

de um aprofundamento contínuo do estudo destas. Vários trabalhos foram 

empreendidos, sem dúvida, nesse sentido; porém, em sua maioria, é possível 

notar que voltam-se sobretudo à análise das perspectivas e críticas de 

Nietzsche a respeito de Wagner, como as que estão presentes em suas obras 

Wagner em Bayreuth, O caso Wagner, Nietzsche contra Wagner – ao passo 

                                                 
2
 Exporemos ao longo do trabalho os títulos de Wagner em português, ou por vezes em espanhol ou 

inglês, embora no início do presente trabalho, dispomos uma lista onde há também os títulos em 
alemão, conforme foram escritos originalmente.  
3
 Frase de Strauss relatada pela irmã de Nietzsche na  Correspondência com Wagner, livro no qual há 

várias das importantes correspondências entre Nietzsche e Wagner, e que, portanto, servirá como uma 
das principais fontes do presente trabalho. – Frase presente em: Nietzsche, Correspondência com 
Wagner. Trad. de Maria José de La Fuente. Lisboa, Guimarães editores, 1990, p. 11. 
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que, na presente dissertação, procuraremos antes fazer igual estudo da obra 

teórica de Wagner (e por vezes também da obra poética e musical), a fim de, a 

partir do estudo sistemático comparativo das obras dos dois, conseguirmos 

superar a unilateralidade e chegarmos à uma visão mais ampla no que diz 

respeito à concepção do drama musical, alçando, posteriormente, os outros 

objetivos já citados. A relevância da presente dissertação, portanto, se justifica: 

com efeito, mesmo para uma compreensão ainda mais aprofundada da obra de 

Nietzsche – e sua compreensão do drama musical grego – é preciso 

investigarmos suas influências e fontes, e como Wagner foi não somente um 

de seus “mestres”, mas igualmente um amigo íntimo, não poderemos ter uma 

visão extensa de sua vida e obra sem investigarmos seus contrapontos na obra 

de Richard Wagner. Em consonância com isso, sendo a obra teórica de 

Wagner algo pouco estudado, ao menos no Brasil – e isso tanto no meio 

filosófico quanto no meio musical –, o trabalho pretende trazer à tona ideias e 

pensamentos do compositor ainda não suficientemente abordados nos meios 

intelectuais atuais.  

Outro ponto importante consiste no viés voltado à ópera (influenciada 

pelo drama musical) e ao drama, algo não tão abordado em trabalhos 

filosóficos atuais, e, sobretudo, no que diz respeito à possibilidade de uma 

compreensão do drama musical grego a partir das reflexões estéticas de 

Wagner e Nietzsche. Ora, a presente dissertação vai além, com isso, do 

potencial de ensejar apenas um trabalho teórico, na medida em que poderá 

servir ainda a fins práticos futuros, uma vez que tal compreensão nascida da 

intersecção de conceitos e interesses de ambos autores no drama musical 

poderá dar ensejo ao trabalho estético e criativo de compositores, diretores e 

artistas em geral.  

Ademais, vale dizer, a música foi o ponto ou elemento fundamental que 

uniu primeiramente Nietzsche a Wagner e que continuou sendo ao longo da 

vida, de um modo ou de outro, algo vital para ambos. Isso é bem explicitado 

pelo seguinte trecho de uma carta de Nietzsche a seu amigo Erwin Rohde, a 

qual demonstra que aquilo que primeiro o uniu a Wagner foi precisamente o 

encanto com a sua música, antes mesmo de conhecê-lo:  
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Esta noite assisti ao concerto da sociedade Euterpe e vivifiquei o 

espírito ouvindo o Vorspiel de Tristão e Isolda e de Os Mestres 

Cantores. Por muito que queira, não consigo manter uma atitude de 

fria crítica ao ouvir esta música; todos os meus nervos vibraram e há 

muito tempo que não experimentava uma sensação de tal prazer 

contido, enquanto ouvia a última abertura. (NIETZSCHE, 1990, p.18)
 

4  
 

Isso mostra, ao menos em parte, que um aprofundamento das 

concepções estéticas de Nietzsche em relação a Wagner – e vice-versa – pode 

contribuir para um entendimento maior da própria obra do filósofo. De resto, o 

trabalho ainda justifica-se pela própria influência colossal das concepções de 

ambos na maior parte dos desenvolvimentos estéticos posteriores a eles, de 

fato ainda inesgotadas e, por isso, ainda demasiado atuais.5  

A seguir, tentaremos mostrar a proximidade de assuntos abordados por 

Nietzsche e Wagner no geral, a fim de demonstrar a consonância de suas 

preocupações teóricas como um todo e alguns dos assuntos que, de forma 

direta ou indireta, tangenciaram a questão do drama musical grego. 

 

*** 

Verdadeiro apogeu da união entre a música e a filosofia, as vidas e as 

obras de Nietzsche e Wagner são, por isso mesmo, campo de estudos e 

debates tanto de músicos quanto de filósofos. É verdade que uma tal união já 

iniciara-se teoricamente em Schopenhauer,6 influência direta de ambos e 

                                                 
4
 NIETZSCHE, Correspondência com Wagner, p.18, 1990. 

5
 A suma importância de Wagner e Nietzsche para a história estética, em comparação a tantos outros 

compositores e filósofos existentes, pode ser encontrada também nas reflexões de Heidegger, já que 
entre os seis fatos fundamentais de toda a história estética por ele elencados, dois correspondem 
precisamente a questões que envolvem Wagner e Nietzsche: “Os seis fatos fundamentais da história 
estética indicados por Heidegger são os seguintes: 1) A grande arte grega da época do esplendor que 
não precisava de uma reflexão estética correspondente. 2) O início das reflexões estéticas com Platão e 
Aristóteles, quando a grande arte já estava chegando ao seu fim. 3) O início dos tempos modernos. 4) A 
estética de Hegel e sua constatação do fim da arte como reveladora do absoluto. 5) A tentativa de 
Wagner de resgatar uma arte total. 6) A proposição nietzschiana da arte contra o niilismo dos valores 
supremos, sustentados pela religião, pela moral e pela filosofia.” (SILVA, 2002, p. 28). 
6
 Schopenhauer, em sua Metafísica do belo, pela primeira vez na história da filosofia, dá importância 

máxima à música, em comparação com as outras artes, e o faz no último capítulo da mencionada obra 
denominado “A música”.  
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assunto constante de suas conversas particulares7; ela consolida-se de forma 

decisiva, porém, apenas com a relação de ambos e em suas personalidades 

mesmas, já que, enquanto Nietzsche tem sempre em vista a música em sua 

obra filosófica (por vezes até mesmo em seus títulos),8 Wagner foi, por assim 

dizer, o primeiro compositor-filósofo, porquanto foi o primeiro a construir uma 

densa obra filosófico-estética que fundamentou toda a sua obra musical, algo 

inexistente em seus antepassados compositores, tais como Bach, Mozart ou 

Beethoven (e, vale dizer, até os dias de hoje é algo incomum no meio musical 

em geral). Devido a isso, os paralelos possíveis entre as concepções estéticas 

de Wagner e Nietzsche são vários; um deles, por exemplo, refere-se ao 

interesse constante pelo conceito de “trágico” que, como podemos ver, Wagner 

já usava, quando escreve: 

  

No teatro – que, do altar dos deuses, que era o seu centro, subira 

para a inteligibilidade do palco, estendendo-se aos amplos espaços 

onde podia oferecer-se ao espectador desejoso de compreender –, 

era o trágico que levava a cabo a mais viva obra da mais perfeita arte. 

(WAGNER, 2003, p.139)
 9  

 

Nietzsche, por sua vez, expandiu doravante o conceito de “trágico”, 

tendo, desde o início de suas investigações, voltado a questões que envolviam 

o trágico.10  Tal pensamento será, mais tarde, aliado por exemplo à figura de 

Dionísio, tão importante inclusive em termos de aliança com outros 

pensamentos, como o eterno retorno e a transvaloração de todos os valores.11 

O filósofo também, para além das questões filosóficas mais conceituais como 

“Dionísio” ou o “Trágico”, considera ainda em seus escritos o próprio exemplo 

                                                 
7
 NIETZSCHE, Correspondência com Wagner, p.23, 1990. 

8
 Vale lembrar um dos títulos dados por Nietzsche, que inclusive data do período de sua intensa amizade 

com Wagner: O nascimento da tragédia a partir do espírito da música. 
9
 Trecho presente no livro de Wagner denominado A obra de arte do futuro, de 1849. 

10
 Lembramos aqui o próprio título de um de seus escritos iniciais, denominado A filosofia na época 

trágica dos gregos.  
11

 Conforme escreve Luís Rubira em sua tese de doutorado intitulada Nietzsche: do eterno retorno do 
mesmo à transvaloração de todos os valores: “o pensamento do eterno retorno orienta as reflexões de 
Nietzsche quando elabora seus últimos escritos, e está presente na figura de Dioniso”. (RUBIRA, 2008, p. 
16) 
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da vida de Wagner,12 assim como o de Schopenhauer, o que pode ser 

exemplificado por dois trechos relevantes; o primeiro foi escrito em uma de 

suas cartas ao amigo Rohde: “penso em Wagner e Schopenhauer e na 

intrépida energia com que conservaram a fé em si próprios, e isto no meio do 

“açular de todo o mundo cultural!””. (NIETZSCHE, 1990, p. 19)13 Já no segundo 

exemplo, também em carta a Rohde, exprimi-se assim:  

 

Wagner engloba todas as qualidades que se poderiam desejar. O 

mundo não tem a mais tímida concepção da sua grandeza como 

homem nem da sua excepcional natureza. Aprendi muito no meu 

convívio com ele e é como fazer um curso prático de filosofia 

schopenhauriana. Esta sensação de afinidade com Wagner é para 

mim uma fonte indescritível de consolação... (NIETZSCHE, 1990, 

p.30)
 14 

 

 
 

 A partir de tais breves exemplos (sendo um dos objetivos do trabalho 

precisamente adicionar e desenvolver mais desses exemplos) já é possível 

contemplar o fato de que o convívio com Wagner afetou em certa medida as 

percepções estéticas e éticas de Nietzsche, fornecendo-lhe observações e 

experiências que foram então desenvolvidas ao longo de sua obra. 

 Igualmente interessante é o exemplo que diz respeito a uma possível 

consonância entre ambos acerca de interpretações filosóficas de fenômenos 

semelhantes, como é o caso da concepção de Nietzsche a respeito da “origem 

do conhecimento”: 

  

O intelecto, através de descomunais lances de tempo, não engendrou 

nada além de erro; alguns deles resultaram úteis e conservadores da 

espécie: quem topou com eles ou os recebeu como legado combatia 

                                                 
12

 Para além de questões puramente estéticas que unem os interesses de Nietzsche e Wagner, também 
vale pautar em termos éticos (em termos de ações em vida), Nietzsche compara o exemplo da vida de 
Wagner ao exemplo da vida de Schopenhauer, qual, por sua vez, é sintetizado pelo seguinte trecho 
escrito por Clademir Araldi: “Schopenhauer seria esse mestre e educador, que conseguiu enfrentar e 
superar os maiores perigos que podem abalar um filósofo: o isolamento, o abalo e desespero da 
verdade.” (ARALDI, 2013, p.29) 
13

 NIETZSCHE, Correspondência com Wagner, p.19. 
14

 NIETZSCHE, Correspondência com Wagner, p.30. 
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seu combate por si mesmo e por sua prole com maior felicidade. 

(NIETZSCHE, 1998, af. 110.)
 15 

 

 

 O filósofo, assim, associa o conhecimento ao erro, tema que irá trabalhar 

também em outras obras. De forma semelhante, porém, Wagner já havia 

associado o conhecimento e a consciência ao erro, e é possível que tal 

concepção de Nietzsche tenha sido influênciada pela concepção de Wagner e 

vice versa. Sobre esta, este escreve:  

 

A partir do momento em que, portanto, o homem se contrapôs à 

natureza e nele se desenvolveu o pensamento com base no 

sentimento de dependência em relação a ela, o qual pela primeira vez 

brotou dessa contraposição, a partir de então começa o erro, 

enquanto primeira expressão da consciência. (WAGNER, p. 10, 2003)
 

16 
 

 

 Em suma, acreditamos haver explorado, ainda que por alguns exemplos 

isolados, possíveis influências e interesses mútuos entre Wagner e Nietzsche – 

e tudo isso em diferentes áreas de seus pensamentos, ou seja, estética, ética 

etc. Ora, como a ópera (em seu sentido moderno) e o drama musical (em seu 

sentido antigo) consistem em artes que reúnem tanto as artes diversas entre si 

como perspectivas e imaginários oriundos de campos distintos como a filosofia 

e a política (e dentro destas a moral e a ética, por exemplo), campos estes que, 

por vezes, sustentam parte do conteúdo das próprias artes, é mister que seja 

possível mostrar a possibilidade de concepções diversas acerca do drama 

musical grego a serem extraídas da instersecção daqueles interesses.  

 

*** 

 

                                                 
15

 NIETZSCHE, A gaia ciência, § 110. 
16

 WAGNER, A obra de arte do futuro, p. 10. 
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 Se na primeira e na segunda parte da dissertação estarão as discussões 

estéticas que aprofundam o conceito de drama musical, na última parte serão 

tratadas as discordâncias e concordâncias entre as concepções de Wagner e 

Nietzsche acerca de tal tema, de forma sintetizada.  

    Tais discordâncias levaram este último – de modo a antecipar uma 

questão a fim de exemplificar –, aliàs, a uma tentativa de propor meios de se 

“ultrapassar” a estética wagneriana, como quando escreve, por exemplo: “ou, 

novamente, ultrapassar Wagner, música coral dramática. Música ditirâmbica. 

Efeito de uníssono...” (NIETZSCHE, 1990, p. 301). Porém, mesmo o filósofo 

tendo suas próprias concepções estéticas e se opondo a várias questões de 

Wagner, é ainda preciso este último para nos aprofundarmos em questões 

técnicas operísticas nas quais o primeiro não se debruçou de modo tão 

enérgico, precisamente porque não teve a experiência composicional 

propriamente, em se tratando de ópera. Por outro lado, várias consonâncias e 

intersecções no pensamento estético e artístico de ambos podem ser 

percebidas, mesmo porque eles chegaram a discutir várias questões de tal 

caráter pessoalmente, tal como aquelas relativas às figuras de Apolo e Dioniso, 

centrais na filosofia nietzschiana – sobretudo em O Nascimento da Tragédia 

(NIETZSCHE, 1992) – e, em parte, também presentes em alguns textos 

wagnerianos.17  

    Na primeira e segunda partes, portanto, serão tratadas questões que 

aprofundam o drama musical a partir das concepções de Wagner e Nietzsche 

sobre o mesmo, como música e palavra,18 a Ideia e as artes,19 o teatro e o 

                                                 
17

 Em parte isso está explícito no texto de Rosa Maria Dias: “Em junho de 1870, hospedado na casa de 
Wagner, Nietzsche lê para ele e sua mulher Cosima e para o amigo Erwin Rhode as duas conferências: 
"O drama musical grego" e "Sócrates e a tragédia" no salão onde estava dependurado o quadro 
“Bacchus entre as musas” de Boaventura Genelli, tal como Cosima relata em seu diário. Nessas 
conferências a antítese entre Dioniso e Apolo ainda não estava explícita. Em 1871, Wagner alude a isso 
pela primeira vez em seu ensaio “O destino da Ópera” – o compromisso do impulso apolíneo e 
dionisíaco aparece como formativo do drama trágico. Em A arte e a revolução, de 1849, Wagner fez um 
panegírico de Apolo: o espírito grego em sua expressão mais completa, e alude também a Dioniso.” 
(DIAS, 2005, p. 35). 
18

 Uma questão interessante relacionada a tal tema já foi tratada por Leandro Macedo D’Ávila: “Pode-se 
extrair desse esquema resumido a noção da importância que a questão da relação entre música e 
palavra ocupou na atividade intelectual de Nietzsche, e o quanto foi relevante para o desenvolvimento 
de seu pensamento. Pois, sendo a palavra o meio de expressão apropriado à delimitação de conceitos, e 
a música um sugestivo discurso imagístico em forma de sons, linguagem indeterminada e inquinada com 
a Vontade, ambas, respectivamente, atuam como meios de expressão; a palavra, da tendência à 
organização, ao logos, e a música enquanto expressão da natureza caótica e exuberante em eterno 
fluxo, sendo simbolizados pelas deidades áticas Apolo e Dioniso. Dessa maneira a música (dionisíaca) e a 
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drama, a música e sua relação com a imagem e o conceito,20 o mito e a 

música,21 entre outras questões.  

 

*** 

 

 De acordo com as investigações até aqui feitas, levando em conta 

mesmo os textos que permeiam a temática voltada ao drama musical a partir 

de Nietzsche ou de Wagner,22 não foram encontrados comentadores que se 

aprofundaram demasiado na temática objetivada no presente trabalho – isto é, 

como o conceito de drama musical grego foi interpretado e aplicado de forma 

semelhante ou dessemelhante por Nietzsche e por Wagner e quais foram seus 

desdobramentos nas obras de ambos, a abranger o período da juventude de 

Nietzsche (entre 1869 e 1871), quando da publicação de suas conferências, tal 

como O drama musical grego.   

Também não encontramos nenhum diálogo evidente com as obras mais 

raras de Wagner, por assim dizer, já que a maioria dos comentadores 

estudados analisaram tão somente as obras escritas mais divulgadas de 
                                                                                                                                               
palavra (apolínea), atuam como momentos constituintes da gênese do canto segundo a abordagem 
nietzschiana. Essa transfiguração de "linguagem universal indeterminada" em canto com palavras é um 
dos pontos nevrálgicos da sua teoria sobre a tragédia, a qual determinou sua militância estética-cultural 
dos anos 1870, e da qual se encontram reminiscências ainda em suas fases posteriores de produção 
intelectual.” (D’AVILA, 2012, p. 58). 
19

 Parte da atuação da música em sua relação com outras artes, dada por Nietzsche em o Nascimento da 
tragédia pode ser resumida pelo seguinte trecho: “A poesia, como observa Nietzsche em alusão à 
Schiller é precedida por um estado musical, o que lhe desvincula da Ideia, relacionando-a com a 
Vontade — a força plasmadora de toda realidade. O momento estético na música é para o autor um 
rompimento da individuação que se realiza na tragédia através da fusão de princípios artísticos 
antagônicos e inerentes à natureza. É bastante significativo que Dioniso esteja rodeado por um cortejo 
de faunos, que sopram o Aulos — o que já aponta para uma síntese entre as artes liberais e mecânicas 
nos períodos de festividades na Grécia arcaica. Com a presença do dionisíaco funda-se uma 
compreensão estética diferenciada, uma vez que desloca a Ideia de seu posto de centro organizador do 
gosto (ato estético) e dissolve a oposição entre poesia e prosa (como elementos-chave) para uma 
distinção entre as artes.” (D’AVILA, 2012, p.47). 
20

 “Para Nietzsche, a música é o elemento primeiro, sem imagem ou conceito, a partir do qual são 
engendradas imagens e sentimentos como alegorias ou símbolos de uma música.” (HARTMANN, 2004, 
p. 69-70). 
21

 “Para Nietzsche a música deve tornar-se palavra, mas não para satisfazer as exigências da 
racionalidade, ou cumprir o devir do espírito. Seu devir é justamente o oposto, destacar o que há de 
irracional no cerne dos fenômenos, dessa forma, a música não deve se tornar meramente linguagem 
determinada, mas mito – a quintessência do devir inexorável de todo fenômeno.” (D’AVILA, 2012, p. 
60). 
22

 Vale ressaltar que a maioria dos textos investigados aqui foram em língua portuguesa, espanhola ou 
inglesa, entre eles originais nestas línguas ou traduções do alemão e do francês.  
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Wagner, que são em geral o ensaio Beethoven, Ópera e drama, A obra de arte 

do futuro e sua autobiografia. Todo o restante do seu “prose works” (publicado 

com este nome e que se refere à sua completa obra em prosa) permanece sem 

uma análise mais profunda, sobretudo no que diz respeito às possibilidades – 

que aí dentro acreditamos haver – relacionadas ao tema do drama musical 

grego e do drama musical em geral. Com efeito, a abordagem dos 

comentadores acerca de semelhantes temas tendem a ser parecidas entre si e 

sempre no sentido de expor os conceitos mais gerais dos autores 

separadamente e sem fazer correlações substanciais.  

Não obstante tal distância entre aquilo que pretenderemos expor e o que 

foi até agora analisado, abordaremos a seguir trechos de comentadores que 

acreditamos contribuir para a compreensão do tema central do presente 

trabalho, ainda que por vezes indireta ou fragmentariamente.  

Em sua dissertação intitulada “Tempo e música em Assim falava 

Zaratustra” (GOMES, 2006), Laurici Gomes descreve de forma interessante e 

resumida a ponte que Nietzsche faz entre a concepção de Wagner acerca do 

drama musical e a sua própria em relação à tragédia grega e o ditirambo 

dramático, e o modo como este então vem a ser o fruto daquilo que Nietzsche 

denominou de “dramaturgo ditirâmbico”: 

 

 Além da influência exercida por Wagner na caracterização do elo 

entre Apolo e Dioniso, Nietzsche se apropria da concepção 

wagneriana de drama musical para construir sua interpretação da 

tragédia grega como um ditirambo dramático, expressão reveladora 

da maneira como o filósofo, em O nascimento da tragédia, entende os 

elementos envolvidos nesta arte. O ditirambo é um canto ritual a 

Dioniso, que depois passou a ser estendido a outras divindades, 

cantado por um coral, com coro e solista acompanhado de flauta, que 

se dispunham circularmente em torno de um altar. O ditirambo 

dramático de Nietzsche é a representação do ditirambo, ou seja, é a 

encenação dos estados que envolvem os integrantes do ditirambo, 

que, segundo a interpretação nietzscheana em O nascimento da 

tragédia, é uma projeção apolínea dos estados e efeitos 

proporcionados pelo impulso dionisíaco, que se caracteriza por 

promover a quebra da individuação, por proporcionar a dissolução do 

“eu” ocasionada pela presença da música. A cena trágica é a 
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representação desses estados, ou seja, Apolo, divindade ligada à luz, 

à imagem, à individuação, representando um estado dionisíaco que, 

em outros termos, pode ser traduzido pela possibilidade de se retirar 

visualidade dos “estados de ânimo musicais”. Desta forma, o artista 

trágico é o dramaturgo ditirâmbico. (GOMES, 2006, p. 77) 

 

 Igualmente interessante é a ligação que autor faz no trecho entre Apolo 

e Dionísio e a música e o ditirambo – assuntos que trataremos no capítulo 

relativo aos fragmentos póstumos de Nietzsche. Em todo caso, apesar de 

apresentarem algumas outras questões que envolvem música e drama, 

Nietzsche e Wagner,23 ainda assim as referências aqui são apenas às mesmas 

obras já citadas de Wagner, não havendo aprofundamento nas comparações 

entre o drama musical grego pensado por Nietzsche e aquele cogitado por 

Wagner.  

Anna Cavalcanti, em sua introdução à obra Wagner em Bayreuth, de 

Nietzsche, faz um observação de grande interesse para a compreensão da 

influência que O nascimento da tragédia deste último teve sobre a 

conceituação de drama musical por parte de Wagner, em seus escritos: “em 

‘Sobre a designação drama musical’ (1872), Wagner reflete sobre a estética de 

Schopenhauer a partir das concepções elaboradas por Nietzsche em O 

nascimento da tragédia, especialmente a de que a música engendra a imagem 

como expressão alegórica de si própria” (CAVALCANTI, 2009, p. 11). Aqui 

acreditamos obter uma questão apresentada por um comentador mais próximo 

do que ansiamos aprofundar no trabalho em geral – já que abordaremos 

também a relação de Wagner com Schopenhauer quando tratarmos de seu 

ensaio Beethoven – porquanto consegue estabelecer uma conexão direta entre 

conceitos de ambos os autores voltados, ao mesmo tempo, à questão do 

drama musical e do drama musical grego.  

                                                 
23

 Como, por exemplo: “Um escrito de 1872, intitulado “Música e Palavra”, é extremamente revelador. 
Nietzsche inicia este escrito citando o Parega II de Schopenhauer “Metafísica do Belo e Estética”, em 
que o filósofo fala dos sons e da importância das imagens intuitivas para acompanhá-los, abrindo uma 
discussão acerca da importância da imagem, da ação plástica, como um meio para facilitar a 
compreensão da música pelo intelecto. Tendo por horizonte a própria ideia, que compartilha com 
Richard Wagner, de que o drama é um esquema para a compreensão da música, o jovem Nietzsche, 
neste escrito, concentra suas atenções sobre a música vocal, em que se apresenta a união do som, da 
imagem e da palavra.” (GOMES, 2006, p.68). 
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 Encontramos ainda vários trechos acerca da relação de Wagner com o 

drama musical e a ópera, embora, conforme já dito, em geral de modo a tão 

somente descrever tais conceitos segundo a ótica wagneriana, mas sem 

relacioná-los à ótica nietzschiana dos mesmos. Para exemplificar, vale o trecho 

de Miguel Salmerón Infante, em seu artigo “Wagner e a filosofia, Wagner como 

filosofia” (INFANTE, 2012), que exemplifica bem, de forma resumida, como 

Wagner pensa o drama musical e sua divergência nisso em relação a seus 

antecessores:  

 

Até agora, poderíamos dizer que Wagner é apenas mais um 

romântico, mas seu principal ataque à música barroca está no campo 

do drama musical. Com o interesse de esclarecer a mensagem do 

texto e da palavra, mas sob parâmetros muito distintos das 

autoridades eclesiásticas, os compositores de dramas musicais, 

seguindo na esteira das reflexões da Camerata dos Bardi e da 

produção de Claudio Monteverdi, deram à ópera uma cisão radical 

entre os momentos narrativos e dramáticos da trama que ocorreram 

nos recitativos e os momentos líricos sentimentais e emocionais 

expostos nas árias. (...) Diante desse corte, mais típico do açougue 

do que do teatro, Wagner optou por manter o continuum dramático 

pela unidade da ária e do recitativo. No entanto, a obra de arte total 

não foi forjada apenas no esquema do drama musical, mas também 

na própria obra. (...) A forma musical wagneriana é extremamente 

expandida em suas escalas, é densa em seu timbre, em sua 

intensidade e em sua textura harmônica, por isso foi chamada, 

justamente por Nietzsche, de uma melodia sem fim. E esta forma, que 

põe em causa a forma tonal, foi, assim, o ponto de partida da Escola 

Moderna de Viena: o Tristão foi o primeiro referente indesculpável de 

Schoenberg, Berg e Webern. E, finalmente, a obra de arte total, tem 

um terceiro pilar, o Leitmotiv, o motivo norteador. Células, frases ou 

temas musicais associados a personagens, situações, emoções ou 

objetos. Assim como os sentimentos despertados por todos esses 

elementos vão mudando, também muda a música, por isso as 

canções são submetidas a todas as possibilidades de contraponto e 

modulação harmônica para expressar essas mudanças. (INFANTE, 

2011, p. 135 – Tradução nossa)  
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 As descrições feitas acima de conceitos básicos de Wagner, como 

Leitmotiv e melodia sem fim (ou infinita) são cruciais para contextualizarmos 

aquilo que Wagner trará para dentro do seu próprio conceito de drama musical. 

Na mesma linha da descrição de conceitos e suas possíveis 

contextualizações, segue Michael Silk, em seu texto “Wagner e a tradição 

clássica” (SILK, 2014). Ele, porém, aprofunda alguns trechos no sentido de 

criticar algumas relações feitas por Wagner e, entre estas, a mais interessante 

para nós diz respeito às críticas contra a visão de Wagner em relação aos 

gregos, e portanto à própria distância, em certos pontos, do drama musical 

grego e do drama musical wagneriano:  

 

É fácil criticar a visão de Wagner sobre a Grécia. A história tem que 

ser esmagada e as realidades ajustadas a fim de tornar a 

"comunidade" ateniense o criador efetivo do mito grego. (...) Fácil 

também, para identificar discrepâncias entre o paradigma grego e o 

projeto de Wagner, como eventualmente realizado no Anel. Como a 

Oresteia, o Anel é um ciclo conectado, mas um tipo muito diferente de 

ciclo. (...) O conflito é iniciado pelo roubo do ouro do Reno e sua 

formação em um anel no qual o poder terrestre reside, e é resolvido 

pelo sacrifício de Brünnhilde do anel e dela mesma, qual precipita a 

destruição dos deuses: o amor sobrepõe o poder. Tal alegoria, 

estranha à tragédia grega, é apenas uma das muitas características 

não-gregas do Anel de Wagner. (...) Por uma boa medida, os 

melhores esforços de Wagner para tornar Bayreuth "um festival de 

arte alemã" e uma "verdadeira necessidade religiosa", e seu festival 

teatral, um equivalente interno de um espaço teatral grego, foram em 

grande parte desviados. (...) O efeito geral (nas palavras de Thomas 

Mann) era "uma espécie de um Lourdes teatral, uma gruta de 

milagres para uma idade crepuscular cansada que anseia por algum 

tipo de ‘fé’, enquanto todo o fenômeno de Bayreuth incorporava "não 

o espírito da nação, mas simplesmente a suprema ambição de um 

artista.” (Mann poderia ter acrescentado que, enquanto os festivais 

atenienses tinham dramaturgos concorrentes, Bayreuth era todo 

Wagner.) (SILK, 2014, p.7 – Tradução nossa). 
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 No entanto, conforme ele aponta, tal discrepância entre o drama musical 

de Wagner e o drama musical grego não seria absoluta, na medida em que 

Wagner conseguiu se aproximar dos gregos em determinados pontos.24 A 

atualidade relativa do trabalho de Silk – e não só deste – também nos faz 

perceber que semelhantes assuntos são de grande interesse até os dias de 

hoje e que, se por um lado, vários pontos acerca da obra de Nietzsche ou de 

Wagner (ou da relação de ambos) foram trabalhados até certa exaustão,25 

outros não, e em parte nos parece evidente que é precisamente tais lacunas 

aquilo que devemos, como investigadores, tentar encontrar e perscrutar 

doravante.  

 Outro ponto que julgamos demasiado importante para entendermos 

como a ideia de uma “arte total” a ser encarnada na forma de drama musical 

não veio primeiramente de Wagner e Nietzsche, mas estava 

fragmentariamente espalhada em movimentos culturais europeus anteriores a 

eles, é aquele bem explicado por Gunter Berghaus, em seu artigo intitulado “A 

concepção futurista da obra de arte total e o teatro de Marinetti” (BERGHAUS, 

2012): 

 

Essa situação começou a mudar no final do século XVIII. Louis 

Bertrand Castel, na França, John Brown, na Inglaterra, e Johann 

Gottfried Herder, na Alemanha, propuseram a ideia de uma obra de 

arte sinestésica e influenciaram os românticos, para quem a fusão 

das artes tornou-se um sonho favorito. Richard Wagner, cujos dramas 

musicais foram concebidos como Gesamtkunstwerke e cujos escritos 

expunham a teoria por trás deles, foi amplamente responsável por 

trazer o termo para a moeda popular. Mas, como dezenas de críticos 

apontaram, as composições musicais de Wagner nunca cumpriram os 

objetivos de alto alcance que ele estabeleceu em suas reflexões 

teóricas. Nem, de fato, ele desenvolveu qualquer fundamento 

                                                 
24

 Por exemplo: “Há, certamente, uma influência direta no trabalho criativo de Wagner (especialmente o 
Anel) da tragédia grega (sobretudo a Oresteia). O Anel e a Oresteia têm em comum a forma cíclica; uma 
enorme história de luta e vingança; uma cosmologia guiada por deuses; e uma trajetória do divino para 
o humano (Eumênides fecha com uma reconciliação processional aclamada entre os deuses, o Anel com 
sobreviventes humanos contemplando o "crepúsculo" coletivo dos deuses). Depois, há momentos 
‘esquilianos’, como o pesadelo de Sieglinde (visão e realidade) em Walküre, Ato II, relembrando o 
diálogo lírico entre Cassandra e o coro no Agamenon”. (SILK, 2014, p.8 – Tradução nossa).  
25

 Com efeito, “O simpósio da Biblioteca Britânica de 2013 sobre‘ Wagner, o escritor ’(...) sugere que 
este corpo de literatura continua a fascinar.” (ALLIS, MJ. 'Wagner and Literature: New Directions: 
Introduction'. Forum for Modern Language Studies. 2014 – tradução nossa).  
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conceitual para uma síntese verdadeira que funde as artes em um 

todo unificado. O Gesamtkunstwerk de Wagner era um sincretismo 

baseado numa noção bastante vaga de um continuum entre as artes. 

Ele obscureceu a linha divisória entre música, poesia e representação 

cênica, e criou uma mistura de diferentes mídias que nunca 

cumpriram o objetivo da totalidade. (BERGHAUS, 2012, p. 284) 

 

Para além do componente histórico do trecho, percebemos também 

mais uma crítica à noção do conceito de arte total e drama musical de Wagner, 

os quais não seriam então na efetividade de sua obra artística aquilo que ele 

havia idealizado teoricamente em seus escritos – e eis aqui um ponto a mais 

no qual também tentaremos nos aprofundar no restante do trabalho: ou seja, o 

limite das especulações teóricas acerca da reunião das artes e até que ponto 

determinadas concepções de drama musical (de Nietzsche ou de Wagner) 

foram – ou poderiam ter sido – efetivadas na realidade.  

A ponte já feita acerca de O drama musical grego de Nietzsche e o 

Nascimento da tragédia por Jill Marsden, em seu texto “Nas profundezas da 

noite: a estética trágica de Nietzsche em O drama musical grego” (MARSDEN, 

2013), será de grande valia aqui. Segundo o autor, “o drama musical grego é 

uma das duas palestras que Nietzsche fez em Basileia, em 1870. Sua obra 

‘Sócrates e a Tragédia’ foi proferida duas semanas depois de ‘O drama da 

música grega’. Tomadas em conjunto, ambas as palestras são consideradas 

peças preparatórias para O Nascimento da Tragédia, que Nietzsche publicou 

no início de 1872” (MARSDEN, 2013, p. 3 – tradução nossa). Igualmente 

importante é a relação que o autor faz no mesmo texto acerca da influência da 

concepção de Wagner sobre Nietzsche: “com sua insistência em apreciar a 

tragédia grega como uma ‘forma de arte total’, o argumento de Nietzsche 

presta uma homenagem tácita às esperanças de Wagner pela ‘obra de arte do 

futuro’” (MARSDEN, 2012, p.5 – tradução nossa). Com efeito, argumentaremos 

também partindo desse princípio, ou seja, aquele segundo o qual há 

consonâncias fundamentais entre o sentido de Nietzsche de drama musical e o 

sentido de Wagner acerca do mesmo – embora procuraremos investigar 

também possíveis dissonâncias entre ambos. 
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Se aquilo que precedeu Wagner e Nietzsche em suas concepções de 

drama musical tem importância aqui, igualmente importante são os debates 

culturais sobre o tema que existiram na época deles. Sem dúvida, um destes 

debates foi aquele travado entre o próprio Nietzsche e Eduard Hanslick, 

escritor e crítico musical, e tal será trazido para dentro da conferência daquele 

sobre o drama musical grego.26 Um texto que traduz bem o assunto, além de 

fazer pontes entre O drama musical grego de Nietzsche e o Nascimento da 

tragédia, é o “Harmonia e música dionisíaca: do Drama musical grego ao 

Nascimento da tragédia”, onde o autor, Christophe Corbier, escreve: 

 

 O jovem filólogo abordou a questão da harmonia na Grécia desde 

sua primeira conferência “preparatória” sobre o Drama musical grego: 

o objetivo era de contestar Hanslick no terreno da filologia para 

responder aos ataques que este desferiu contra a música grega. Em 

seguida, a reflexão de Nietzsche se enriqueceu de elementos 

wagnerianos para depois encontrar sua forma definitiva em O 

nascimento da tragédia. Lendo as linhas do capítulo II de maneira 

filológica e, assim, privilegiando a leitura lenta e cuidadosa da palavra 

que o próprio filósofo recomenda no prefácio de Aurora (1886), nós 

poderemos realizar uma interpretação histórica e filosófica da relação 

estabelecida entre a harmonia e a música dionisíaca em O 

nascimento da tragédia. (CORBIER, 2014, p.66) 

 

Nietzsche não só ataca Hanslick no sentido de confrontar suas teses 

acerca da música grega, mas igualmente para sair em defesa das concepções 

e obras de Wagner.27 O texto de Corbier também nos ajuda a compreender, 

                                                 
26

 De fato, “Antes de endereçar críticas irônicas em O nascimento da tragédia a Eduard Hanslick e a Otto 
Jahn, incapazes de conceber a música segundo a categoria do sublime, Nietzsche contestou o esteta em 
janeiro de 1870 em sua conferência sobre o drama musical grego. Sabe-se que Nietzsche, já em 1865, 
havia lido Du Beau musical em sua terceira edição e que antes de criticar as posições de Hanslick no fim 
dos anos 1870 ele havia relido seu livro por volta de 1870-1871. E esse era justamente o momento em 
que ele concebia O nascimento da tragédia. (...) Desde 1854, em Vom Musikalisch-Schönen, Hanslick 
aborda, por sua vez, o problema da harmonia na Grécia para responder a Wagner, que reivindicava a 
tragédia musical como o gênero precursor do drama lírico.” (CORBIER, 2014, p. 67) 
27

 “Desde 1869-1870, Nietzsche reagiu a esse assalto sistemático liderado pela nêmeses de Wagner: o 
aluno de Ritschl, apoiando-se sobre seu profundo conhecimento de teoria e história da música grega, 
inverte as teses de Hanslick opondo a elas argumentos filológicos destinados também a justificar o 
drama de Wagner cuja sombra paira sobre toda a conferência e que, na última frase, é evocado. A 
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ademais, alguns pontos acerca da diferença entre a música grega de acordo 

com Hanslick, para o qual ela não teria uma polifonia, e segundo Nietzsche, 

para quem já havia na música grega elementos harmônicos substanciais, além 

de uma grande riqueza rítmica:28 

 

 Desde o início do século XIX, a existência de uma heterofonia, a 

‘parafonia’ foi estabelecida com o lançamento dos estudos de Böckh 

(que considerava, inclusive, que traços de polifonia harmônica haviam 

aparecido na Grécia antiga): trata-se do acréscimo intermitente, sob a 

linha vocal, de notas pertencentes aos intervalos consonantes (oitava, 

quinta, quarta). Westphal afirma, por seu turno, que a krousis fazia 

ouvir um acompanhamento instrumental “sob o canto” e revelava a 

existência de uma polifonia instrumental: Em Die Geschichte der 

griechischen und mittelalterlichen Musik (1865), ele explica que os 

gregos praticavam a harmonização do canto desde a época arcaica. 

(CORBIER, 2014, p.75) 

 

Em razão de tudo isso, Nietzsche é levado a concluir, nas palavras do 

comentador, que “consequentemente é falso pretender, como fez Hanslick, que 

os gregos tenham ignorado a harmonia: eles tiveram a intuição da harmonia 

moderna de tal modo que o desenvolvimento da música europeia está 

enraizado no drama musical grego.” (CORBIER, 2014, p. 76) 

                                                                                                                                               
avaliação do teatro musical helênico proposta por Nietzsche é, portanto, radicalmente oposta àquela de 
Hanslick. Em primeiro lugar, o autor de uma tragédia era comparado a um atleta de pentatlo que reunia 
as diferentes disciplinas artísticas em apenas uma obra de arte (GMD/DM, KSA 1.529). Por outro lado, a 
música, na Grécia, era essencialmente vocal, enquanto que a música instrumental era apenas uma arte 
de ‘virtuose’ de origem ‘asiática’; a música “absoluta” não existia porque os gregos fruíam do texto e da 
música ao mesmo tempo, ao contrário dos modernos que se tornaram incapazes de realizar esse tipo de 
fruição. No drama, a música era um ‘meio’ e não um ‘fim’, pois ela deveria despertar a piedade na alma 
do espectador-auditor de modo mais eficaz que a palavra, já que ela ‘toca imediatamente o coração’ e 
‘é a verdadeira língua universal, compreendida em todos os lugares.’” CORBIER, 2014, p.71) 
28

 Acerca da riqueza rítmica da música grega: “O efeito das representações dramáticas sobre o público 
grego se explicava por três fatores. Pela grandiosidade do objeto representado que unia plástica e 
música; pela origem da tragédia a qual estava primitivamente ligada aos rituais de fecundidade em 
homenagem a Dioniso e Demeter que colocavam seus adeptos em transe coletivo; e, por fim, pela 
presença do coro, matriz da tragédia, no seio do qual se fundem o público e os coreutas numa 
comunicação íntima com o herói sofredor. Enfim, se a música era muito pobre do ponto de vista 
harmônico e melódico, essa “pobreza” era compensada por uma grande riqueza rítmica.” (CORBIER, 
2014, p. 72)   
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*** 

 

 

 Com relação ao método geral a ser usado durante a presente 

dissertação, adentraremos o caminho aberto por Scarlett Marton, o qual tem 

proporcionado profundidade e rigor às pesquisas envolvendo Nietzsche no 

Brasil, havendo, por isso, se tornado referência importante nos estudos sobre o 

filósofo. Luís Rubira, acerca da análise estrutural, completa que “se Marton 

defende que a análise estrutural do texto é necessária, mas insuficiente para 

dar conta da filosofia de Nietzsche, é porque considera que o método estrutural 

precisa ser complementado pelo método genético, pois somente esse último 

tornaria possível compreender o contexto no qual surgem as reflexões do 

autor, e os interlocutores com os quais seu pensamento dialoga”. (RUBIRA, 

2010, p. 44) Assim, somente o método genético-estrutural seria capaz de 

englobar as duas facetas necessárias à compreensão da obra nietzschiana (e 

que aqui também aplicaremos à obra wagneriana), e sobretudo os movimentos 

lógicos internos aos textos. 

 Ora, para tanto, é preciso um método específico. Scarlett Marton, 

segundo Rubira, aborda tal método de maneira clara quando descreve o modo 

de trabalho que empregava em determinado grupo de estudos responsável 

pela investigação da obra de Nietzsche. Segundo ela, “fazíamos uma análise 

estrutural e uma análise genética. Líamos frase por frase, palavra por palavra; 

estávamos atentos aos conceitos presentes e às estratégias adotadas. 

Pesquisávamos as possíveis referências à história da filosofia, à religião cristã, 

ao contexto cultural da época; trazíamos para nossas conversas os textos de 

Goethe e Wagner, os poemas de Holderlin e Heine, a versão luterana da bíblia” 

(MARTON, S. apud RUBIRA, p. 45).29 Em função de tudo isso, empregaremos 

no presente trabalho o método genético-estrutural para a investigação da obra 

nietzschiana.  

 

                                                 
29

  Trecho extraído por Luís Rubira do texto: MARTON, S. A irrecusável busca de sentido, p. 62. 



30 

 

1 – Sobre o drama musical grego nas obras de Wagner 

 
 

 A fim de percrustrarmos, neste capítulo, as concepções de Richard 

Wagner acerca do drama musical grego até o ano de 1871, nos deteremos na 

investigação de seus escritos teóricos A obra de arte do futuro (Das Kunstwerk 

der zukunft, 1849), Ópera e drama (Oper und drama, 1851), Carta a Hector 

Berlioz (Ein brief an Hector Berlioz,1860), Música do futuro (Zukunftsmusik 

1860), Beethoven (1870) e O destino da ópera (Über die Bestimmung der Oper, 

1871);30 e isso pela razão de tais escritos abordarem o tema de um modo mais 

profundo que os outros escritos da mesma época. Direcionaremos a exposição 

para as temáticas voltadas ao drama musical grego, embora de modo a passar, 

por vezes, pelas reflexões wagnerianas acerca do drama musical moderno, 

sempre que isso facilitar na compreensão do primeiro ponto. Não nos 

deteremos, porém, nisso, já que há outros trabalhos existentes voltados às 

concepções de Wagner acerca da ópera e drama modernos. Assim, dividimos 

o presente capítulo nas seguintes partes, com intenção de distinguir mais 

claramente os assuntos tratados: Sobre a origem do drama musical grego; 

Interação das diversas artes no drama musical; Arquitetura, mito e coro 

trágico.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 Algumas das obras referidas estão com seu título em inglês nas referências bibliográficas finais, pois 
foram consultadas dentro do Prose Works de Wagner, em sua tradução para o inglês, dividida em 8 
volumes, os quais contabilizam mais de 3.000 páginas. As obras aqui referidas são: Letter to Hector 
Berlioz (Ein brief an Hector Berlioz, 1860), vol. 3; Music of the future (Zukunftsmusik 1860), vol. 3; The 
destiny of opera (Über die Bestimmung der Oper, 1871) vol. 5. De resto, vale dizer, todas as traduções do 
inglês e do espanhol, no presente trabalho, foram nossas.  
31

 No final desta dissertação criamos um adendo com uma lista com as obras em prosa de Wagner e 
seus respectivos anos, para melhor visualização e compreensão do leitor acerca do desenrolar de seu 
trabalho teórico – já que não conseguimos encontrar uma tal lista em nenhum site ou artigo.  
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1.1 – Da origem do drama musical grego  

 

 Ao nos debruçarmos sobre os escritos teóricos e estéticos de Richard 

Wagner, logo percebemos que ele se interessou profundamente pela arte dos 

antigos gregos não apenas pela necessidade de trazer à tona novamente 

alguns de seus pilares para, doravante, assimilá-los em sua própria arte, mas 

também pelo assombro que esta, por si mesma, nele causou. De fato, após ele 

se deparar com o grande interesse dos antigos gregos em inúmeras tragédias 

como as de Ésquilo e suas representações periódicas, junto de toda a 

construção arquitetônica e cênica produzida para realizá-las, chegou à seguinte 

reflexão: “perguntei também qual poderia ter sido o meio de produzir efeitos tão 

extraordinários; e descobri que eles estavam precisamente na associação de 

todas as artes para formar a única, a verdadeira grande obra de arte” 

(WAGNER, 1966, p. 289).32 Assim, torna-se clara a fonte da justificação de 

Wagner para a união das artes, cuja máxima finalidade seria a produção –

segundo seu conceito – da “obra de arte total”: tal não foi, portanto, uma 

“criação” sua, senão uma tentativa de restauração ou recriação de uma 

concepção presente já na antiga obra dramática grega.  

 Outro ponto que atraiu a atenção de Wagner naquilo que ele viria a 

denominar drama musical grego – em razão mesma da união entre drama e 

música –, foi o fato de que os helenos, segundo ele, desenvolveram uma obra 

de arte “puramente humana” e a ampliaram, chegando até a representação da 

natureza; o que só foi possível, por sua vez, em razão dos gregos haverem 

sido o único povo capaz de ultrapassar, até a sua época, o sentido com o qual 

a natureza se apresentava aos asiáticos, isto é, de um modo a subordinar a si 

o homem e as formas corporais humanas: os gregos representaram, ao 

contrário, os poderes pessoalizados da natureza como deuses inteiramente 

humanos, dotados de aparência bela e nobres movimentos. Com efeito, para 

Wagner, apenas quando “Afrodite saiu das espumas do mar e Apolo anunciou 

o conteúdo e a forma da sua essência como lei da vida humana bela, puderam 

então desaparecer os rudes ídolos asiáticos” (WAGNER, 2003, p. 138), e 

                                                 
32

 Em A letter to Hector Berlioz, p. 289, Wagner prose Works vol. 3. 
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assim pôde transpor o homem as leis de sua própria beleza, de modo 

consciente, para as representações artísticas da natureza e da vida.  

 Semelhante relação da arte grega com a representação do humano nos 

conduz diretamente à importância do drama dentro da mesma, uma vez que a 

representação dramática grega voltou-se precisamente aos problemas do 

destino humano ou dos conflitos dos deuses que, por sua vez, trazem em si 

características humanas e relações, ora próximas, ora distantes, com o 

homem. Tais relações levaram Wagner a compreender que o que há de mais 

compreensível no drama musical grego – que envolve várias artes – é 

justamente a ação dramática perpetrada por atores humanos, “precisamente 

porque ela só está artisticamente perfeita quando, no drama, todos os meios 

auxiliares da arte foram, por assim dizer, ultrapassados e a realidade da vida 

consegue oferecer-se da maneira mais fiel e mais crível à apreensão imediata” 

(WAGNER, 2003, p. 183). Mais uma vez, portanto, destaca Wagner a 

particularidade do elemento humano na arte grega e sua importância para uma 

elevada apreensão estética.33  

 Tal elemento humano também é explorado teoricamente pelo compositor 

alemão quando este trata da relação entre o início da tragédia grega34 e a 

epopeia; ora, segundo ele, os cantares épicos, dos quais se originaram o que 

mais tarde veio a se chamar epopeia – que passou a ser escrita no tempo de 

Sólon, tornando-se objeto literário, em oposição ao caráter encenado e vivo 

dos cantares –, apoiavam-se precisamente na voz e no gesto humanos, como 

obra de arte corporalmente apresentada, verdadeiras danças-cantares de 

caráter lírico, sustentadas na ação e representação de diálogos heroicos: com 

efeito, “tais representações épico-líricas constituem o indeclinável elo de 

ligação entre a lírica mais antiga e a tragédia, o normal ponto de transição entre 

a primeira e a segunda” (WAGNER, 2003, p. 105). Temos, portanto, tais 

                                                 
33

 Em relação à beleza corporal humana, Wagner vai ainda mais longe e a liga ao fundamento do Estado 
antigo, relacionando política e estética: “A beleza do corpo humano era o fundamento de toda a arte 
helênica e inclusivamente até do Estado natural: é sabido que naquela que era a mais nobre das tribos 
helênicas, os dóricos, fundadores de Esparta, a saúde e a beleza perfeita do recém-nascido constituíam 
as condições imprescindíveis para que lhe fosse concedido viver, e que aos deformados e feios era 
recusado o direito à vida” (WAGNER, 2003, p. 152). 
34

 É preciso sempre lembrar que, ao mencionarmos termos como “tragédia grega” ou “teatro grego” e 
semelhantes, estamos também nos referindo ao drama musical grego, já que que a tragédia e o teatro 
gregos eram “dramas musicais”. Um dos estudos mais completos atualmente no Brasil sobre a arte de 
Ésquilo, por exemplo, tem precisamente o título A dramaturgia musical de Ésquilo. (MOTA, 2008) 
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representações épico-líricas enquanto formas artísticas indispensáveis para o 

entendimento da origem do drama musical grego, que não tinha por intenção, 

como aquelas representações, apenas a expressão cantada e poética, por 

assim dizer, dos feitos heroicos, mas a representação mesma da ação dos 

heróis, isto é, a expressão dramática.35 A esta, por sua vez, aliava-se a música 

grega, que para Wagner atuava apenas enquanto participante da dança, qual 

trouxe tanto à música quanto ao poema cantado as leis do ritmo ou métricas; 

de fato, estas “governavam tão estritamente os versos e a melodia, que a 

música grega (termo que quase sempre incluía poesia) pode ser considerada 

apenas como a dança se expressando em tons e palavras” (WAGNER, 1966, 

p. 313).  

Através dos pontos elencados, enfim, conseguimos passar 

resumidamente pelas considerações mais generalistas de Wagner acerca da 

origem e dos elementos fundamentais do drama musical grego, cujas 

especificidades, por outro lado, mostraremos a seguir. 
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 WAGNER, 2003, p. 106. 
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1.2 – Interação das diversas artes no drama musical 

 

 Pelo fato de Wagner considerar muitas vezes um paralelo implícito entre 

o drama musical grego e o moderno, apontando princípios e processos 

estéticos que seriam compartilhados por ambos – de um modo, por assim 

dizer, “atemporal” –, faremos a seguir eventuais pontes entre tais tipos de 

dramas, igualmente de modo a considerar aquele paralelo implícito, mesmo 

porque o autor chega até várias de suas considerações e conceituações na 

medida em que faz comparações críticas entre o drama musical do passado, 

de seu presente e das possibilidades do drama musical do futuro. 

 Dança, música e poesia são, para Wagner, as três irmãs que emergem 

sempre entrelaçadas quando as condições para o aparecimento da arte 

tornam-se possíveis;36 assim, para ele, estas três principais capacidades 

artísticas do homem desenvolveram-se por si mesmas como tripla expressão 

da arte humana, “designadamente na obra de arte originária, primitivamente 

surgida, a lírica, tal como depois, no acabamento mais elevado e mais 

consciente que ela recebeu no drama” (WAGNER, 2003, p. 51). Deste modo, 

parte do que pode ser chamado de decadência interna à semelhante 

entrelaçamento destas artes, estaria precisamente no falseamento da relação 

espontânea e natural entre estas, a exemplo da preponderância absoluta do 

poeta sobre o músico ou vice-versa.37 Em parte, acusa Wagner a ópera 

                                                 
36

 Vale dizer, tanto o artista completo do drama musical grego quanto o artista completo que Wagner 
pensa para o futuro abarcam a união de tais artes: “Enquanto bailarino, músico e poeta será, contudo, 
um só e o mesmo, nada mais do que homem representando, homem artista, comunicando-se, na 
suprema plenitude das suas capacidades, à suprema energia receptora. Nele, nesse actor imediato, 
unem-se as três artes irmās numa eficácia conjunta em que a capacidade suprema de cada uma delas 
atinge o seu supremo desenvolvimento” (WAGNER, 2003, p. 185). 
37

 O falseamento da relação espontânea entre as artes – ou mesmo na concepção da obra artística – é 
explicado por Wagner também através da relação entre consciência e não-consciência, conforme os 
seguintes trechos, que aprofundam a questão: “Mas os sistemas e as regras só podem acabar de isolá-la 
(a dança) totalmente enquanto arte, vedando-lhe toda e qualquer ligação saudável com uma outra 
modalidade artística, em acção conjunta” (WAGNER, 2003, p. 70.) Já no próximo trecho Wagner 
aprofunda a ideia do papel da consciência em sua relação com a necessidade e a arbitrariedade: “O fim 
da ciência é o não-consciente justificado, é a vida consciente de si própria, é a sensibilidade reconhecida 
como sensível, é o desmoronamento do arbitrio no querer do necessário. (...) Ora, se a dissolução da 
ciência é reconhecimento da vida imediata, que a si mesma se condiciona, ou seja, simplesmente 
reconhecimento da realidade da vida, então tal reconhecimento ganha a sua expressão imediata mais 
sincera na arte, ou, mais exactamente, na obra de arte” (WAGNER, 2003, p. 14). E continua no mesmo 
assunto, aprofundando-o, mais a frente: “contudo, logo que o pensamento, abstraindo da realidade, 
quer construir um real futuro, não consegue produzir saber, antes passa a exprimir-se enquanto ilusão, 
a qual se distingue inteiramente da não-consciência. Só quando o pensamento consegue, de modo 
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moderna de tal falseamento, na medida em que afastou-se das leis de união 

espontânea e equilibrada do drama musical grego para fazer do intérprete, que 

em si é a condição necessária para a possibilidade do drama, tão somente um 

“representante de apenas uma única habilidade especial (a habilidade absoluta 

do canto), e não de todas as capacidades combinadas do ser humano artístico” 

(WAGNER, 2013, p. 70). A consideração acerca de tal combinação de 

capacidades, para Wagner, ultrapassa de forma complexa as próprias 

habilidades artísticas e ergue-se até a delimitação da aparência imagética do 

intérprete, com toda a exteriorização expressiva de seus mais singulares e 

sutis nuances corporais, tais como os traços do rosto, o brilho singular do olhar 

e a gesticulação própria, em suma, a exteriorização mais viva e comunicativa 

de todo o ser humano, em sua completa inteireza – a qual, quando ignorada, 

conduz à arbitrariedade e à decadência. A melodia, parâmetro musical 

fundamental a tantas expressões musicais, teria estreita relação com os 

mencionados nuances corporais, essência íntima da comunicação: de fato, 

para Wagner a melodia é a “mais completa expressão da essência interior da 

música, e toda melodia verdadeira, condicionada por esta essência mais 

íntima, nos fala também por meio daqueles olhos” (WAGNER, 2013, p. 113), os 

quais nos comunicam tal interior de maneira assaz significativa – e, assim, 

expressão musical e corporal seguem irmanadas, alcançando um apogeu 

comum na complexidade do drama.38 

Além da relação entre música e nuances corporais, pontua Wagner 

também a relação entre música e poesia, asseverando que a conexão do 

poema verbal com o que ele chama de melodia original – isto é, aquela que era 

expressão de uma capacidade emocional espontânea e não, como ocorreu na 

                                                                                                                                               
simpatético e sem reservas, mergulhar na sensibilidade, na carência real e sensível, pode então 
participar na actividade da não-consciência; e só aquilo que nasce por via de uma carência não-arbitrária 
e necessária, ou seja, o acto real e sensível, pode por seu turno chegar a ser objeto satisfatório do 
pensamento e do saber; pois o trajecto do desenvolvimento humano é o percurso racional e natural que 
leva da não-consciência à consciência, do não-saber ao saber, das carências à respectiva satisfação, e 
não da satisfação às carências..., pelo menos não àquelas carências cujo fim era essa satisfação” 
(WAGNER, 2003, p. 25). 
38

 Ainda acerca da melodia, vale dizer, Wagner parece levar em conta a conhecida tese de Rousseau 
segundo a qual a melodia precederia historicamente a linguagem verbal: “a essa melodia, que aparece 
na superfície horizontal da harmonia como espelho do pensamento poético e se insere na relação de 
parentesco primordial dos sons pela adoção em uma família desse parentesco, ou seja, a tonalidade, a 
enfrentamos agora perante aquela melodia primitiva materna, da qual um dia nasceu a linguagem 
verbal” (WAGNER, 2013, p. 203).  
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modernidade, a vítima de uma capacidade intelectual fria e arbitrária – foi 

sendo interrompida, invertendo-se o sentido da geração de melodias a partir do 

sentimento para o entendimento, pelo sentido do entendimento para o 

sentimento; enquanto no segundo caso, porém, o frio entendimento ganha 

preponderância e, na tentativa de determinar aquilo que não pode, tende à 

arbitrariedade da experimentação desenfreada, no primeiro caso o 

“entendimento crescente não podia mais do que ser impedido em sua 

experimentação, se ele estivesse de alguma forma impulsionado à invenção de 

novas expressões de sentimentos demasiado distantes” (WAGNER, 2013, p. 

203). Por outro lado, também o propósito poético tinha parte enquanto 

elemento gerador da profundidade comum à melodia original, de modo que o 

imenso caos no qual consiste o informe sentimento – quando ainda está 

interiorizado no homem – podia enfim se objetivar em uma manifestação 

melódica individualizada e inteligível. Por essa razão, também o elemento lírico 

– ou a melodia cantada – estava diretamente relacionado com aquele propósito 

poético e, desta maneira, também entrelaçado indissoluvelmente com as 

necessidades do drama, base para a atuação dos personagens: 

 

O poeta desse drama não quer avançar do sentimento para a 

justificativa, mas dar o sentimento justificado pelo entendimento: essa 

justificação ocorre antes do nosso próprio sentimento e é determinada 

pela vontade dos personagens por via do instintivamente necessário, 

isto é, do poder; o momento da realização desse desejo, por meio do 

instintivo poder, é a torrente lírica em sua força máxima, de modo a 

levar à ação. Portanto, o elemento lírico deve ser formado a partir do 

drama, e manter-se condicionado a ele como uma aparência 

necessária. (WAGNER, 2013, p. 215) 

 

Permanece clara, assim, a coerente relação de dependência entre o 

lírico e o dramático, estando o conteúdo ou propósito poético (palavra cantada) 

do primeiro justificado não através da exposição da razão do sentimento por 

vias poéticas, mas antes pela intenção da ação cênica mesma, ensejada pelo 

personagem, à qual se refere Wagner como “vontade” ou “instintivo poder”. 

Assim, é a realização plena desse poder aquilo que confere a possibilidade do 

sentimento ser justificado pelo entendimento, e de modo que a justificação 
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venha antes do próprio sentimento.39 Isso também tem a ver com o gesto – que 

Wagner entende como “inteira manifestação exterior da aparição humana aos 

olhos” (WAGNER, 2013, p. 225) –, porquanto ele apresenta aos olhos o lado 

da sensação que é escondido pelo ouvido (do qual participam a música e a 

linguagem verbal), e assim a percepção daquela vontade encenada pelo 

personagem torna-se mais clara ao espectador.  

A palavra cantada, por sua vez, tem em seu som algo que se assemelha 

ao som de um instrumento, a depender de como ocorre a separação entre 

palavra e som. Em consonância com isso, Wagner pontua que, se por um lado 

o som da voz humana foi condensado primeiro em uma vogal através de uma 

consoante, por cujas fusões torna-se possível a existência de um idioma 

específico – e que mantém com a “linguagem humana autêntica” apenas uma 

relação emocional e não intelectual –, por outro, a linguagem pura dos sons, 

quando liberada da palavra atinge a individualidade de um instrumento, por 

meio da qual apenas uma “propriedade individual específica foi expressa, 

condicionada pelo caráter em certa medida consoante do instrumento, da 

mesma maneira que a linguagem falada é condicionada pelo som da 

consoante” (WAGNER, 2013, p. 217). Dessa forma se dá a relação entre a 

palavra cantada (ou conteúdo poético) e o som que a subjaz, por sua vez 

relacionado à música e às possibilidades da própria harmonia musical, em si 

fruto da união de vozes ou instrumentos em determinada afinação.40 Outra 

importante relação que Wagner apresenta acerca do gesto ou mímica e poesia 

e canto, se dá a partir da avaliação da própria figura do poeta em si, quando 

este consegue traçar um paralelo entre o próposito poético e o mímico, ainda 

                                                 
39

 Ainda sobre propósito poético e atuação dramática vale também a seguinte afirmação de Wagner: "o 
propósito poético não atrai para seu domínio apenas a própria sensação interna, mas, para o bem de 
sua realização, exige muito especialmente a manifestação dessa sensação na aparência física externa 
dos personagens atuantes" (WAGNER, 2013, p. 224). 
40

 Por outro lado, Wagner parece abandonar, no ensaio Beethoven, a posição de imaginar um equilíbrio 
entre poesia e música que manteve até o livro Ópera e Drama; com efeito, ele escreve em Beethoven: 
“A constatação de que a música nada perde de seu caráter e suporte a textos muito diferentes mostra-
nos, por outro lado, o caráter inteiramente ilusório da relação entre a música e a poesia – pois, quando 
se canta juntamente com uma música, o que apreendemos não é o pensamento poético, que 
especialmente nos cantos corais não é perceptível de forma articulada, mas, quando muito, o que esse 
pensamento despertou no músico, como algo musical ou que pode se tornar música. Uma união da 
música e da poesia deve, por conseguinte, resultar em tal posição subordinada desta última que nos 
surpreendemos ao ver como também nossos grandes poetas alemães sempre voltaram a se ocupar e a 
até mesmo a tentar resolver o problema da união dessas duas artes. (WAGNER, 2010, p. 70) 
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que através de sugestões mais gerais acerca deste, recobrando assim o 

próprio processo comum ao início da criação artística, isto é, o improviso:  

 

O poeta, traçando um plano de ação para a mímica improvisadora, 

teria uma relação com o mímico muito semelhante a que o autor de 

um texto operístico tem com o músico; mas isso ganhará na medida 

mais completa se o poeta fizer do espírito improvisador da mímica o 

seu próprio, e desenvolver seu plano inteiramente em relação direta 

com essa improvisação, de modo que a mímica agora entre com toda 

sua individualidade na razão mais elevada do poeta (WAGNER, 

1966, p. 143). 

 

 Ora, o fato da relação entre o poeta e o mímico ter semelhança com a 

relação entre o autor de um texto operístico (ou dramático-musical) e o músico, 

se dá ainda no sentido de que a mímica, tal como a música, possui, em geral, 

uma interpretação mais capaz de subjetividade ou menos literal do que a 

poesia e o texto operístico em geral, dado a objetividade da palavra,41 a qual 

em si tem em vista quase sempre uma participação mais racional do 

espectador, em oposição à participação mais emotiva e menos determinada da 

música e do gesto. Isso nos conduz diretamente a uma outra percepção de 

Wagner, mais precisamente aquela segundo a qual a música, pelo seu caráter 

específico, quando consegue associar motivos musicais (fragmentos melódicos 

ou rítmicos com certa unidade) a intenções ou ideias poéticas, por sua vez 

repetidas ou rememoradas de forma variada ao longo do drama, consegue 

produzir o que se pode chamar de presciência ou pressentimento, assim como 

recordações: desse modo, quando o motivo musical é rememorado ou variado 

ao longo do drama musical, ainda que de forma puramente instrumental (sem 

relação com a voz), ele sugerirá à imaginação do espectador imagens plásticas 

do motivo poético ao qual ele se refere; assim, dependendo do modo como for 

apresentado tal motivo musical e de sua posição interna no desenrolar do 

drama, ele poderá sugerir ou a presciência (imagens do que poderá vir a 

ocorrer com os personagens nas cenas seguintes) ou a rememoração de 

                                                 
41

 Na hierarquia entre as artes proposta por Kant, diga-se de passagem, vale lembrar que a poesia ocupa 
o primeiro lugar justamente porque Kant, enquanto racionalista, creditava valor maior à objetividade da 
palavra do que à subjetividade do dança ou da música, por exemplo.  
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algum personagem, objeto ou ação específica já apresentados no drama.42 

Tudo isso faz com que o músico, quando ciente destas possibilidades, tenha 

que estreitar seus laços com o poeta, a fim de, reconhecendo os motivos 

poéticos fundamentais do drama, ser então capaz de associar a eles os 

motivos musicais. Com efeito, “o músico, como realizador do objetivo do poeta, 

teria, portanto, que organizar prontamente esses motivos condensados em 

elementos melódicos, em total acordo com o objetivo poético” (WAGNER, 

2013, p. 238). Apenas assim, segundo Wagner, foi – talvez no drama musical 

grego enquanto especulação – e é possível a “forma musical unitária 

suprema”,43 ou seja, o meio mais elevado e coeso de alçar a unidade estética 

em uma obra que contenha em si as artes várias, tal como é o caso do drama 

musical.44  

                                                 
42

 O próprio Wagner, vale dizer, aplica isso de forma magistral em suas obras, e sobretudo no Ciclo do 
anel que, por conter em si quatro dramas musicais interligados (sendo, pois, uma tetralogia), apresenta 
tais rememorações e presciências de forma deveras especial, já que a ação de determinado personagem 
no primeiro drama da tetralogia é rememorada musicalmente no último drama e daí em diante, 
asseverando a unidade do todo e aprofundando de forma única as possibilidades interpretativas, na 
medida em que a camada de conteúdo imagético sugestionada pela música soma-se à natural camada 
de sentido e conteúdo apresentada pela poesia e pela ação dramática, complexificando o efeito total –
tanto estético quanto psicológico – sobre o espectador.  
43

 Também aqui resume Wagner a ideia de como motivos oriundos da ação dramática, combinados com 
motivos musicais, podem vir a formar uma totalidade unitária e coesa: “os principais motivos da ação 
dramática, transformados em momentos melódicos claramente discerníveis e concretizando 
plenamente seu conteúdo, organizam-se em seu retorno rico em relações, sempre bem condicionado – 
à semelhança da rima –, em uma forma artística unitária, que se estende não apenas em uma parte 
reduzida do drama, mas em todo o próprio drama como uma conexão vinculante, na qual não apenas 
esses momentos melódicos aparecem como reciprocamente inteligíveis e, portanto, como uma 
unidade, mas também se manisfestam ao sentimento os motivos de emoções e de aparições como 
englobando com eles os mais fortes da ação e, por vezes, os mais débeis, de modo a constituir uma 
unidade em virtude da essência do gênero. Nesse sentido, consegue-se a realização da forma unitária 
perfeita e, por meio dessa forma, a manifestação de um conteúdo unitário, com o qual esse próprio 
conteúdo agora é verdadeiramente factível”. (WAGNER, 2013, p. 239). 
44

 Wagner, em seu ensaio Beethoven, vai ainda mais fundo nessa questão acerca de como a música está 
estreitamente aparentada ao drama, e de como ela pode se relacionar com caracteres e personagens: 
“A música, que não representa as ideias contidas no mundo dos fenômenos, mas, ao contrário, é ela 
mesma uma ideia do mundo, e uma ideia da maior amplitude, compreende naturalmente em si o 
drama, enquanto esse, por sua vez, expressa a única ideia do mundo adequada à música. (...) Assim 
como o drama não descreve os caracteres humanos, mas faz com que eles se representem a si mesmos, 
diretamente, também a música nos apresenta em seus motivos o caráter de todos os fenômenos do 
mundo segundo seu em si, seu núcleo mais íntimo. O movimento, formação e transformação desses 
motivos não são apenas aparentados e análogos ao drama, mas o próprio drama e a ideia nele contida 
só podem ser compreendidos com perfeita clareza por meio daqueles motivos da música que se 
movimentam, se formam e se transformam. Não estaremos, pois, errados, se reconhecermos na música 
o que torna o homem a priori capaz de dar forma ao drama em geral. Assim como construímos o mundo 
dos fenômenos através do emprego das leis do espaço e do tempo, prefiguradas de modo a priori em 
nosso cérebro, assim essa representação consciente da ideia do mundo no drama seria, por sua vez, 
prefigurada nas leis internas da música” (WAGNER, 2010, p. 73). Uma das ideias fundamentais deste 
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1.3 – Arquitetura, mito e coro trágico  

 

 Para além das artes que, juntas, formam o drama musical grego, este 

possui também tanto um meio concreto exterior capaz de o acolher, como 

características estruturais interiores: trata-se, em relação ao primeiro ponto, da 

arquitetura e, em relação ao segundo, dos mitos que perpassavam a cultura 

grega e as necessidades internas à estrutura do drama, das quais 

destacaremos aqui o coro trágico.45 

Em relação ao primeiro ponto, Wagner aborda as razões pelas quais a 

arquitetura do teatro grego veio a se formar e as carências que, na medida em 

que foram satisfeitas, a produziram. Em consonância com isso, ao escrever 

sobre o “heleno primitivo”, conclui:  

 

Assim, o homem artista, o homem desejante de representação 

artística de si mesmo, subordinou a natureza, segundo a carência 

artística que era a sua, para que ela o servisse segundo a intenção 

superior que era também a dele. E, deste modo, o lírico e o trágico 

exigiram o arquitecto, aquele que, também em termos artísticos, havia 

de construir o edifício que condignamente correspondesse à sua arte. 

As carências naturais imediatas haviam pressionado o homem a 

edificar construções destinadas à habitação e à defesa: porém, 

naquele país e naquele povo de que deriva toda a nossa arte, não 

seriam estas precisões puramente materiais a elevar a obra de 

construção ao nível de verdadeira arte, mas sim a carência 

experimentada pelo homem que a si mesmo se representa em 

moldes artísticos. (WAGNER, 2003, p. 139) 

 

                                                                                                                                               
trecho está, aliás, em total consonância com as ideias sobre música de Schopenhauer, filósofo que 
muito influenciou Wagner: “A música de modo algum é semelhante às outras artes, ou seja, cópia de 
Ideias, mas cópia da vontade mesma, cuja objetividade também são as Ideias. Justamente por isso o 
efeito da música é tão mais poderoso e penetrante que o das outras artes, já que estas falam apenas de 
sombras, enquanto aquela fala da essência” (SCHOPENHAUER, 2001, p.338-9). Foi também 
impulsionado pela mesma ideia que Wagner fez a seguinte comparação, um tanto esclarecedora: 
“Quem outrora viu Beethoven com os olhos de Tirésias, que maravilha deve ter descoberto: um mundo 
caminhando entre os homens – o em si do mundo como um homem caminhando!” (WAGNER, 2010, p. 
53). 
45

 A razão de destacarmos o coro trágico tem a ver ainda com o fato de que, conforme mostraremos 
posteriormente, também Nietzsche confere foco a semelhante questão e, assim, investigaremos 
possibilidades de relações entre as opiniões de ambos sobre o mesmo tema.  
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 Ao contrário, pois, dos outros povos cujas carências naturais os fizeram 

erigir apenas moradas e fortificações voltadas à defesa e à guerra, os gregos, 

em razão das carências humanas artísticas e necessidades nascidas do seio 

da arte trágica, exigiram a criação do meio arquitetônico capaz de abarcar tais 

necessidades, o qual a nós aparece ainda hoje enquanto “teatro grego”, com 

circulares assentos de enorme proporção, frontalmente dispostos em relação 

ao palco centralizado e sem fundo – tudo erguido em rígida e imponente 

estrutura. Wagner não confere igual desenvolvimento estético aos outros povos 

da mesma época dos antigos helenos, pela razão de que, por exemplo, os 

asiáticos e os egípcios, através de sua arte e arquitetura, no que diz respeito à 

representação dos fenômenos naturais sub cuja dominação se encontravam, 

“passaram da figura dos animais à figura humana, procurando presentificar por 

meio dela os poderes da natureza em proporções desmesuradas e com um 

simbolismo natural desfigurador e repugnante” (WAGNER, 2003, p. 146). 

Nesse sentido, eles não queriam imitar o homem, tal como fizeram os gregos; 

porém, em última instância, para o autor, tão somente o homem pode pensar a 

si mesmo como algo supremo, e a tentativa de negar isso e passar a imagem 

do homem para um outro objeto natural adorado e dessemelhante apenas 

gerou desfiguração e desmesuramento.  

 Assim como parte da arquitetura traduzia as necessidades estéticas dos 

gregos, outra parte traduzia também, por outro lado, sua religiosidade, já que 

as tribos helênicas celebravam suas memórias coletivas nas festas religiosas, 

através das quais glorificavam seus deuses e heróis. Para Wagner, porém, foi 

na arte e, de uma forma ainda mais acabada e superior, na tragédia, que os 

gregos corporificaram com grande vivacidade suas memórias nacionais ou 

culturais, na tentativa de reter o máximo possível aquilo que ia se distanciando 

no passado: com efeito, tanto a obra de arte lírica quanto a dramática eram 

também uma espécie de ato religioso – e a tragédia uma festividade religiosa 

transformada em obra de arte –, e na medida em que as cerimônias religiosas 

iam perdendo sua verdade e interioridade, “seu núcleo mais central continuava 

vivo na obra de arte” (WAGNER, 2003, p. 149). De tal modo foram 
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transportados também objetos da celebração religiosa para a artística,46 e, 

mais precisamente para a tragédia: tendo por base vestes oriundas de 

convenções religiosas, o trágico era representado à comunidade como figura 

venereda; ora, não apenas as enormes dimensões arquitetônicas do teatro 

grego e a distância entre espectadores e palco que levavam, segundo Wagner, 

à utilização do coturno para tornar mais alta a posição do ator ou à máscara 

trágica para estabilizar a expressão: ao contrário, “coturno e máscara eram 

atributos necessários, plenos de significação religiosa, que, juntamente com 

outras insígnias simbólicas, conferiam ao actor o carácter importante, 

sacerdotal, que lhe competia” (WAGNER, 2003, p. 150). Por trás de tal caráter, 

porém, jazia o núcleo real da arte grega: o homem. Wagner nos apresenta, 

assim, o processo através do qual a religião chega à arte, e esta, por sua vez, 

chega ao que aquela havia dispensado a uma porção recôndita de si: 

 

Ora, se uma religião, começando a divergir da vida comum e 

retirando-se por fim inteiramente perante o avanço do 

direccionamento político da mesma, já só é afinal reconhecível nos 

seus paramentos, e se, por seu lado, estes trajes, como acontecia 

entre os atenienses, já só conseguem revestir figuras da realidade 

viva enquanto vestes da arte, então essa realidade viva terá que 

declarar-se a si mesma, abertamente e sem entraves, o núcleo 

revelado da religião. Sucede que o núcleo central da religião helénica, 

ao qual no fundo se reportava de facto exclusivamente toda a sua 

essência, e que se tornara em exclusivo e de modo não-arbitrário o 

valor corrente na realidade viva, era o homem. À arte competia dar 

expressão clara e distinta àquela declaração: e fê-lo, arrancando de si 

o véu das últimas vestes da religião e mostrando o seu núcleo mais 

central em toda a sua nudez, o homem real, o homem corpo. 

(WAGNER, 2003, p. 150) 

 

                                                 
46

 Também em sua obra A música do futuro, Wagner aborda a temática voltada à relação entre a religião 
grega e a arte: “Festas sagradas, nas quais o gosto da arte era associado à celebração de um rito 
religioso, no qual os membros mais ilustres do Estado participavam como poetas e intérpretes, a fim de 
parecerem sacerdotes diante da população do campo e da cidade reunida – uma população cheia de 
esperanças tão altas acerca da sublimidade da obra de arte a ser apresentada diante dela, que um 
Sófocles ou um Ésquilo poderiam apresentar ao povo o significado mais profundo de todos os poemas, 
assegurados de sua compreensão” (WAGNER, 1966, p. 313).  
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 A divergência entre os valores e hábitos da vida e os hábitos da religião, 

em função da cooptação política feita dentro desta, cria, para Wagner, um 

esvaziamento que traz à tona, por fim, duas vias: os ornamentos exteriores 

(trajes religiosos, símbolos etc.) e o núcleo central, que no caso da religião e 

cultura helênicas consistia no homem corpo. A arte helênica, então, conseguiu 

usar-se dessas duas vias simultaneamente de modo necessário – isto é, não-

arbitrário47 –, promovendo a conservação do que era mais essencial à cultura 

grega, embora agora expandido por vias estéticas.  

E é precisamente do fundo daqueles símbolos e de tal cultura que foram 

passados para a arte também os mitos, sem os quais não é possível se 

compreender a arte grega. Ora, de fato, “o incomparável sobre o mito é que ele 

é verdadeiro para todas as épocas e que seu conteúdo, com a concisão mais 

precisa, é inesgotável para sempre” (WAGNER, 2013, p. 156). E era do mito 

mesmo que nascia a tarefa do poeta, qual consistia em interpretá-lo e explicá-

lo através de uma linguagem que lhe fosse condigna. Nem sempre o poeta 

lírico, entretanto, possuía a inteira ingenuidade em relação ao mito, e esta falta, 

para Wagner, fazia com que o próprio mito em si, muitas vezes, trouxesse mais 

justiça à essência da individualidade dos homens que representava do que 

podia fazer o poeta que o interpretava: desse modo, o mito, diferentemente de 

outras fontes ou conteúdos poéticos, possuía elasticidade suficiente a partir de 

si mesmo para não vir a corromper-se. De forma diversa, por outro lado, atuou 

o poeta trágico, que “havia compreendido perfeitamente o espírito desse mito, 

na medida em que ele fez da essência da individualidade o ponto central último 

da obra de arte, da qual foi nutrida e vivificada em todas as direções” 

(WAGNER, 2013, 156). 

Se possuía já o mito profundidade inerente a si, ganhava-a mais ainda 

através da voz humana organizada em ritmos e frequências determinadas, isto 

                                                 
47

 Para compreendermos melhor aquilo que causa a arbitrariedade ou ausência de necessidade para 
Wagner – e que pussui relações com a filosofia de Ludwig Feuerbach, a quem ele dedica o livro A obra 
de arte do futuro –, vale também o seguinte trecho: “sempre que, no plano do pensamento, este 
encadeamento conexo for abandonado, sempre que, após dupla ou tripla auto-objectivação, o 
pensamento acaba por se apreender a si mesmo como fundamento de si próprio, sempre que o espírito 
quiser compreender-se não como actividade última e condicionada, mas como atividade primeira e 
incondicionada, e portanto como fundamento e causa da natureza, aí, o laço da necessidade terá sido 
suprimido e o arbítrio delirará sem limites — sem fronteiras, livre, como o sonham os nossos metafísicos 
— através das oficinas do pensar, jorrando como torrente de loucura por sobre o mundo da realidade” 
(WAGNER, 2013, p. 30). 
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é, através da melodia; e isso se dava porque “não é o sentido da palavra o que 

nos seduz na voz humana, mas o próprio caráter dessa voz” (WAGNER, 2010, 

p. 66). Assim, à profundidade do mito era acrescentada a sedução vocal, e 

que, na tragédia, era ainda multiplicada pela existência do coro trágico;48 e se, 

conforme escreveu Wagner, “o efeito da música sobre nós produz uma tal 

despotencialização da visão que, com os olhos abertos, não conseguimos ver 

com a mesma intensidade” (WAGNER, 2010, p. 28), então tentemos dar um 

passo adiante e refletir no fato de que, se há a despotencialização da visão 

através do efeito da música ao mesmo tempo em que o mito é transmitido pela 

poesia cantada, é provável, pois, que durante tal processo a atenção ao próprio 

conteúdo do mito seja, tanto em termos de afeto quanto de significado, 

potencializada.  

Semelhante sedução vocal é ajudada, por outro lado, pelo curso do 

drama,49 qual se move, segundo Wagner, desde o coração da lírica até a 

reflexão do entendimento, tal como o canto do coro desemboca no verso 

yâmbico do ator, por sua vez recitado e não cantado – e é neste curso que se 

encontra a explicação do propósito do poeta trágico,50 assim como da relação 

entre o conteúdo dos versos cantados (e, portanto, da lírica) e o ritmo 

acelerado de mudança do verso: relação esta que podemos antes entender 

não como proveniente do conteúdo poético, como parece à primeira vista, mas 

como algo condicionado pela melodia e variado conforme suas demandas; 

precisamente isso leva Wagner a escrever que “a forma exuberante da lírica 

verbal grega que chegou até nós, e acima de tudo as canções corais dos 

                                                 
48

 O efeito coral aliado a possibilidades musicais pode ser também compreendido através daquilo que 
Wagner escreve acerca do efeito do coro na nona sinfonia de Beethoven (que podemos comparar, aqui 
especulativamente, aos efeitos do antigo coro trágico): “já não são os pensamentos contidos nos versos 
de Schiller que agora nos ocupam, mas a sonoridade familiar do canto coral que nos leva a cantar junto 
e a querer participar, como comunidade, desse serviço divino ideal, como acontecia nas grandes paixões 
de Bach no momento da entrada do coro” (WAGNER, 2010, p. 66). 
49

 Outra relação entre a sedução vocal e o drama é aqui disposta, embora se referindo à possibilidades 
mais encontradas no drama musical que Wagner almeja em seu presente e no futuro: “o ponto central e 
vivificante da expressão dramática é a melodia dos versos do ator: a melodia orquestral preparatória 
absoluta se refere a ela como pressentimento; dela é derivado como uma memória o ‘pensamento do 
motivo instrumental’" (WAGNER 2013, p. 232). 
50

 Para Wagner, tal poeta e seu propósito devem estar atentos para o seguinte fato: “sabemos que não 
são os versos de um poeta, seja ele Goethe ou Schiller, que determinam a música: somente o drama 
possui tal poder – não o poema dramático, mas o drama que se movimenta realmente diante de nossos 
olhos, como a imagem correspondente e visível da música, no qual a palavra e o discurso pertencem 
somente à ação e não mais ao pensamento poético” (WAGNER, 2010, p. 81). 
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trágicos, não pode ser explicada de forma alguma como necessariamente 

condicionada pelo conteúdo desses poemas” (WAGNER, 2013, p. 204). 

Não obstante o antigo curso necessário observado por Wagner entre a 

lírica e o verso recitado durante o drama musical grego, foi na lírica que ele 

acreditou existir o elo mais forte entre o propósito poético e o sentimento,51 e, 

por isso, foi através do elemento poético presente na parte lírica do drama que 

a arte grega tornou-se capaz de provocar até hoje seu encanto mais poderoso 

– e não foi, pois, por coincidência, que a decadência gradual das partes líricas 

internas ao drama levou à decadência da própria tragédia:  

 

Mas o que ainda caracteriza esses dramas para nós é 

justamente o elemento lírico neles preservado, que volta mais forte 

nos momentos principais, em cujo uso o poeta procedeu com pleno 

conhecimento, assim como o pedagogo apresentou seus poemas 

didáticos à juventude, nas escolas, pelo canto lírico que determina o 

sentimento. Um olhar mais penetrante mostra que o poeta trágico era 

menos sincero e honesto, segundo seu propósito, quando revestia 

este com a roupa lírica ali onde se expressava até então com 

franqueza apenas no discurso falado; e nessa lealdade didática, mas 

carente de probidade artística, funda-se o rápido declínio da tragédia 

grega – a qual as pessoas logo perceberam, porquanto esta já não 

queria determinar espontaneamente seus sentimentos, mas 

determinar deliberadamente seu entendimento. Eurípides teve que 

expiar de modo sangrento, sob o chicote da zombaria aristofanesca, 

essa mentira, sem saber, estranhamente descoberta por ele. Que 

mais tarde, poéticas didáticas cada vez mais deliberadamente tiveram 

que se tornar a retórica da práxis do Estado e, finalmente, a prosa 

literária, foi a consequência extrema, mas natural, da evolução da 

compreensão do sentimento e – por expressão artística – da 

evolução da linguagem verbal a partir da melodia. (WAGNER, 2013, 

p. 204) 

 

 

                                                 
51

 Mesmo porque, como também a dança pode ser parte do propósito poético geral, é necessário, 
porém, que algo atue enquanto ponte entre a arte poética e a dança, que, tomadas isoladamente, 
parecem ser artes distantes; e esta ponte é precisamente a música, fonte do referido sentimento; de 
fato, como pontua Wagner: “O oceano separa e une os continentes: do mesmo modo a música separa e 
une os dois extremos mais afastados da arte humana, a dança e a poesia. (...) Por intermédio da música, 
a dança e a poesia podem entender-se mutuamente” (WAGNER, 2003, p. 73). 
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Deste modo aborda Wagner o engessamento sistemático feito pela 

política da época e pelos prosadores daquilo que antes espontaneamente 

brotava do cerne poético e musical dos dramas encenados no teatro grego, 

levando ao declínio gradual da própria arte trágica que, segundo o autor, 

começou a se tornar mais evidente a partir de Eurípedes.52 Isso também 

combina-se com a observação de que muitos dramaturgos musicais, mesmo os 

mais sérios, se engaram a si mesmos quando “atribuíram o efeito de sua 

música menos à pura essência melódica de suas árias do que à realização do 

propósito dramático aludido por eles às mesmas” (WAGNER, 2013, p. 83);53 de 

fato, tal apontamento que vale para as óperas modernas criticadas por Wagner, 

vale também à aludida decadência da tragédia, porquanto mesmo os 

dramaturgos antigos, como Eurípedes, expandiram gradualmente o caráter da 

fala dramática em detrimento da quantidade e do efeito da música, na medida 

em que justamente creditaram a fonte do poderoso efeito estético ao propósito 

dramático da fala e do canto e não à melodia e à música em si:54 mas foi deste 

recuo musical55 – inclusive marcado pela mudança da posição e da função do 

                                                 
52

 Desde já assinalamos a correspondência entre o citado pensamento de Wagner acerca do declínio da 
tragédia a partir de Eurípedes e a observação semelhante feita por Nietzsche – o que nos leva a 
questionar se este não partiu precisamente da ideia de Wagner para expandí-la, inicialmente, dentro de 
sua obra O nascimento da tragédia. Igualmente há outro trecho de Wagner que contém em si os germes 
das ideias principais acerca do apolíneo e do dionisíaco dentro desta obra de Nietzsche; eis o trecho, de 
tradução nossa: “A tragédia dos gregos abarcou um compromisso entre os elementos apolíneo e 
dionisíaco, com base em um sistema de letras além do nosso entendimento; o hino didático dos 
sacerdotes da antiga era helênica combinou-se com o novo ditirambo dionisíaco para produzir o efeito 
fascinante com o qual esta obra de arte permanece incomparável. Agora, o fato do elemento apolíneo 
na tragédia grega, considerado um monumento literário, ter atraído para si o principal olhar em todas as 
épocas, e principalmente de filósofos e professores, pode razoavelmente ter traído nossos falecidos 
poetas – que também consideravam principalmente essas tragédias como produtos literários – 
apresenta a opinião de que, nessa tendência didática, está o segredo da dignidade do drama antigo e, 
consequentemente, a crença de que o drama popular existente deveria apenas ser criado e idealizado, 
estampando-o nele.” (WAGNER, 1966, vol. 5, p. 139) 
53

 E para compreendermos um pouco melhor o conceito de “ária” referido no trecho, vale a relação que 
Wagner faz entre a melopeia antiga e o nascimento da ária moderna, no período da renascença: “se 
alguém pretendia imitar a forma da tragédia grega, o canto coral e uma recitação dramática que 
apontava periodicamente para a melopeia – então o "drama" propriamente dito era entregue ao 
recitativo, cuja monotonia opressiva finalmente foi quebrada pela erudita invenção aprovada da "ária". 
Só nesse período a Música alcançou sua Forma independente” (WAGNER, 1966, vol5, p. 147). 
54

 Embora Wagner não expresse isso deliberadamente, parece que foi em total oposição justamente ao 
que figurou como causa do declínio da tragédia antiga (expansão do recitado e do racional – e em certa 
medida do moral – em detrimento do sentimental e musical), que o compositor estruturou seu princípio 
estético de criar um drama musical onde simplesmente tudo fosse cantado, sem espaço para as falas ou 
versos recitados – sem que, com isso, deixasse de tentar equilibrar também, com a música, a função da 
poesia e do drama dentro do todo.  
55

 Apenas não confundamos a existência de excessos cujos efeitos trouxeram tal recuo da música com a 
necessidade de seu oposto, ou seja, como uma tentativa do autor de colocar a música como o centro 
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coro trágico, naturalmente agora com menor viés e unidade musicais56 – que 

principiara o ocaso da tragédia.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
necessário de todas as artes internas ao drama musical, pois, na verdade, na maioria das vezes ele 
parece buscar um equilíbrio entre as artes; e exatamente por isso ele critica a ópera moderna pelo 
motivo oposto ao do drama musical antigo, isto é, pelo fato de haver expandido em demasia o caráter 
musical por cima da poesia e do drama; com efeito, “se, no entanto, agora pronuncio esta fórmula com 
uma acentuação mais forte, se em consequência declaro: o erro no gênero artístico da ópera consistia 
em que um meio de expressão (música) se tornou o fim, e que o fim da expressão (o drama) tornou-se o 
meio." (WAGNER, 2013, p. 67) 
56

 Vale dizer que Wagner, além de abordar a função do coro antigo, também passa em seus escritos pela 
funcionalidade coral tanto em Shakespeare quanto em seu desenrolar pela modernidade e, assim, chega 
à conclusão (cujas razões não cabe a nós remontarmos agora) de que não há mais motivo para o uso do 
coro como antigamente, e que, no drama, “o coro agora só pode ser incluído como um personagem 
ativo” (WAGNER, 1966, vol. 3, p. 338).  
57

 Fizemos questão de dispor o argumento até chegar na consequência lógica da mudança do coro a fim 
de demonstrar que a ideia de Nietzsche, a ser exposta no subcapítulo seguinte, acerca do fato de 
Eurípedes ter feito o coro dar um passo além de seu habital recuo e assim principiar a decadência da 
tragédia, está em total consonância com a ideia de Wagner, e mais uma vez nos perguntamos se ele 
provavelmente não tirou tais argumentos dos escritos deste último ou, pelo menos, foi influenciado por 
eles. 
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2 – Sobre a conferência de Nietzsche O drama musical grego 

 
 
 

Trataremos de expor a seguir o conceito “drama musical grego” em 

Nietzsche a partir de sua conferência denominada O drama musical grego, 

assim como de discorrer sobre outros conceitos e assuntos abordados no 

mesmo e que possam contribuir, de algum modo, para o aprofundamento 

daquele. Tal conferência, assim como a conferência intitulada “Sócrates e a 

tragédia”, foram proferidas em 18 de janeiro e em 1 de fevereiro de 1870, 

respectivamente, enquanto Nietzsche estava no cargo de professor de filologia 

da Universidade da Basileia, aos 25 anos; ambas foram abertas ao público e 

não estavam vinculadas apenas ao meio universitário da época. Além disso, a 

publicação posterior do texto das conferências também contribuiu para sua 

abertura a um público mais amplo, do qual participaram, por exemplo, Richard 

Wagner58 e sua esposa Cosima.59 

  

 

 

                                                 
58

 Com relação à influência de Wagner sobre os pensamentos de Nietzsche na época da conferência, 
vale o seguinte apontamento: “Todos estes textos foram escritos por Nietzsche pouco antes da 
elaboração de O nascimento da tragédia, para apresentar suas ideias sobre a arte grega, que 
amadureciam sob as influências cardeais de seus estudos filológicos, da filosofia de Artur Schopenhauer 
e das concepções artísticas de Richard Wagner (...) Desta maneira, na primeira conferência, O drama 
musical grego, encontram-se esboçadas as concepções sobre o teatro grego que serão expostas nos 
capítulos 7 e 8 e 9, principalmente, de O nascimento da tragédia — a saber, a concepção do ator e do 
poeta trágicos, do coro e de sua origem a partir do cortejo orgiático, as diferenças entre o público da 
tragédia grega e o público do teatro contemporâneo, entre a tragédia antiga e a ópera, etc.. Nesta 
primeira conferência, porém, a influência de Wagner ainda é muito marcada, a ponto de não podermos 
perceber muito bem a originalidade das concepções artísticas de Nietzsche.” (NIETZSCHE, 2005, p. 6, 
Prefácio dos tradutores) Aqui também podemos observar um julgamento semelhante da influência 
daquele compositor sobre o filósofo: “Dessa forma, Nietzsche passou a ler os poemas de Wagner e seus 
escritos estéticos dos anos de 1849 até 1851, especialmente a então recém-publicada segunda edição 
de Ópera e Drama, que intensificou sobremaneira sua crença na possibilidade de renovação da cultura 
alemã. (JANZ, 1978, p. 217) Procurou envolver outras pessoas nesse processo, especialmente seu amigo 
e correspondente Rohde. Incentivou-o a ler Ópera e Drama e jubilou quando recebeu o retorno e pôde 
notar, também, o entusiasmo no amigo que fez os seguintes elogios: “[...] a mais feliz imagem da 
natureza artística plena e criadora [...] ideia de uma arte capaz de representar em uma imagem pura o 
mundo inteiro, a vontade e o intelecto a um só tempo.” (JANZ, 1978, p. 218)” (SOCHODOLAK, 2011, p.4) 
59

 Nas palavras da própria Cosima Wagner sobre sua leitura de O drama musical grego: “sua 
caracterização completamente perspicaz do coro como um organismo separado – uma ideia bastante 
nova para mim – me parece também fornecer a única interpretação correta do drama grego.” 
(FORSTER-NIETZSCHE, 1922, p. 55, Cosima Wagner’s letter to Nietzsche of 24 june 1870 – Tradução 
nossa). 



49 

 

2.1 – Tragédia antiga e ópera moderna 

 

Nietzsche inicia a conferência O drama musical grego abordando a 

decisiva influência exercida pelas artes dramáticas gregas sobre o teatro e as 

artes até a sua própria época, como, por exemplo, a semelhança entre escalas 

musicais usadas pelos gregos e posteriormente pelos medievais e pela igreja – 

e cujos nomes foram apenas trocados –, assim como a clara consonância em 

relação à terminologia dramática, tal qual acontece entre os nomes “tragédia” e 

“grande opéra”.60 Com efeito, o Renascimento, na tentativa de resgatar valores 

e conceitos greco-romanos – entre eles a própria noção de tragédia enquanto 

união das artes – trouxe novamente à tona à necessidade da fusão entre 

teatro, música, dança e poesia, através de compositores como Gluck e 

Monteverdi, fusão esta denominada, então, “ópera”.61 O filosófo aponta, por 

outro lado, a diferença que existiria entre a naturalidade com a qual a tradição 

que segue até Shakespeare manteria com a tradição das obras antigas – 

embora a tragédia shakespereana tivesse maior parentesco genealógico com a 

chamada nova comédia ática do que com as antigas tragédias propriamente –, 

e a artificialidade engendrada pela arte moderna no que diz respeito à relação 

forçada que tentou manter com a tragédia antiga.62 Desse modo, é aberta uma 

possibilidade de crítica em relação ao modo e aos meios pelos quais aqueles 

compositores e artistas do Renascimento tentaram resgatar o drama musical 

antigo: 

            O que hoje chamamos de ópera, a caricatura do drama 

musical antigo, surgiu através da imitação simiesca direta da 

Antiguidade: sem a força inconsciente de uma pulsão natural, 

configurada segundo uma teoria abstrata, ela se portou, 

enquanto um homúnculo engendrado artificialmente, como o 

duende malvado do nosso moderno desenvolvimento 

musical. Aqueles florentinos distintos e formados pela 

erudição, que no começo do século XVII provocaram o 

surgimento da ópera, tinham a intenção claramente expressa 

de reproduzir os efeitos que a música tivera na Antiguidade 

                                                 
60

 NIETZSCHE, 2005, p. 23.  
61

 Tanto as obras como “Orfeu”, de Monteverdi, “Orfeu e Euridice” de Gluck, ou mesmo “Euridice” de 
Jacopo Peri, que datam do Renascimento, são óperas que almejam fazer semelhante ponte com a 
tragédia antiga. 
62

 NIETZSCHE, 2005, p. 23. 
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segundo tantos eloquentes testemunhos. Notável! Já o 

primeiro pensamento na ópera era uma busca de efeito.
63

 

 

A “artificialidade” antes sugerida teria seu princípio, assim, na ruptura 

abrupta trazida por uma intromissão da erudição e seu desejo de buscar e 

reproduzir os efeitos testemunhados na música e arte antigas; o que, por sua 

vez, só poderia surgir através não de uma inconsciência ou de uma inocência 

(e ingenuidade),64 pressuposta nos antigos, mas de uma teoria abstrata e, 

portanto, forçada. Isso seria asseverado por uma ausência de “força 

insconsciente” advinda de uma “pulsão natural” – igualmente, tal como a 

ingenuidade, capacidades pressupostas pelo autor nos antigos –, o que teria 

como consequência a busca por “efeito” na arte, a artificialidade e o 

rompimento das raizes de uma “arte inconsciente”, brotada a partir da “vida do 

povo”.65 Vale aqui reforçar a percepção de uma possível influência de Schiller 

(e outros que propagavam ideias semelhantes) sobre tais concepções 

perpetradas por Nietzsche, como a suposta relação entre erudição e 

consciência (filosófica e científica) e rompimento com a imaginação e a 

inconsciência: “até o espírito de investigação filosófica arrancava, uma a uma, 

as províncias da imaginação, e as fronteiras da arte iam-se estreitando à 

medida que a ciência ampliava as suas” (SCHILLER, 1991, p.22). De modo 

semelhante, aquela “erudição” supostamente destruiria a “ingenuidade”, que só 

existiria quando associada à simplicidade: “é atribuído a um homem uma 

intenção ingênua, se em seus juízos não repara nas artificiais e rebuscadas 

relações das coisas e atém-se unicamente à natureza simples” (SCHILLER, 

1991, p.49). 

                                                 
63

 Ibid, 23. 
64

 Acredito ser importante relacionar aqui a ideia da separação que já Schiller fazia entre uma arte 
advinda da “ingenuidade” e aquela advinda da “erudição”; e igualmente a associação disso com os 
gregos e a “harmonia com a natureza”, o poeta moderno e a “artificialidade”. Com efeito, “o conceito 
de ingênuo e sentimental [em Schiller] terá como pressuposto a relação do ser humano com o mundo 
exterior: o primeiro, quase sempre, estará relacionado com os gregos, uma vez que eles viviam em 
harmonia com a natureza, tendo, assim, uma relação imediata com ela; na medida em que o segundo, 
na maioria das vezes, será característica do poeta moderno, tendo em vista que ele tornou-se um ser 
humano artificial influenciado pela cultura, vivendo numa época em que já não há a harmonia, tendo, 
então, uma relação não imediata com os seus objetos, mas mediada através das representações desses 
objetos que se encontram na natureza.” (ANDRADE, 2018, p.3) A seguir, no texto, aprofundo a ideia 
(que julgo provável de existir) da possível influência de Schiller sobre Nietzsche em alguns pressupostos 
levados à frente por este último.  
65

 NIETZSCHE, 2005, p. 23 
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2.2 – Polimatia, inconsciência e consciência em arte 

 

O filósofo vai ainda mais longe em tal crítica e assevera que “para o 

desenvolvimento das artes modernas a erudição, o saber consciente e a 

polimatia são o próprio empecilho: todo medrar e vir-a-ser no reino da arte 

precisa acontecer em noite profunda” (NIETZSCHE, 2005, p. 23). Na 

perspectiva da conferência de Nietzsche e das ideias com as quais ele aí 

dialoga tal afirmação é amplamente coerente; por outro lado, se compararmos 

tais concepções tanto com a vida e a obra de Wagner com o qual o filósofo 

dialoga ao apresentar estas (e mais à frente dá ensejo às ideias deste), quanto 

com todos aqueles poetas e artistas que ele cita ao longo da própria 

conferência, observamos que há um problema ou uma incoerência de não 

pouca magnitude: ora, Wagner é talvez o maior polítmata (em termos artísticos) 

de sua época, já que é o primeiro compositor a ser simultaneamente também 

poeta, dramaturgo e esteta (criador de conceitos filosóficos e estéticos para 

sua arte), e, deste modo, em certa medida também portador daquele criticado 

“saber consciente”, sem o qual certamente ele não teria empreendido a reforma 

do drama, a associação com a mitologia, a expansão do cromatismo na 

harmonia musical, a conceituação de questões relativas à análise musical 

(como o leitmotif), os tratados de estética ou ainda a própria criação do teatro 

de Bayreuth – de fato, não foi nem um “povo” nem algo “inconsciente” que 

gerou tudo isso, mas um indivíduo até certo ponto deveras consciente, não só 

de suas ambições (expressadas em seus textos), mas de sua própria 

capacidade enquanto polímata –;66 de modo semelhante, a maioria dos artistas 

referenciados por Nietzsche ao longo da conferência, como Lessing, 

Beethoven e Gluck (entre os modernos), e Horácio, Ésquilo, Sófocles e 

Eurípedes (entre os antigos), eram todos “eruditos” em sua área, no sentido de 

terem consciência dos processos artísticos: Lessing, além de poeta, era crítico 

de arte e possuiu escritos filosóficos, assim como Horácio, que escreveu 

poemas e também uma Arte poética, na qual aborda a criação literária de um 

                                                 
66

 Nietzsche alude ao próprio Wagner (“atual reformador”) de maneira condescendente ao fim da 
conferência: “quem à sua vista lembrar do ideal do atual reformador da arte terá de dizer ao mesmo 
tempo que aquela obra de arte do futuro não é absolutamente uma miragem brilhante mais 
enganadora: o que nós esperamos do futuro, já foi uma vez realidade — em um passado de mais de dois 
mil anos.” (NIETZSCHE, 2005, p. 32) 
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ponto de vista analítico e consciente (o que não o impediu de ser um dos 

maiores poetas de seu tempo);67 até mesmo a Ésquilo, o primeiro dos 

tragediógrafos, sabemos hoje que pode ser atribuída não pouca racionalidade 

e consciência de seus feitos, sobretudo em relação às suas concepções 

teatrais, formadoras da totalidade de suas obras (ele era também 

simultameamente o poeta, o dramaturgo e o compositor destas – e por vezes 

até o ator).68 Some-se tudo isso ao fato de Nietzsche trazer várias concepções 

justamente de Schiller (conforme já apontado em notas), um poeta e 

dramaturgo que encarna em sua própria época, junto de Goethe, a figura não 

do artista “ingênuo”, mas antes do artista erudito, que para além de sua arte 

participa igualmente das discussões filosóficas e científicas de seu tempo. 

Todas essas observações nos levam a questionar alguns daqueles 

pressupostos em relação à comparação entre antigos e modernos – e, entre 

tais pressupostos, sobretudo aquele da inocência, da simplicidade e da 

inconsciência dos antigos em relação à grande consciencia e racionalidade dos 

modernos.  

Em consonância com isso, não pretendo aqui afirmar que Nietzsche 

estava certo ou errado ao partir de tais concepções (advindas de Schiller etc.) 

para julgar o drama musical antigo e o moderno, mas apenas problematizar a 

questão e apontar algumas inconsistências. Elas poderiam ser pensadas ainda 

como uma possível crítica velada do próprio Nietzsche aos seus 

contemporâneos (nisso incluindo uma critica – já na juventude do filósofo – ao 

próprio Wagner); porém, isso também não se sustenta caso levemos em conta 

a provável “erudição e racionalidade” dos antigos – diante do que cabe a nós 

nos perguntarmos: em que medida realmente um Ésquilo seria “inocente” e 

portador de uma suposta “inconsciência” oriunda de seu povo, e não um 

erudito e homem consciente – guardadas as proporções – de sua época? 

Como determinar os limites entre tal inconsciência e consciência (sobretudo na 

Arte)? 

 

 

                                                 
67

 HORÁCIO, 2005.  
68

 Um dos estudos mais completos atualmente no Brasil sobre a arte de Ésquilo corrobora precisamente 
o mencionado ponto: “Ésquilo é um realizador e um teórico do teatro. Seus espetáculos são 
demonstrações de uma racionalidade das ficções para a cena” (MOTA, 2008, p. 470). 
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2.3 – A intuição do drama musical e a reunião das artes 

 

O filósofo prossegue sua conferência voltando a elencar a ruptura 

causada pela intromissão da erudição,69 agora, porém, sugerindo um momento 

histórico no qual isso veio a ocorrer primeiramente: em determinado ponto da 

idade média,70 a erudição com a qual se passou a julgar os antigos, tanto na 

teoria quanto na prática, provocou um decaimento do gosto, que principiou por 

privilegiar uma música não mais “para o ouvido”, mas “para o olho” – a ânsia de 

se reconhecer com os olhos a habilidade contrapontística do compositor 

sobrepujou a fruição da “audição natural”. A longo prazo, isso teria levado 

ainda a uma estranha identificação entre notas musicais e cores tratadas no 

texto ou poesia, asseverando a oposição entre música para o ouvido (natural) e 

para o olho (inatural, também chamada pelo filósofo de “música literária” ou 

“música para leitura”).71 

Se, em certa medida, tal problema originado na idade média teria sido 

em parte superado (ao menos no que diz repeito à associação entre cor, 

poesia e música de maneira arbitrária), outro problema acerca de uma nova 

espécie de inaturalidade teria surgido para o filosófo e perdurado até seu 

século: aquele relativo à oposição entre poetas livrescos (modernos) e poetas 

antigos, nos quais o texto não estava separado do drama musical completo.72 

Nesse ponto ele menciona Ésquilo, Píndaro e Sófocles e o quanto a mera 

leitura de seus textos, que são a única parte fragmentária de suas obras às 

quais temos acesso, os tornariam, antes de tudo, desconhecidos para nós – 

embora tenhamos a ilusão de que os conhecemos precisamente por estarmos 

acostumados apenas aos poetas livrescos, que produzem poemas, prosa ou 

                                                 
69

 Ainda sobre a questão da erudição e da consciência, há um fragmento póstumo no qual ele mantém a 
afirmação, embora menos categórica, da dificuldade de se saber a respeito do tema entre os antigos: “É 
possível fazer apenas um conceito bastante ingênuo da estética consciente da idade homérica. Nela, 
tudo era impulso” (NIETZSCHE, Inverno de 1869-70, p. 5, 2005 – seleção de fragmentos póstumos). 
70

 Apesar de tal critica, Nietzsche também aponta pontos de encontro entre a prática ritualística da 
igreja e o drama musical antigo: “em geral, muito do ritual da missa lembra o drama musical grego, com 
a ressalva de que na Grécia tudo era muito mais claro, mais ensolarado, em geral mais belo, por outro 
lado, também era menos íntimo e sem aquela enigmática e infinita simbólica da igreja cristã.” 
NIETZSCHE, 2005, p. 31. 
71

 NIETZSCHE, 2005, p. 24. 
72

 Ibid, p.24. 
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peças teatrais apartadas da música, do drama, do gesto e da dança ou do 

movimento.73  

Nietzsche traz mais uma vez diante de nós, após citar os antigos, a 

ópera moderna, advinda inicialmente dos compositores da Renascença e sua 

nobre tarefa de tentar resgatar uma arte capaz de fazer novamente a fusão das 

várias artes então separadas, ao contrário do que tentavam os poetas livrescos 

ou os compositores de música absoluta (qual tendia a uma música abstrata e 

puramente instrumental)74 – ainda que aqueles compositores renascentistas 

conservassem certos equivocos. E aqui começa a abrir-se diante de nós parte 

da concepção de drama musical grego perseguida por Nietzsche: a fim de 

tocarmos em tais óperas modernas pelo menos parte da essência daquele 

drama musical antigo, seria preciso procurar adivinhar, por detrás daqueles 

equivocos, a “imagem original” e, para além de toda distorção e deformação do 

drama moderno, alçarmos a “intuição do drama musical antigo”. Nesse sentido, 

apesar de todos os erros e arbitrariedades, mesmo a ópera moderna conteria 

algo de comum com o drama musical grego, e assim caberia tanto ao 

espectador quanto ao compositor a tarefa de intuir tais pontos em comum para, 

doravante, expandí-los, ao invés de escondê-los sob os escombros de novos 

erros.75 

Um destes erros, mencionado pelo filósofo, e que seria pertencente ao 

senso de sua época, era o falso princípio estético em virtude do qual a ligação 

                                                 
73

 Para termos uma noção da multiplicidade de tarefas dos poetas antigos, vale a seguinte colocação: 
“Na origem, o papel do poeta era múltiplo: 1º compunha os versos do texto, a música, o canto e a 
dança, 2º ensaiava e fazia a mise-en-scène e 3º desempenhava o papel de ator. Pouco a pouco estas 
diferentes atribuições do poeta trágico se especializaram, e assim surgiu um encarregado dos ensaios, 
um encarregado de compor a música e os atores também deixaram de ser o próprio poeta. Esta 
especialização das tarefas no teatro foi se fazendo aos poucos. Ésquilo ainda chegou a desempenhar 
aquelas três atribuições dos poetas trágicos. Sófocles não teria sido ator, ao que consta. Mas mesmo 
depois de Sófocles o poeta mesmo desempenhava por vezes alguns papéis, mas esta não era a regra. O 
poeta, como organizador de coros, caso vencesse o concurso, recebia uma coroa de hera — pois 
Dionísio tinha como um de seus símbolos a hera. O julgamento era feito por um júri oficial de cinco 
pessoas (ou, segundo alguns autores, de dez)” (NIETZSCHE, 2005, p.15, prefácio dos tradutores). 
74

 Qual já existia, de certa forma, também entre os gregos; segundo Nietzsche: “É verdade que há 
também a música instrumental pura: mas nela se fazia valer apenas o virtuosismo. O autêntico grego 
sentia nela sempre algo de estranho ao seu lar, algo importado do estrangeiro asiático. A música 
propriamente grega é inteiramente música vocal: nela a natural ligação entre a linguagem das palavras e 
a linguagem dos sons não tinha ainda sido rompida: e isto até o grau em que o poeta era 
necessariamente também o compositor de sua canção. (...) Também achamos o mais absurdo texto 
suportável se apenas a música é bela: algo que aos grego pareceria propriamente uma barbárie.”  
NIETZSCHE, 2005, p. 24. 
75

 NIETZSCHE, 2005, p. 24. 
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de duas ou mais artes não poderia aumentar o gozo estético e ser algo de bom 

gosto. Isso não estaria então apenas em direção oposta à concepção artística 

dos gregos (e em certa medida dos artistas da renascença), mas seria 

igualmente uma fonte da incapacidade dos modernos de fruírem esteticamente 

enquanto homens inteiros: eles só fruiriam enquanto pedaços e fragmentos, 

com sentidos alquebrados, despedaçados pelas artes isoladas e reféns de 

sentidos corporais – visão, audição etc. – limitados e fragmentados entre si.76 

Nisso se descortina para nós um segundo ponto acerca da concepção de 

drama musical grego intentada por Nietzsche: apenas a união das artes e a 

combinação da multiplicidade em uma sintética unidade poderia proporcionar a 

fruição estética plena do homem inteiro e completo, aquele capaz de superar a 

dispersão causada pelas artes e conhecimentos isolados. – Isso também 

corrobora a comparação feita pelo filósofo, ao final de sua conferência, do 

criador do antigo drama musical ao atleta de pentatlo: aquele criador exerceria 

uma espécie de “pentatlo dramático-musical”.77 
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 NIETZSCHE, 2005, p. 25. 
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 NIETZSCHE, 2005, p. 32. 
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2.4 – Público, ator e as condições da arte grega 

 

Outra questão a ser destacada na conferência diz respeito ao público do 

drama musical antigo e sua relação com a obra: aquele não participava das 

representações dramáticas ao modo do público moderno, isto é, ele não fugia 

do tédio cotidiano utilizando a arte, tal qual este último, nem usava-a como uma 

mera distração, mas antes como um exercício em parte de recolhimento, em 

parte de intensificação das forças vitais, advindas da fonte secreta dos 

primórdios da tragédia, renovando assim o fervor dionisíaco que, quando 

associado ao êxtase estético, torna-se capaz de criar uma ponte para o 

sentimento de metamorfose e transformação78 – um “tornar-se outro”: assim o 

público passa a partilhar, pois, da própria essência metamórfica anelada pelo 

ator no palco, o qual também se transforma em “outro”. De fato, “no estado de 

‘estar fora de si’, do êxtase, somente um passo é ainda necessário: que nós 

não voltemos a nós mesmos novamente, mas entremos em um outro ser, de 

modo que nós nos portemos como encantados” (NIETZSCHE, 2005, p. 26). 

O público, deveras rigoroso, punia cada erro do ator, seja a desmedida 

no tom ou acento nos gestos e palavras, seja em algum erro na transição dos 

atos ou alguma incapacidade da memória do poeta ou do coro – já que eles 

haviam de pronunciar e cantar, geralmente, mais de 1.600 versos, durante 

cerca de 10 horas de representação.79 À semelhante seriedade e empenho 

requerida por tal arte e por tal público – diferente, pois, do público moderno em 

geral –, Nietzsche liga a elevação da disposição e do trabalho do próprio ator, 

que atingiria picos ideais de destreza e capacidade.80 Tais dificuldades 

                                                 
78

 A relação entre a tragédia e o dionisíaco pode ser historicamente entendida pelo seguinte: “A tragédia 
teria derivado, segundo Aristóteles, do ditirambo. Nietzsche concorda com Aristóteles neste ponto. Por 
isso, deixaremos indicado aqui, resumidamente, o que era o ditirambo. O ditirambo era cantado, em 
honra de Dionísio, nos primeiros dias da primavera por um coro cíclico, ou seja, por cantores-dançarinos 
que evoluíam em círculo em torno de um altar – como faria também o coro trágico, mais tardio. Ele era 
acompanhado pela flauta dupla, instrumento lendário do sátiro Marsyas. Cinquenta pessoas, vestidas de 
sátiro como o cortejo do deus, compunham o coro, do qual se destacava um corifeu, que representava 
Dionísio, e que cantava em contraposição ao coro. O ditirambo teria se originado em Sicione, como um 
canto cultual a Dionísio, de onde passa a Corinto, na época do tirano Periandro (tido, em algumas listas 
tradicionais, como um dos sete sábios), onde teria sido reorganizado pelo citaredo Arion que seria 
também o autor do próprio nome ‘ditirambo’.” (NIETZSCHE, 2005, p.10, Prefácio dos tradutores) 
79

 NIETZSCHE, 2005, p. 25. 
80

 O que Nietzsche não explica e que, à primeira vista parece, sob certa ótica, outra incoerência, é como 
o público tido como “encantado” e capaz de partilhar de determinados êxtases oriundos de fervores 
dionisíacos, poderia, ao mesmo tempo, ser sério e obstinado o suficiente para julgar cada erro de 
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ocasionadas tanto pelo rigor em geral quanto pelas condições às quais estava 

sujeito um drama musical antigo, são ainda elecandas pelo filósofo no seguinte 

trecho: 

 

             A tarefa era, na Antiguidade grega, tão difícil quanto possível 

para o dramaturgo: uma liberdade, tal como a que é gozada 

por nossos poetas cênicos, na escolha da matéria, do número 

de atores e de incontáveis coisas, apareceria ao jurado 

artístico ático como indisciplina. Toda a arte grega é 

atravessada pela ufana lei de que somente o mais difícil é 

tarefa para o homem livre. Assim, a autoridade e a glória de 

uma obra de arte plástica dependiam muito da dificuldade da 

elaboração, da dureza da matéria empregada. Dentre as 

particulares dificuldades, em virtude das quais o caminho 

para a glorificação dramática nunca se tornou muito largo, 

podemos contar o limitado número de atores, o emprego do 

coro, o restrito círculo dos mitos, e antes de tudo aquela 

virtude de um atleta de pentatlo, a saber, a necessidade de 

ser dotado produtivamente como poeta e músico, na 

condução do coro (Orchestik) e na direção, e finalmente como 

ator. (NIETZSCHE, 2005, p.27) 

 

 A partir deste trecho, somado aos dois parágrafos anteriores, podemos 

concluir um terceiro ponto acerca da concepção nietzschiana de drama musical 

grego: é preciso certa tensão entre público e obra, de modo que quanto mais 

rigoroso por um lado, e vigoroso em força vital por outro, for o público, tanto 

mais limites sem arbitrariedades dos quais partir terão os artistas criadores e 

tanto mais se erguerão em direção à produção de obras com alto nível de 

                                                                                                                                               
encenação e atuação dos atores. Isso porque qualquer experiência estética básica nos permite perceber 
que ou julgamos uma obra com o rigor racional do analista (a fim de encontrar seus “erros e acertos”) 
ou a fruímos sensorial e despreocupadamente. Assim, ambas afirmações de Nietzsche (de que havia um 
público rigoroso e ao mesmo tempo “dionisíaco”) só seriam realmente possíveis se tivéssemos como 
que públicos distintos dentro de um mesmo público geral: ou seja, um público especializado e que ia aos 
festivais observar criticamente a atuação dos artistas, e outro que ia despreocupado tentar fruir o 
máximo possível estética e sensorialmente as obras. Talvez pudessem até existir aqueles poucos 
indivíduos que englobassem ambas capacidades simultaneamente – mas tomar algumas personalidades 
raras pela suposta regra geral talvez consista em certo exagero ou idealização do passado. – Em todo 
caso, vale salientar que expomos está suposta incoerência atentando apenas para o texto 
especificamente aqui investigado de Nietzsche (ou seja, limitando o olhar à lógica da exposição interna 
de um só texto), pois sabemos que, em outros textos, como nos fragmentos póstumos e posteriormente 
no Nascimento da tragédia, o autor irá aprofundar questões acerca da natureza do público.  
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dificuldade – mesmo porque aquela ação por parte do público, junto à busca de 

dificuldades e rigores das obras, tende a aumentar a competição a longo prazo 

entre os próprios artistas.  
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2.5 – As funções do coro e da música no drama musical grego 

 

Aproximando-se do fim de sua conferência, Nietzsche aprofunda duas 

temáticas mais voltadas ao interior do drama musical em si: o papel do coro – 

ao qual o filósofo atribui um papel até então inaudito na história do pensamento 

–, e o papel da música em geral, em sua relação hierárquica com o restante 

das artes. Acerca do coro, o filósofo assevera que “originalmente a tragédia 

não era mais do que um grande canto de coro: este conhecimento histórico dá 

de fato a chave para este estranho problema” (NIETZSCHE, 2005, p.28). Com 

efeito, o recuo do coro enquanto suporte total de um grande canto é 

precisamente o que separa as primeiras tragédias, de Ésquilo a Eurípedes – e 

esta é a tese inovadora de Nietzsche –, das tragédias a partir de Eurípedes: e 

portanto a partir também da época de Sócrates, Platão e Aristóteles; este 

último, segundo o filósofo, teria dado uma definição errônea à tragédia 

(estranha portanto à tragédia de um Èsquilo, por exemplo), precisamente 

porque interpretou errado o papel do coro e não observou as mudanças deste 

ao longo dos séculos.81 Ora, quando Eurípedes fez o coro dar um passo além 

de seu habital recuo, acabou por conduzi-lo ao centro da cena, de tal modo que 

a dialética da ação e o diálogo entre os personagens, bem como seus cantos, 

antes comedidos pela necessidade da musical-coral (do conjunto do coro), 

agora estavam abertos às possibilidades de quaisquer arbitrariedades e 

dispersões, porquanto os cantos solos foram se destacando e subjugando a 

impressão musical – de “colorido geral” – que antes era dada pelo conjunto do 

coro. Nesse sentido, não seria um exagero afirmarmos que, para Nietzsche, o 

início da decadência da tragédia se deu em razão da alteração da posição e da 

função do coro.82 

                                                 
81

 NIETZSCHE, 2005, p.28. 
82

 Outra relação importante abordada pelo filósofo ao longo da conferência, no que diz respeito aos 
primórdios da tragédia por um lado, e em sua ligação com os ritos dionisíacos por outro, encontra-se no 
seguinte trecho: “Que outra coisa era a tragédia originalmente senão uma lírica objetiva, uma canção 
cantada a partir do estado de determinados seres mitológicos, e deveras com a indumentária dos 
mesmos. Primeiro um coro ditirâmbico de homens vestidos de sátiros e silenos tinha que dar a entender 
o que os tinha posto em tal excitação: ele chamava a atenção para um traço da história da luta e do 
sofrimento de Dionísio que os auditores entendiam rapidamente. Depois a divindade mesma era 
introduzida, com um duplo fim: por um lado, para contar pessoalmente suas aventuras, nas quais ela 
estava enredada e através das quais seus seguidores têm o seu mais vivo interesse despertado. Por 
outro lado, Dionísio, durante aqueles apaixonados cantos de corais, é de certa maneira a imagem viva, a 
estátua viva do deus”. (NIETZSCHE, 2005, p.29) 
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Já em relação ao papel da música e sua relação hierárquica com as 

demais artes, Nietzsche se apoia diretamente em concepções já expostas por 

Gluck, compositor da Renascença, e indiretamente em concepções de Wagner 

(já que não o cita explicitamente): 83 

 

            Somos incompetentes diante de uma tragédia grega, porque o 

seu efeito capital repousava em boa parte em um elemento 

que foi perdido por nós, na música. Para a situação da 

música com relação ao drama antigo, vale perfeitamente o 

que Gluck expressa como exigência no famoso prefácio a seu 

Alceste. A música deveria apoiar a poesia, deveria reforçar a 

expressão dos sentimentos e o interesse das situações, sem 

interromper a ação ou a perturbar com ornamentos inúteis. 

Ela deveria ser para a poesia o mesmo que a vivacidade das 

cores e uma feliz mistura de sombras e luz são para um 

desenho sem falha e bem ordenado, as quais servem 

somente para animar as figuras sem destruir os contornos. A 

música é, portanto, empregada absolutamente só como meio 

para um fim: sua tarefa era a de converter o padecer do deus 

e do herói na mais forte compaixão dos auditores. Ora, a 

palavra tem também a mesma tarefa, mas para ela é muito 

mais difícil e apenas indiretamente possível resolvê-la. A 

palavra age primeiramente sobre o mundo dos conceitos e 

somente a partir daí sobre o sentimento, e bastante 

frequentemente ela não alcança absolutamente, pela 

distância do caminho, o seu alvo. A música, por outro lado, 

toca o coração imediatamente, como a verdadeira linguagem 

universal, inteligível por toda parte. (NIETZSCHE, 2005, p.30) 

 

Aqui torna-se mais clara a grande importância dada por Nietzsche à 

música, a ponto de asseverar que não compreendemos a tragédia antiga 

precisamente por não termos acesso à sua música – mas apenas à sua poesia 

–, e a fim de clarificar qual seria possivelmente a “função” da música dentro do 

todo do drama musical grego, vale-se da opinião de que a música deveria ser 

empregada apenas como um meio e não um fim; mais precisamente como um 

                                                 
83

 Com efeito, tanto a ideia de “música como meio” e não fim em si dentro do drama, como de 
“linguagem universal”, abordadas nesta alusão a Gluck, vão de encontro às propostas de Wagner, 
sobretudo em sua obra Opera e Drama (WAGNER, 2013). 
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meio de aprofundar sentimentos e sensações, sobretudo aquelas ligadas ao 

sofrimento do herói – o que também a palavra poderia tentar, mas sempre com 

menor êxito, porquanto tenderei a agir primeiramente sobre o mundo dos 

conceitos e não, como a música, diretamente no mundo dos afetos.  

Reunindo, por fim, as conclusões a respeito do papel do coro e da 

música, temos um quarto ponto acerca da concepção de drama musical grego 

manifestada por Nietzsche: a disposição rigorosa de certos elementos, tais 

como o coro, é crucial, na medida em que uma mudança simples pode 

acarretar a longo prazo a degenerescência de toda uma estrutura estética e 

artística; e as artes, a exemplo da música, dentro de um todo concernente ao 

drama musical, não podem permanecer isoladas como fins em si mesmos, mas 

devem estar, de algum modo, a serviço da unidade total e em diálogo 

permanente umas com as outras, sem se tiranizarem. Nesse sentido, tanto 

coro quanto música em geral precisam buscar conciliar sua multiplicidade 

interna na unidade do todo dramático – unidade esta que é também abordada 

pelo filósofo junto a um resumo, de caráter aforismático, acerca do que seria o 

próprio drama musical em si: “sujeição e todavia garbo, multiplicidade e todavia 

unidade, muitas artes na mais alta atividade e todavia uma obra de arte — isto 

é o drama musical antigo” (NIETZSCHE, 2005, p.32). 
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3 – O drama musical grego nos Fragmentos póstumos de Nietzsche 

 

 

 Analisaremos a seguir o drama musical em Nietzsche a partir de seus 

fragmentos póstumos, sobretudo aqueles que julgamos mais relevantes para a 

elucidação de pontos ainda não elencados anteriormente no presente trabalho. 

Organizamos os fragmentos selecionados em três partes principais, por sua 

vez intituladas: Da origem da tragédia ao dionisíaco e apolíneo; Dos elementos 

artísticos à música coral dramática; Sócrates e a dissolução do drama musical. 

Trataremos dos fragmentos póstumos de Nietzsche referentes aos anos de 

1869, 1870 e 1871, período no qual tal temática acerca do drama musical veio 

à tona de um modo mais profundo, além de marcar o florescimento de sua 

amizade com Wagner e o estreitamento de suas discussões anteriores à 

publicação do Nascimento da tragédia (de 1872).84 
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 Vale dizer, sobretudo a primeira parte dos fragmentos póstumos foi levada mais em conta que as 
outras por dois motivos: o primeiro em função dos anos, que correspondem aos anos investigados 
dentro do presente trabalho; e o segundo diz respeito ao fato da primeira parte dos fragmentos 
conterem maior quantidade de temas voltados ao conceito de drama musical grego, precisamente 
porque tais fragmentos consistem nas notas prepatórias de Nietzsche para a criação de sua conferência 
O drama musical grego.  
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3. 1 – Da origem da tragédia ao dionisíaco e apolíneo 

 

 

Vemos a grande importância do drama musical dentro do pensamento 

de Nietzsche nos mencionados anos: ele consiste em nada menos que o 

primeiro assunto tratado nos fragmentos póstumos do filosófo – e de maneira 

não pouco aprofundada (Nachlass/FP 1989 1|1]). A religião (cristianismo) e a 

ciência, por exemplo, são abordados apenas posteriormente, quando 

comparados às datas do tratamento dado à arte e mito gregos e ao drama 

musical em geral. Isso vai até ao ponto de Nietzsche expor um possível título, 

em notas, para um escrito que, embora estivesse em andamento – se levarmos 

em conta o número de notas e fragmentos sobre o assunto –, nunca veio a 

existir: “A tragédia e os espíritos livres – Considerações sobre o significado 

ético-político do drama musical” (Nachlass/FP 1870 5|22]).85 Assim, os 

fragmentos de Nietzsche são iniciados com a questão acerca do olhar sobre os 

poetas antigos, apontando o erro dos modernos em atribuir-lhes características 

de poetas livrescos, quais escreveram poemas ou peças para serem lidas e 

não encenadas, chegando mesmo a ressaltar que Ésquilo, Sófocles e 

Eurípedes devem ser considerados como se fossem compositores de ópera, e 

não apenas libretistas, de modo que considerá-los tão somente isso seria o 

mesmo que “falar de Tannhäuser e não se referir mais que ao libreto e nem 

entender por ele nada mais” (Nachlass/FP 1869 1|1]), e completa que, por 

outro lado, as óperas modernas não seriam mais que “caricaturas” do drama 

musical antigo. Podemos observar, deste modo, como desde o início Nietzsche 

já associa Wagner e os antigos, porquanto a ópera Tannhäuser referida 

consiste em uma obra do próprio Wagner, tanto musical quanto poética (ele 

escrevia os libretos e as músicas de suas óperas, mais tarde denominadas 

“dramas musicais” por ele próprio).86 

                                                 
85

 Para não ficar excessivo o uso do termo “tradução nossa”, o omitiremos nas próximas citações, 
ficando pressuposta que todas as demais citações desta parte foram traduções nossas, já que a versão 
dos Fragmentos póstumos usada é inteiramente em língua espanhola.  
86

 Alguns fragmentos específicos revelam igualmente a figura e ideias de Wagner como presentes 
frequentemente no pensamento de Nietzsche nessa época. Por exemplo, no fragmento intitulado 
Tragédia e ditirambo dramático (Nachlass/FP 1871 7|120]), o filósofo inicia mencionando o dionisíaco e 
o apolíneo, passa por Eurípedes e Shakespeare, e termina mencionando Richard Wagner.  
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Outra oposição que o filósofo inicialmente menciona consiste nas fontes 

distintas do nascimento da arte antiga e da arte moderna: a primeira estaria 

relacionada às “festas orgiásticas de Dionísio”, nas quais “dominava um tal 

grau de estar-fora-de-si, que os homens se sentiam e se comportavam como 

transformados e encantados” (Nachlass/FP 1869 1|1]); enquanto a segunda se 

relacionaria com a ausência de tais estados, permanecendo alheia ao 

florescimento oriundo de manifestações imcompreensíveis, espontâneas e 

instintivas, alastradas através de uma espécie de “pandemia”. Com efeito, para 

o filósofo, “de uma pandemia semelhante floresceu o drama musical antigo: e a 

desgraça das artes modernas está em não surgirem de tal fonte misteriosa” 

(Nachlass/FP 1869 1|1]). A isso se ligam alguns pensamentos do fragmento 

intitulado “O drama musical grego” (Nachlass/FP 1869 1|28]), no qual aponta 

para uma suposta falta de desenvolvimento natural da música moderna, 

associando isso ao fato de que, para os gregos, havia uma enorme diferença 

entre o conhecimento estético e a criação efetiva, o que permitiu um 

desenvolvimento “naturalmente correto” em sua arte, enquanto nos gêneros 

artísticos da modernidade cada desenvolvimento que floresceu aniquilou o 

anterior, desagregando as artes e seus elementos constitutivos mais 

espontâneos.87 

Há nos fragmentos póstumos várias observações sobre a possível 

origem ou fonte do drama musical antigo. A primeira observação consiste em 

uma crítica à noção de alguns autores (não citados) que colocaram a origem do 

drama antigo na farsa, enquanto, para Nietzsche, ela estaria antes mais 

vinculada ao “humor excitado e estático do Carnaval” e, quanto mais longe 

disso a arte veio a se posicionar, tanto mais o “jogo do espetáculo” se 

converteu “em uma espécie de jogo de xadrez” (Nachlass/FP 1869 1|2]), isto é, 

em algo demasiado frio, intelectual e conceitual. A segunda observação se 

refere aos estágios de evolução até a concretização efetiva do drama musical 

em si: primeiro, os coros indicavam os motivos de seus estados de ânimo 

                                                 
87

 Para além desta causa oriunda de determinado desenvolvimento ao mesmo tempo não intelectual e 
intelectual, vale aqui pontuar também uma “causa política” apresentada nos fragmentos póstumos a 
respeito do desenvolvimento cultural dos gregos e, indiretamente, do nascimento do drama musical: “O 
severo conceito de pátria dos gregos é necessário para um grande mundo da cultura. Ai do Estado 
absoluto!” (Nachlass/FP 1871 7|6]). 
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através da lírica; mais tarde floresceu disso um personagem,88 de modo a se 

conseguir que um ciclo de canções corais passasse a ter certa unidade de 

conteúdo; posteriormente, o personagem que saiu do coro se pôs a narrar as 

ações principais, fazendo com que todo acontecimento importante narrado 

fosse seguido de uma manifestação lírica; então se colocou uma vestimenta 

em tal personagem, qual passou a ser considerado o senhor do coro, como um 

deus capaz de narrar suas façanhas – em suma, “ciclos de cantos corais, 

unidos por uma narração: esta foi a origem do drama grego” (Nachlass/FP 

1869 1|56]). A terceira observação diz respeito à relação fundamental entre a 

epopeia e o início do drama musical e, mais precisamente, ao instinto que 

levava a ambas: “o mesmo instinto que encontrava sua satisfação em escutar a 

poesia épica, a encontrou mais tarde também no drama. Por isso o drama se 

mostra como uma forma perfeita de epopeia” (Nachlass/FP 1870 2|15]).89 

Desse modo, Nietzsche encontra um parentesco em comum entre tais artes 

para além daquele interno às próprias obras ou gêneros artísticos, na medida 

em que procura uma causa fisiológica capaz de trazer necessidade à 

espectação de determinadas artes, isto é, um “instinto” específico que, 

segundo ele, levava tanto à satisfação com a poesia épica como com o drama 

musical.90 A quarta observação consiste nas relações entre o apolíneo, o 

dionisíaco e o drama musical. Apolo e Dionísio aparecem inicialmente como 

opostos que se reconciliam para, depois, serem analisados também em termos 

da singularidade de cada um: no primeiro caso, para Nietzsche, “na visão de 

mundo de Sófocles, Apolo e Dionísio foram vitoriosos: eles foram reconciliados” 

(Nachlass/FP 1870 3|25]), porque enquanto Dionísio trazia a “imagem horrível” 

da verdade, Apolo a fazia novamente desconhecida através da estetização das 

                                                 
88

 A questão desse “personagem” que saiu do coro se aprofunda quando lembramos que, muitas vezes, 
eram os próprios grandes poetas trágicos aqueles que não só criavam a parte de tal personagem, mas 
muitas vezes até mesmo encenavam-na: “que época da arte do ator, quando Sófocles e Ésquilo 
representavam eles mesmos os papéis principais!” (Nachlass/FP 1869 1|22]). 
89

 Vale mencionar, de passagem, a problematização de Nietzsche acerca do “conceito de drama como 
ação” (assim intitulado nos fragmentos póstumos), já que alguns de seus contemporâneos 
consideravam o termo “drama” como um outro modo de falar da “ação dramática”, ao que o filósofo 
questiona: “Esse conceito é muito ingênuo: aqui o mundo e o costume visual decidem. Mas em uma 
consideração mais espiritual – o que não é, em última análise, uma ação?” (Nachlass/FP 1870 5|90]). 
90

 Assim, podemos observar aqui o início de uma forma de pensamento que mais tarde Nietzsche viria a 
expandir ao longo de sua obra, até ao ponto mesmo de tentar desenvolver uma “fisiologia da arte”. 
Com efeito, por exemplo, no caderno da primavera/verão de 1888 há uma anotação sobre um possível 
capítulo para a obra não finalizada A vontade de potência que se chama justamente “Para uma fisiologia 
da arte”. (Fragmento póstumo 16 [86] da primavera/verão de 1888, ksa 13.515]. 
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formas e aparências: ambos se equilibravam dentro do jogo de forças do 

drama musical. O mesmo não acontecia, por exemplo, no ditirambo antigo, já 

que: 

 

O ditirambo antigo é puramente dionisíaco: realmente 

transformado em música. Agora, a arte apolínea é acrescentada: esta 

introduz o ator e o coreuta, imita a embriaguez, acrescenta à cena, e 

com todo o seu aparato artístico procura exercer seu domínio: 

especialmente com a palavra, com a dialética. Transforma a música 

em um servo. (...) (Nachlass/FP 1870 3|27]) 

 

Assim torna-se clara a posição de Nietzsche segundo a qual o drama 

musical seria fruto de uma fusão dos elementos dionisíacos e apolíneos, 

considerando a música como fundamento artístico relacionado ao dionisíaco – 

daí o fato de aludir acima ao ditirambo como puramente dionisíaco, isto é, 

puramente musical, nesse sentido específico –, enquanto os atores e o 

membro do coro (coreuta), ao servirem-se dos meios de expressão da palavra 

e da dialética, como relacionados ao apolíneo. Outro ponto importante do 

fragmento acima consiste na avaliação do filósofo acerca da transformação da 

música em “um servo”, porquanto, caso não fosse influenciada e limitada de 

algum modo pelos elementos apolíneos – no caso, a poesia e falas dos atores 

–, sua predominância acarretaria a desagregação do drama musical ou, pelo 

menos, um retorno deste à arte que lhe era antecessora, isto é, o ditirambo, 

perdendo as características formais que o definiriam.91 Em consonância com 

isso, o filósofo afirma em outro fragmento que “a tragédia é o remédio natural 

contra o dionisíaco. É preciso viver: portanto é impossível o puro dionisismo – o 

pessimismo é ilógico na teoria e na prática.” (Nachlass/FP 1870 3|32]); assim, 

fica claro mais uma vez que o elemento apolíneo do drama musical ou da 

tragédia (pois lembremos que as tragédias gregas eram também dramas 

musicais) tem o papel de limitador e contrabalanceador do dionisíaco: daí 

Nietzsche afirmar que a tragédia é o “remédio natural” contra este último, tal 

                                                 
91

 Aqui vale recordar o que já foi expresso no capítulo sobre Wagner, quando este alerta para a 
desagregação das artes na ópera ou no drama musical precisamente quando ou a poesia torna-se 
predominante, ou a música. Nesse sentido, podemos interpretar a observação de Nietzsche pela 
perspectiva de que a música se torna “serva” através da influência dos elementos apolíneos justamente 
a fim de equilibrar os elementos dionisíacos dentro do todo do drama musical.  
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como o fato de não ser possível um “puro dionisismo” – e disso podemos 

deduzir novamente a necessidade do apolíneo –, e isso porque, se por um lado 

o dionisíaco consiste no elemento mais pulsante e embriagador da vida, ele é 

também o mais irracional e caótico e, portanto, ele sozinho não seria capaz de 

configurar algo tão longo e acabado formalmente quanto o drama musical.92 

Aqui poderíamos nos perguntar algo não respondido diretamente pelo filósofo: 

se o puro dionisismo é impossível, como então se deu a existência dos 

ditirambos que, para Nietzsche, conforme já abordamos anteriormente, é algo 

“puramente dionisíaco”? Talvez porque – e colocamos isso aqui apenas como 

uma possível resposta e perspectiva do problema – o ditirambo, pela sua forma 

mais simples e seu tamanho mais curto, podia servir de meio para um puro 

impulso dionisíaco, sem que com isso se tornasse incompreensível ou caótico 

formalmente, enquanto o drama musical, justamente por seu caráter de longa 

duração e complexidade de interação entre as várias artes, não poderia 

naturalmente advir apenas de um impulso dionisíaco criativo, mas teria de ser 

fruto igualmente da organização e da forma trazidas pelo apolíneo – como que 

para os vários impulsos dionisíacos poderem se organizar dentro de um todo 

coeso. Além disso, é contemplada no mesmo fragmento anteriormente citado a 

associação entre dionisismo e pessimismo, provavelmente porque, conforme 

consta no mito de Dionísio, este era acompanhado de Sileno, para quem “o 

melhor de tudo é para ti inteiramente inatingível: não ter nascido”; deste modo, 

o caráter “destrutivo” do dionisismo também é ressaltado, ao qual, portanto, 

mais uma vez, o elemento apolíneo seria uma espécie de contrapeso, 

contribuindo para que um ser ou uma obra artística não se autodestruíssem.93 

 

 

 

 

                                                 
92

 Provavelmente foi semelhante dualidade de não pouca complexidade estética e filosófica aquilo que 
levou o filósofo a concluir que a tragédia e o drama musical foram o que de mais elevado a antiguidade 
conseguiu produzir: “Em verdade, a tragédia grega é somente o anúncio de uma cultura superior: foi o 
último que pôde conseguir a Grécia – também o mais alto. Este estado era o mais difícil que se podia 
alcançar. Nós somos os herdeiros.” (Nachlass/FP 1870 5|94]). 
93

 Também aqui Nietzsche pontuou outro elemento estético que tem a ver com o caráter “destrutivo” 
do dionisismo, qual seja, o “horrível” em arte: “A graça do horrível – as “graças terríveis”: foram bem 
conhecidas pelos antigos”. (Nachlass/FP 1869 1|83]). 
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3. 2 – Dos elementos artísticos à música coral dramática 

 

 As reflexões de Nietzsche nos fragmentos abarcam também variadas 

questões estéticas acerca do conteúdo e da natureza do drama musical, as 

quais tentaremos expor a seguir de maneira sintética. Segundo o filósofo, na 

arte dos antigos, a dificuldade técnica de execução, bem como a escassez e o 

preço elevado dos materiais artísticos usados, eram levados em conta no 

momento da avaliação geral da obra. Com efeito, “a autoridade de uma obra de 

arte dependia muito da magnificência da construção, dos custos do material 

que se empregava e da dificuldade da execução” (Nachlass/FP 1869 1|18]), de 

modo que tudo isso confluía para o grau de valor de uma obra que era criada 

apenas para uma única representação (ou para representações de repetições 

limitadas) e, nesse sentido, “os dramas dos gregos eram, sem dúvida, 

concebidos e compostos para serem ouvidos uma única vez; e também eram 

julgados imediatamente (Nachlass/FP 1869 1|41]). Isso está associado ainda 

às observações anteriores, na medida em que, devido ao fato dos dramas 

musicais gregos serem “julgados imediatamente” pelo público, faz ainda mais 

sentido o julgamento do valor das obras a partir da “magnificência da 

construção” e das dificuldades técnicas de execução, justamente porque 

causam um efeito imediato maior sobre os espectadores.  

 Se, por um lado, porém, o drama musical trágico manifestava 

complexidade e pompa em todos aqueles campos, por outro ele possuía uma 

expansão imaginativa moderada, “não porque lhe faltasse imaginação, como 

demonstra a comédia, senão por um princípio consciente” (Nachlass/FP 1869 

1|70]), o qual, segundo o filósofo, estava associado às limitações que de um 

lado eram impostas pelo imaginário mitológico e, de outro, pela própria dança 

religiosa do coro, cujo andar limitado estreitava junto de si a imaginação do 

trágico grego – qual refletia também as “imagens vivas, segundo as imagens 

pintadas nas paredes do templo” (idem), porquanto a continuidade musical que 

acompanhava a vivacidade de tais imagens condicionava uma “via de 

desenvolvimento” e um “ânimo patético ao andar” (idem). Nesse sentido, para o 

filósofo, a tragédia inglesa – e aqui podemos trazer à mente Shakespeare, por 

exemplo – com seu realismo fantástico – distante em certa medida, pois, da 

moderada imaginação do drama grego –, era muito mais “juvenil, mais 
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impetuosa sensualmente, mais dionisíaca, mais ébria de sonhos” (idem). Vale 

dizer, não raras vezes Nietzsche tráz à tona o nome de Shakespeare durante a 

primeira parte de seus fragmentos póstumos e, em geral, na tentativa de 

compará-lo tanto com os antigos quanto com aqueles que vieram 

posteriormente a ele, buscando tanto convergências quanto divergências 

estéticas entre as épocas.  

Não obstante o fato de Nietzsche abordar assuntos específicos sobre 

todas as artes internas ao drama musical grego, a música parece ser seu 

centro e é a ela que ele dedica a maior parte dos fragmentos que envolvem o 

drama musical – talvez pela forte influência tanto de Wagner quanto de 

Schopenhauer nesta época.94 Assim, se pergunta o filósofo: “o que faz a 

música? Resolve uma visão da vontade” (Nachlass/FP 1869 1|49]), e isso 

porque ela conteria as “formas universais” de todos os estados de desejo e, na 

medida em que consistiria no “puro simplismo dos impulsos” (idem), seria 

também compreensível para qualquer pessoa em seus termos mais simples – 

como o compasso e o ritmo –, porquanto tanto a simplicidade dos impulsos 

quanto a generalidade daquelas formas relativas aos estados de desejo, 

enquanto elementos simples e, ao mesmo tempo, “universais”, estariam 

diretamente relacionadas ao que haveria de mais fundamental, isto é, a 

vontade. Já a mencionada “compreensão” também seria possível porque, para 

o filósofo, a “música é uma linguagem, a qual é sensível de ser clarificada 

infinitamente” (Nachlass/FP 1870 2|10]), de modo que tal clarificação poderia 

ser acentuada ainda na medida da associação da linguagem musical com 

outras linguagens artísticas, como a poesia, a dança e o gesto: com efeito, na 

ópera, por exemplo, “as palavras têm que explicar a música” (Nachlass/FP 

1870 2|11]), e assim a linguagem poética, portanto, produziria aquela 

clarificação na música a partir da associação de ambas, enquanto a música, 

por sua vez, nesse caso, “expressa a alma da ação. – Certamente as palavras 

                                                 
94

 As relações da filosofia de Schopenhauer com a música são intensas e profundas. Um exemplo de que 
Nietzsche refletia sobre as teorias estéticas de Schopenhauer nesta época (que envolvia os citados 
fragmentos póstumos) consiste nas próprias citações feitas ao longo deste, como a preocupação acerca 
da relação entre a concepção de música de Schopenhauer e de Pitágoras: “A hipótese schopenhaueriana 
(...): o mundo da vontade é idêntico ao mundo do número: o mundo do número é a forma em que 
aparece a vontade” (Nachlass/FP 1870 3|29]), e, mais à frente, “a essência da música como essência do 
mundo – a intuição pitagórica” (Nachlass/FP 1870 3|46]). Vale lembrar que, para Schopenhauer, 
também a música não só reflete, mas é ela mesma a essência do mundo da vontade trazida ao mundo 
dos fenômenos por meio da intuição estética do artista.  
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são os signos mais deficientes” (Nachlass/FP 1870 2|11]).95 Tal deficiência das 

palavras enquanto meio de expressão seria compensada, pois, através de sua 

união com a música, mais afeita à essência das ações perpetradas pelos 

personagens – mesmo porque as ações no palco tendem a ser contínuas, e tal 

continuidade ininterrupta operaria também como uma característica da música 

não comum à palavra.  

Outro importante assunto acerca da música tratado nos fragmentos 

consiste na relação entre melodia e harmonia, bem como a relação destas com 

o coro. Nesse sentido, Nietzsche tráz à tona a questão da luta entre a melodia 

e a harmonia, a qual “penetrou no povo e expandiu por todas as partes o canto 

polifônico, de tal maneira que se perdeu por completo o canto de voz solo: e 

com ele, ao mesmo tempo, a melodia” (Nachlass/FP 1869 1|41]); ou seja, na 

medida em que o canto coral ou polifônico se expandiu dentro de determinadas 

culturas após a decadência do drama musical grego e,96 mais ainda, durante a 

idade média, a melodia, até então executada por voz ou instrumento solo, se 

perdeu em meio às várias vozes da polifonia – em si uma junção de várias 

vozes ou instrumentos sobrepostos, responsáveis pelo que chamamos de 

“harmonia” –, o que veio a gerar, ao longo do tempo, certa “luta” entre a 

melodia e a harmonia, na medida em que a hierarquia entre elas tornou-se 

fluida e confusa. – É por esse motivo também que Nietzsche liga o 

renascimento da melodia plena à ópera moderna, qual resgatou do paganismo 

antigo a preponderância da melodia em detrimento da predominância medieval 

da harmonia; com efeito, “o desenvolvimento da melodia de ópera representa o 

paganismo na música” (Nachlass/FP 1869 1|26]), o que está também em total 

consonância com a afirmação do mesmo de que “os gregos nunca conheceram 

uma luta entre a melodia e a harmonia” (Nachlass/FP 1869 1|41]).  

                                                 
95

 Aqui ressaltamos a nota no pé de página relativa a tal fragmento póstumo, a qual nos tráz a 
informação de que tais assuntos tratados por Nietzsche são “referências a temas wagnerianos de Opera 
e drama, especialmente caps. 2 e 3” (Nachlass/FP 1870 2|11]). 
96

 Vale apontar que, nesse sentido, não só a música vocal e instrumental polifônica adveio após o drama 
musical grego, mas também a um passo dele estava o que depois viemos denominar “música absoluta”, 
isto é, a música instrumental pura. Sobre esta, vale a interessante colocação de Nietsche: “O drama 
musical grego é um estado prévio da música absoluta, uma forma dentro do processo em seu conjunto. 
(...) Teria que ser uma situação de seres afins e familiares: mas nada é mais afim que o mundo mítico, 
um reflexo de nossas situações mais universais vistas em um passado ideal e idealizante. Com isso, 
portanto, o poeta afirma a universalidade das disposições lírico-musicais para todos os tempos, isto é, 
dá um passo a mais até a música absoluta” (Nachlass/FP 1869 1|49]). 
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Ora, a própria “música coral dramática dos gregos” seria mais recente 

que o canto individual, e serviria tão somente para intensificar este último, 

porquanto aquele coral seria “apenas a voz individual multiplicada por 

cinquenta” (Nachlass/FP 1869 1|41]), afirmação que tem tanto relação com a 

anteriormente mencionada predominância da melodia na música grega, quanto 

com a observação de que o coro grego seria, em primeiro lugar, “a caixa de 

ressonância vivente”; em segundo lugar, “o megafone através do qual o ator 

grita ao espectador seu sentimento de maneira colossal”; e, em terceiro lugar, 

“o espectador que se torna audível cantando apaixonadamente em um tom 

lírico” (Nachlass/FP 1869 1|40]). Esta mesma ideia do canto coral grego 

enquanto “caixa de ressonância”, que faria com que a melodia individual não 

fosse anulada pela harmonia, mas, ao contrário, amplificada por várias vozes 

em uníssono, é também asseverada por Nietzsche quando ele menciona o fato 

de que o coro não representava tanto o espectador ideal, mas antes um grupo 

de pessoas ligadas aos personagens que atuam, sendo “a caixa de 

ressonância lírico-musical do drama, isto é, dos que atuam” (Nachlass/FP 1869 

1|107]) e, por isso, devem “buscar ocasiões frequentes para que irrompa o 

sentimento de massa, preferentemente as disposições da oração” 

(Nachlass/FP 1869 1|107]). Tais disposições, por sua vez, vinculadas ao 

sentimento de massa, possuem relação direta com a própria origem religiosa e 

mitológica do drama musical,97 conforme aponta o filósofo:  

 

A origem religiosa e a celebração do culto fixavam os cantos 

corais. Em primeiro lugar, os sátiros são transformados em sérias 

figuras não-báquicas: a origem da seriedade trágica está no coro. As 

tragédias aprofundam toda a serena mitologia popular homérico-

olímpica. Frente à época de Ésquilo, que é sentimental, a homérica-

cíclica é ingênua. Os tipos das grandes figuras trágicas são os 

grandes homens contemporâneos: os heróis de Ésquilo têm uma 

afinidade com Heráclito. (Nachlass/FP 1869 1|107]) 

 

Assim, é pontuada ainda, para além da origem do drama musical, 

também a origem da “seriedade trágica” que, segundo o filósofo, se encontrava 

                                                 
97

 Vale dizer, a origem religiosa do drama musical já foi abordada nos capítulos anteriores, tanto no 
capítulo sobre Wagner quanto no capítulo sobre a conferência O drama musical grego, de Nietzsche.  
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no coro: desse modo, este obtém ainda mais importância dentro do todo. Por 

meio desta seriedade trágica são desenvolvidos os meios mitológicos 

preexistentes: daí Nietzsche apontar que a tragédia – por exemplo de Ésquilo –

, na medida em que tráz para dentro de si a mitologia oriunda da época 

homérica, a aprofunda – em parte por tornar o que antes era báquico e ingênuo 

em algo sério e sentimental –, tanto mais porque associa seus heróis às 

grandes personalidades contemporâneas à própria tragédia encenada.  
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3.3 – Sócrates e a dissolução do drama musical grego 

 

Ao longo dos fragmentos analisados, Nietzsche também abordou a 

questão da decadência do drama musical a partir de Sócrates, cujas ideias 

tiveram correspondência nas obras de Eurípedes, em si um criador de dramas 

musicais, os quais, no entanto, já iniciavam certo afastamento daqueles 

dramas dos trágicos da geração anterior à sua, qual sejam, Ésquilo, Sófocles 

etc.,98 e as razões de tal afastamento são precisamente parte das observações 

do filósofo ao longo dos fragmentos. Com efeito, a ideia de Sócrates como uma 

das causas principais do declínio do drama ergue-se clara no fragmento 

abaixo, no qual estão sintetizados os assuntos principais – que tentaremos 

analisar nos parágrafos seguintes – relacionados a tal declínio: 

 

Sócrates foi, na tragédia e no drama musical em geral, o 

elemento desagregador, antes do nascimento do mesmo. A falta de 

música e, por outro lado, o desenvolvimento monológico exagerado 

do sentimento, criou a necessidade de que a dialética entrasse em 

cena: não há pathos musical no diálogo. O antigo drama musical 

sucumbe como resultado das deficiências de seu início. A orquestra 

está faltando: não havia como reparar a situação do mundo do canto. 

O coro predomina musicalmente. (Nachlass/FP 1869 1|15]) 

 

Assim, no início do fragmento acima, Nietzsche aponta Sócrates como 

“elemento desagregador”, sobre o que cabe a pergunta: desagregador de quê? 

Ora, tal desagregação inicia-se enquanto alternância de valores em relação a 

uma questão psicológica (crescimento do valor da consciência em detrimento 

da inconsciência), que é então passada à arte – “Eurípedes enquanto Sócrates 

dramático” (Nachlass/FP 1869 1|44]) –, e culmina na decadência mesma do 

mundo antigo. Deste modo, a palavra “desagregação” pode ser aí entendida 

enquanto a desagregação de determinada ordem de valores, assim como do 

drama musical e da cultura helênica em si – “o mundo ao revés (sua morte [de 

Sócrates] não é trágica)”. (Nachlass/FP 1869 1|7]) –. Pode ser pensada ainda 

como desagregação das artes internas ao drama musical ou desagregação das 

                                                 
98

 Sabemos que tal questão irá influenciar decisivamente a filosofia de Nietzsche ao longo de sua 
trajetória, de modo a afetar inclusive uma de suas últimas obras, qual seja, O crepúsculo dos ídolos 
(NIETZSCHE, 2006), na qual reflete sobre a decadência dos valores antigos a partir de Sócrates. 
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formas poéticas até então vigentes: acerca do primeiro caso, Nietzsche 

escreve que “a arte absoluta é um signo de que a árvore já não pode suportar o 

peso de seus frutos: ao mesmo tempo, decadência das artes” (Nachlass/FP 

1869 1|7]), e isso em razão da influência do socratismo, no qual “a poesia se 

converte em política, discurso. Começa o reino da prosa. Antes mesmo da 

prosa ser possuída. Heráclito, a Pítia. Demócrito. Empédocles” (idem). Já no 

segundo caso, é explicitada a “influência do socratismo sobre a destruição da 

forma em Platão e nos cínicos (o próprio Sócrates não escreve)” (Nachlass/FP 

1869 1|7]), e, então, podemos pensar o socratismo também como 

desagregador de determinadas formas poéticas e literárias, quais, por sua vez, 

traduzem determinadas necessidades culturais.  

Ainda sobre o fragmento destacado acima do parágrafo anterior, vale 

pontuar que Nietzsche parece elencar elementos internos ao próprio drama 

musical como causa posterior de seu próprio declínio. Deste modo, estabelece-

se três interpretações possíveis a partir do fragmento: ou Sócrates foi a causa 

mesma da desagregação do drama, no sentido de haver exacerbado as 

necessidades dialéticas que as próprias “falhas” internas ao drama 

demandavam, mas que, se não fosse a existência de Sócrates, talvez não 

tivessem sido exacerbadas; ou Sócrates foi um “efeito” das próprias 

necessidades requeridas pelas falhas do drama, na medida em que o 

“desenvolvimento monológico exagerado do sentimento criou a necessidade de 

que a dialética entrasse em cena” e, portanto, demandou a existência de um 

tipo como Sócrates; ou, por fim, ambas as situações podem coexistir, e, 

portanto, Sócrates pode ser interpretado enquanto alguém que foi influenciado 

pela existência do drama e, ao mesmo tempo, influenciou sua decadência – 

interpretação que nos parece ser a mais provável dentre as elencadas. 

Postas as duas questões fundamentais do fragmento – isto é, Sócrates 

como elemento desagregador e a existência de fatores internos ao próprio 

drama que possivelmente contribuíram para seu declínio –, aprofundaremos a 

seguir alguns pontos já elencados. Em relação à questão da alternância de 

determinados valores, isto é, da valorização da “consciência” em detrimento da 

“inconsciência” (que, para o filósofo, predominava enquanto fonte criadora no 

drama antigo, ou seja, a inconsciência era, antes, o que predominava sobre a 

consciência), ela é trabalhada em outros fragmentos e, sobretudo, no seguinte:  
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A tragédia grega encontrou em Sócrates sua aniquilação. O 

inconsciente é maior que do que acreditava Sócrates. O daemon 

(espírito) é o inconsciente, mas só se opõe por vezes à consciência, 

criando-lhe obstáculos: não atua produtivamente, mas apenas 

criticamente. Um mundo estranhamente invertido! Pelo contrário, o 

inconsciente sempre é o elemento produtivo, enquanto a consciência 

é o elemento crítico. A expulsão dos artistas e poetas por parte de 

Platão é uma consequência. O oráculo délfico concede o prêmio da 

sabedoria segundo o grau de consciência (Nachlass/FP 1869 1|43]). 

 

Mais uma vez, assim, Nietzsche associa Sócrates à aniquilação da 

tragédia grega, e este enquanto produtor de um mundo “estranhamente 

invertido”, porquanto o inconsciente, que para o filósofo atuava enquanto 

“elemento produtivo”, dá lugar à superistimação da consciência, qual atua 

enquanto elemento crítico e não produtivo – e um sinal disso seria, além dos 

elementos internos ao drama de Eurípedes (tema abordado em outros 

fragmentos, quais apontaremos a seguir), o próprio fato do oráculo de delfos 

conceder o “prêmio da sabedoria segundo o grau de consciência”, além da 

“expulsão dos artistas e poetas por parte de Platão”. Este último ponto é 

aprofundado por Nietzsche em outros fragmentos: por exemplo, quando 

escreve que houve um “desprezo do inconsciente no homem (nos Discursos) e 

no artista (Apologia)” (Nachlass/FP 1869 1|7]), por parte de Platão, assim como 

houve a “expulsão dos artistas do Estado platônico: Platão reconhece a 

loucura, mas ironiza acerca dela. O poeta da tragédia como poeta cômico. Só o 

filósofo é poeta” (Nachlass/FP 1869 1|7]). Mesmo nesta última afirmação 

podemos encontrar a ideia fundamental da consciência prevalecendo sobre a 

inconsciência, ou seja, o filósofo, enquanto crítico consciente, estaria acima do 

poeta – no platonismo e no socratismo –, em si um “inconsciente”, e, portanto, 

este teria de ser substituído no Estado platônico, o que levaria à afirmação de 

que “só o filósofo” é poeta, no sentido da substituição mesma deste último. 

Paralelamente à interpretação de Sócrates enquanto “fanático da 

dialética” e “destruidor da tragédia” (Nachlass/FP 1869 1|44]),99 Nietzsche 

                                                 
99

 Tais colocações levam Nietzsche a pensar também que “Aristófanes tinha razão: Sócrates pertence 
aos sofistas” (Nachlass/FP 1869 1|44]). 
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observa a emergência de “Eurípedes enquanto um Sócrates dramático” (idem): 

com efeito, o que este último trouxe à filosofia, aquele levou para a arte e o 

drama. Isso se deu basicamente em duas frentes explicadas pelo filósofo 

alemão: na primeira, Eurípedes atuaria enquanto “crítico de seus 

predecessores” (idem), sendo “o primeiro autor dramático a seguir uma estética 

consciente” (Nachlass/FP 1869 1|106]); e, na segunda frente, o dramaturgo 

viria a modificar o conteúdo e a forma do drama musical, o qual passaria a ter, 

de maneira forçada, “prólogo, unidade” (Nachlass/FP 1869 1|44]), assim como 

um novo tipo de diálogo, no qual “a dialética penetra nos heróis da cena: eles 

morrem de uma hipertrofia lógica”, de modo que “a dialética” se estenderia “até 

a estrutura” (Nachlass/FP 1869 1|7]). Se tais aspectos formais foram alterados, 

o mesmo se daria com o conteúdo, na medida em que “a mitologia de 

Eurípedes” se desenvolveria como uma “projeção idealista de um racionalismo 

ético” (Nachlass/FP 1869 1|106]), por sua vez completamente associado 

àquela alternância de valores perpetrada por Sócrates e Platão, porquanto 

tanto o platonismo pode ser pensado como uma forma de idealismo – 

separação entre mundo sensível e mundo inteligível –,100 como o racionalismo 

ético socrático pode ser aproximado do valor ao “consciente” sobre o 

“inconsciente”. Torna-se clara a afirmação, enfim, de que “a consciência é 

demasiado poderosa e certamente otimista. Isto destrói a tragédia pessimista” 

(Nachlass/FP 1869 1|7]), reunindo, pois, elementos suficientes para a 

dissolução do drama musical grego.101 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
100

 Neste ponto podemos lembrar de um importante fato interno às obras de Eurípedes capaz de 
sintetizar tanto esse maior valor a um mundo não sensível, quanto a ideia de um fim “ético” que solapa 
a verossimilhança do desenvolvimento lógico de um enredo dramático: o uso constante e apressado do 
recurso denominado Deus ex machina, que consistia no aparecimento inesperado – geralmente no fim 
do drama – de uma divindade, introduzida repentinamente na trama e com o objetivo de resolver uma 
situação ou simplificar um enredo. 
101

 Talvez seja em função disso, isto é, da desagregação das artes e da própria dissolução do drama 
musical antigo, que Nietzsche tenha apontado para uma nova junção das artes, ao escrever o curto 
fragmento: “necessidade de uma obra de arte plena.” (Nachlass/FP 1871 7|68]) 
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4 – Análise da correspondência entre Wagner e Nietzsche 

 
 

 Para além da amizade nascida entre Wagner e Nietzsche no ano de 

1868, ambos trocaram, a partir de então, também correspondências, as quais 

perpassaram assuntos vários, desde questões relativas ao cotidiano até 

discussões estéticas. Assim, nos deteremos em algumas correspondências 

que julgamos mais importantes do ponto de vista do tema principal aqui 

tratado, isto é, o drama musical grego, sobretudo entre os anos 1869, 1870 e 

1871, foco do presente trabalho. Como o conceito em si de drama musical não 

foi explorado de maneira direta em nenhuma das cartas investigadas entre 

aqueles anos, optamos por selecionar algumas correspondências que, ao 

tratarem de maneira indireta sobre o tema, podem lançar luz sobre pontos 

ainda obscuros acerca da influência que Wagner e Nietzsche tiveram um sobre 

o outro, sobretudo através de algumas obras determinadas. Desse modo, nesta 

primeira parte investigaremos uma carta de Nietzsche a Erwin Rohde na qual 

são evidenciados alguns pontos iniciais de sua amizade com Wagner, assim 

como alguns fragmentos capazes de introduzir o assunto de forma geral; na 

segunda parte, exploraremos uma carta de Wagner a Nietzsche quando de sua 

leitura do texto O drama musical grego (já abordado em capítulo anterior); por 

fim, na terceira parte nos debruçaremos sobre uma carta de Nietzsche para 

Wagner relativa à leitura que o filósofo fez do ensaio Beethoven deste último – 

ensaio, por sua vez, também já abordado parcialmente em capitulo anterior.102  

  

 

 

 

                                                 
102

 Em relação à citação das cartas, não optaremos pela citação tradicional nos estudos Nietzsche (por 
exemplo: BVN, 1977, 642), porquanto escolhemos, ao invés da coletânea com todas as cartas de 
Nietzsche, a tradução específica da correspondência com Wagner publicada em português pela 
Guimarães editores (Portugal), de 1990, devido ao foco desta justamente na correspondência apenas 
entre Wagner e Nietzsche, que são o cerne do presente trabalho – embora citaremos ainda alguns 
trechos de cartas a Erwin Rohde, que constam também nesta mesma edição portuguesa. Sendo assim, 
faremos as citações colocando, em ordem, os seguintes dados: NIETZSCHE, ano, autor e destinatário, 
data, página. – Ademais, na bibliografia ao final do presente trabalho a correspondência está 
referenciada como: NIETZSCHE, Correspondência com Wagner. Trad. de Maria José de La Fuente. Lisboa, 
Guimarães editores, 1990.  
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4.1 – Influência mútua 

 

Após seu primeiro encontro com Richard Wagner, Nietzsche escreveu 

uma interessante carta a seu amigo Erwin Rohde, narrando importantes pontos 

sobre o encontro, os quais contemplam alguns assuntos que seriam, a partir 

daí, recorrentes nas conversações do compositor e do filósofo: 

 

Nessa noite tivemos uma longa conversa sobre Schopenhauer e 

podes imaginar a minha ilimitada alegria ao ouvi-lo dizer, com 

indescritível entusiasmo, quanto devia a Schopenhauer e ao ouvir 

chamar-lhe o único filósofo que reconhecera a real natureza da 

música. Então perguntou que atitude tomavam agora os professores 

em relação a Schopenhauer e escarneceu cordialmente do 

Congresso dos Filósofos, em Praga, referindo-se a eles como “moços 

de fretes filosóficos”. Noite avançada, leu-nos partes da sua 

autobiografia na qual está agora a trabalhar, e entre outras coisas, 

uma cena deliciosa dos seus tempos de estudante em Leipzig, em 

que ainda não posso pensar sem rebentar a rir. A propósito, ele é 

muito inteligente e arguto na sua escrita. Ao sairmos, apertou-me a 

mão e convidou-me a voltar cordialmente a fim de podermos 

continuar a nossa conversa sobre música e filosofia. Também me 

encarregou de familiarizar a sua irmã e família com a sua música, o 

que eu solenemente me comprometi a cumprir... Saberás mais 

quando eu estiver apto a recordar essa noite mais objetivamente e 

numa perspectiva mais ampla. (Correspondência, verão 1868, 

Nietzsche a Erwin Rohde, 9 de novembro, p. 23) 

 

 Os assuntos são, portanto: diálogos sobre a filosofia de Schopenhauer, 

e em particular a respeito de sua estética, o que de fato Nietzsche explicita ao 

longo de outras cartas; crítica aos estabelecimentos de ensino, assunto sobre o 

qual depois ele veio a escrever mais profundamente – sobretudo no texto 

Sobre o Futuro dos Nossos Estabelecimentos de Ensino –, e se nessa carta 

em especial é evidenciada uma pequena crítica à filosofia universitária da 

época, também acerca da filologia então em voga é possível encontrar críticas 
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ao longo das cartas tanto de Wagner quanto de Nietzsche (assunto sobre o 

qual não discorreremos na medida em que foge do tema do presente trabalho); 

evidencia ainda que desde então o filósofo passaria a ler Wagner, já que 

elogiara sua escrita, e também apresenta parte do conteúdo que viria a se 

perpetuar dentro de suas conversas, isto é, filosofia e música. Vários desses 

assuntos, ademais, serão tratados nas cartas que investigaremos nas próximas 

partes.  

 Outros dois trechos que Nietzsche escreve a seu amigo Erwin Rohde 

são para nós também esclarecedores. No primeiro, o filósofo evidencia que 

“durante uma das minhas recentes visitas a Tribschen, nasceu um filho que se 

chamará Siegfried e, quando ali estive mais tarde, Wagner terminara 

justamente o seu drama musical Siegfried e resplandecia na plena consciência 

do seu valor”.103 Este trecho evidencia não só o fato de que Nietzsche já estava 

familiarizado, em 1869, com o termo drama musical – em seu sentido 

wagneriano –, como também que conviveu com Wagner durante períodos de 

intenso processo criativo deste, e portanto pôde absorver provavelmente 

reflexões daí também oriundas. 

 No segundo trecho aqui elencado, Nietzsche escreve a respeito de suas 

visitas a Wagner: “caríssimo amigo, é impossível dizer-te tudo quando aprendo, 

vejo, ouço e compreendo durante essas visitas. Schopenhauer e Goethe, 

Ésquilo e Píndaro vivem ainda – dou-te minha palavra”.104 Com isso torna-se 

claro o fato de que parte daqueles autores que Nietzsche abordou tanto em 

seus fragmentos póstumos dos anos aqui investigados, quanto em sua 

conferência sobre o drama musical grego, são os mesmos de suas discussões 

com Wagner, com destaque sobretudo a Ésquilo e Píndaro, ambos poetas 

gregos – com o acréscimo de que o próprio filósofo revela, no trecho acima, o 

quanto ele aprendeu acerca desses autores e temas com o compositor.  

 Wagner, por sua vez, quando escreve em carta a Nietzsche que “Platão 

foi novamente chamado em nosso auxílio. Ontem acabamos de ler Theages e, 

em fevereiro, tencionamos fazer uma boa leitura de Sófocles e Eurípedes, pela 

qual esperamos com deleite. Assim, tenha coragem como um verdadeiro 

                                                 
103

 Correspondência, verão 1869, Nietzsche a Erwin Rohde, 17 de agosto, p. 32. 
104

 Correspondência, 1869, Nietzsche a Erwin Rohde, 3 de setembro, p. 34. 
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cavaleiro prussiano!”,105 corrobora com o exposto acima, precisamente pela 

razão de anunciar suas preferências de leitura voltadas aos antigos e, 

sobretudo, aos tragediógrafos gregos, o que, em certa medida, também pôde 

ter influenciado as leituras e abordagens de Nietzsche.  
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 Correspondência, 1870, Wagner a Nietzsche, 16 de janeiro, p. 48. 
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4.2 – Carta de Wagner a Nietzsche 

 

No início de 1870, Nietzsche enviou para Wagner seu texto O drama 

musical grego (já trabalhado em capítulo anterior). O fato foi narrado de forma 

interessante por sua irmã Elisabeth Förster-Nietzsche: 

 

Estas duas lições sobre O drama musical grego e Sócrates e a 

tragédia que meu irmão escrevera deviam ser entregues, e em breve 

foram a caminho de Tribschen, onde causaram alguma sensação. 

Aqui, pela primeira vez, o meu irmão desenvolveu, com o maior 

pormenor, as suas ideias sobre a subversão da tragédia dionisíaca 

através do espírito de Sócrates e Eurípedes. Wagner escreveu 

longamente sobre as impressões recebidas depois de ler essas duas 

dissertações. (NIETZSCHE, 1990, p. 50) 

 

 Tais observações nos ajudam a compreender a recepção de Wagner 

acerca dos mencionados textos oriundos das conferências do filósofo, já que o 

compositor passou a “escrever longamente sobre as impressões recebidas” de 

tais trabalhos, além do fato de que, em consonância com isso, ambos 

provavelmente trouxeram tais assuntos para dentro de seus diálogos sobre 

música e filosofia – os quais, conforme abordamos anteriormente, foram o foco 

desde o primeiro encontro. Foi neste contexto, portanto, que Wagner escreveu 

a correspondência que analisaremos por partes a seguir, demasiado 

importante se quisermos compreender mais profundamente a recepção de 

Wagner em relação ao texto do filósofo O drama musical grego:  

 

Caríssimo Herr Friedrich, 

Na noite passada li em voz alta a sua dissertação para a nossa 

amiga. Quando acabei tive a maior dificuldade em sossegá-la, pois 

ela achou que V. tratara os nomes respeitáveis dos grandes 

atenienses de uma maneira surpreendentemente moderna. Fui 

obrigado a recordar-lhe que todo o carácter de discurso público e a 

elegante maneira moderna de escrever livros influenciaram o estilo 

tradicional até agora usado na discussão dos grandes ideais antigos 

e que, por conseguinte, tudo isto foi rebaixado ao niveau dos métodos 

utilizados ao tratar de fenômenos transitórios modernos. (O Cícero, 

de Mommsen, como folhetinista, ocorreu-me enquanto falava). Esta 
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ideia foi rapidamente entendida e aceite como explicação da fraqueza 

da nossa época.
106

  

 

 A “amiga” a que se refere Wagner é sua esposa Cosima Wagner, qual 

participava frequentemente nos encontros presenciais na casa do compositor, 

tal como também trocava cartas com Nietzsche. Assim, nesta primeira parte da 

correspondência, o compositor relata o espanto de Cosima acerca do 

tratamento dos filósofos gregos dado por Nietzsche, na medida em que ele não 

coincide com os tratamentos “tradicionais”, talvez tanto em razão da forma de 

expressão ou escrita, quanto da própria novidade do conteúdo em si, já que as 

perspectivas nietzschianas tanto da função do coro no drama grego, quanto da 

dissolução da tragédia a partir de Sócrates, trouxeram novas problematizações 

dentro dos assuntos tratados em sua época. Ainda na mesma 

correspondência, Wagner continua:  

 

Pela minha parte, fiquei aterrado pela ousadia com que lançou ideia 

tão nova e pela maneira concisa e categórica com que comunica a 

ideia a um público com tão pouca inclinação pela cultura. Aviso-o de 

que terá de contar com uma desinteligência completa desse setor. 

Mesmo aqueles que estão iniciados nas minhas ideias ficarão, sem 

dúvida, perturbados ao julgar que as suas ideias entram em conflito 

com a crença que têm estabelecida em Sócrates e mesmo em 

Ésquilo. Mas, pela minha parte – grito para si: é verdade! Você 

alcançou a ideia certa e a verdadeira questão é retratada tão 

vivamente que eu só posso esperar, com um sentimento de 

admiração, os seus esforços adicionais para converter pessoas de 

convicções dogmáticas vulgares.
107

 

 

 Wagner inicia falando de seu espanto em relação às ideias fundamentais 

encontradas no texto de Nietzsche, tanto mais em função da capacidade de 

concisão do filósofo – a qual, portanto, já é iniciada desde esta época, ao 

menos em termos ensaísticos, e termina por culminar em anos posteriores, 

quando iniciam as criações de livros onde predominam os aforismos. – Wagner 

revela então sua concordância com Nietzsche no que diz respeito às posições 
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 Correspondência, 1870, Wagner a Nietzsche, 4 de fevereiro, p. 51-52. 
107

 Idem. 
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do filósofo em relação a Sócrates e Eurípedes (tema já tratado anteriormente), 

além de advertir o filósofo sobre a “desinteligência completa” do público para o 

qual ele dirige seu escrito, na medida em que não possui uma alta inclinação 

para a cultura, e que mesmo aqueles imbuídos das ideias estéticas presentes 

em seus escritos não estariam à altura das novas ideias do filósofo. Conselhos 

semelhantes atingem seu ápice no próximo trecho da carta (transcrito a seguir), 

no qual Wagner supõe mesmo que, caso o filósofo persista nas mesmas 

formas e assuntos, talvez possa ter problemas no que diz respeito à sua 

carreira de filólogo e professor – ao mesmo tempo que o encoraja a 

aprofundar-se em suas ideias e divulgá-las apenas quando estiver “cabalmente 

convencido” da exatidão delas, na medida em que assim poderia se defender 

dos efeitos deletérios dos críticos de sua época, assim como ressalta os “erros 

divinos de Sócrates e Platão” (assunto trabalhado por Nietzsche) e assevera 

que eles devem realizar aquilo que foi negado a estes últimos:  

 

Ao mesmo tempo estou profundamente inquieto a seu respeito e, do 

fundo do meu coração, espero que não prejudique a sua carreira. Por 

conseguinte gostaria de aconselhá-lo a não exprimir tais opiniões 

incríveis em dissertações escritas com a intenção de produzir efeito 

imediato, mas para concentrar os seus esforços num trabalho mais 

amplo e mais compreensivo sobre este assunto se, como receio, 

estiver cabalmente convencido da exatidão destas ideias. Quando 

esse tempo chegar encontrará, indiscutivelmente, as palavras exactas 

para os erros divinos de Sócrates e Platão, que foram ambos 

naturezas criativas de tal força dominante que, mesmo ao afastarmo-

nos deles, somos impelidos a venerá-los. Ó, amigo! Onde se poderão 

encontrar palavras de louvor adequadas ao olhar para trás no nosso 

mundo sobre estas naturezas incomparavelmente harmoniosas? E, 

por outro lado, que elevadas esperanças e aspirações podemos 

acalentar para nós próprios se imaginarmos, total e claramente, que 

podemos e devemos realizar alguma coisa que lhes foi negada. 

Acima de tudo, espero que não lhe tenha deixado nenhuma dúvida 

acerca da minha própria opinião sobre o seu Sócrates e os outros, no 

que lhe acabo de escrever sobre a sua obra.
108

 

 

 

                                                 
108

 Idem. Carta de Richard Wagner, Tribschen, 4 de fevereiro, 1870. 
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4.3 – Carta de Nietzsche a Wagner 

 

 Em 1870, já é possível observarmos a influência dos escritos de Wagner 

sobre Nietzsche a partir das próprias confissões deste último, conforme 

exemplificado na correspondência a seguir, a qual dividiremos em três partes, a 

fim de facilitar a exposição dos pormenores. Na primeira parte, Nietzsche 

elogia a filosofia da música de Wagner e faz relação entre a leitura do escrito 

wagneriano intitulado Beethoven (já abordado em capítulo anterior) e um de 

seus próprios escritos:  

 

Muito venerado mestre! 

Na primeira investida do semestre de abertura, particularmente 

estrênuo este ano devido à minha longa ausência, nada mais 

estimulante me podia ter acontecido do que a recepção da cópia do 

seu Beethoven. Quanto significou para mim tornar-me familiar com a 

sua filosofia da música – que é como dizer, com a filosofia da música 

– poderia provar-lho num artigo que escrevi no verão passado sobre 

A visão de mundo dionisíaca.
109

 

 

 Embora na carta não haja referência direta ao termo drama musical 

grego, podemos refletir sobre a possível influência que a interpretação do texto 

Beethoven gerou no filósofo, para o que resumiremos alguns pontos de tal 

ensaio já expostos em capítulo anterior. O primeiro ponto diz respeito ao fato 

de que Wagner pareceu abandonar, no ensaio Beethoven, a posição de 

imaginar um equilíbrio entre poesia e música que manteve até o livro Ópera e 

Drama, sobretudo quando escreveu que “a constatação de que a música nada 

perde de seu caráter e suporte a textos muito diferentes mostra-nos, por outro 

lado, o caráter inteiramente ilusório da relação entre a música e a poesia” 

(WAGNER, 2010, p. 70). 

O segundo ponto consiste no fato de Wagner, no mesmo ensaio, ir ainda 

mais fundo na questão acerca de como a música está intimamente aparentada 

ao drama, e de como ela pode se relacionar com caracteres e personagens: “a 

música, que não representa as ideias contidas no mundo dos fenômenos, mas, 

ao contrário, é ela mesma uma ideia do mundo, e uma ideia da maior 
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 Correspondência, 1870, Nietzsche a Wagner, 10 de novembro, p. 88-89. 
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amplitude, compreende naturalmente em si o drama, enquanto esse, por sua 

vez, expressa a única ideia do mundo adequada à música” (WAGNER, 2010, p. 

73). Tanto o tema anterior acerca da relação entre música e poesia, quanto 

este último, que carrega muito da ideia schopenhauriana de que a música 

seria, em si, uma ideia do mundo, são de fato tratados por Nietzsche em 

escritos posteriores, como o Nascimento da tragédia.  

Um terceiro ponto, ao contrário, mostra uma possível influência do 

próprio Nietzsche sobre o ensaio de Wagner (pois este foi escrito em 1870, ano 

em que o compositor já possuía amizade com Nietzsche e havia lido seu texto 

O drama musical grego), já que em várias partes de Beethoven, Wagner 

aborda problemáticas envolvendo a função do coro, justamente um dos 

assuntos principais do ensaio de Nietzsche.110 

 Já na segunda parte da correspondência analisada, Nietzsche se detém 

no elogio a Wagner, sobretudo no que diz respeito à compreensão wagneriana 

da obra de Beethoven – uma vez que, no ensaio homônimo, Wagner não 

apenas discute seus princípios e conceitos estéticos, mas também aborda a 

vida de Beethoven e seu valor para a música universal:  

 

Na verdade, foi com a ajuda deste estudo que eu me habituei a 

apreender inteiramente os seus argumentos e a apreciá-los 

profundamente, mesmo quando muito afastado esteja o seu campo 

de pensamento, por muito surpreendente e espantoso que seja tudo 

o que tem para dizer, especialmente a explicação da verdadeira obra 

de Beethoven. E, contudo, receio que os estetas dos nossos dias 

olhem para si como um sonâmbulo que não seria apenas 

inconveniente, mas mesmo perigoso seguir se tal fosse possível. 

Mesmo a maioria dos cognoscenti da filosofia schopenhaueriana 

encontrará dificuldades em traduzir para conceitos concretos a 

harmonia profunda entre as suas ideias e as do seu grande mestre. 

Por essa razão, vejo o seu ensaio como «publicado e ainda não 

publicado», como disse Aristóteles dos seus escritos esotéricos.
111

  

 

 Com efeito, conforme já havíamos abordado em capítulo anterior, certas 

ideias estéticas de Wagner beberam na fonte da estética schopenhauriana e, 
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 Por exemplo, ver nota de rodapé 47.  
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 Correspondência, 1870, Nietzsche a Wagner, 10 de novembro, p. 88-89. 
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no que diz respeito ao ensaio Beethoven, dois pontos acerca dessa 

consonância de ideias podem ser aqui resumidos – e acreditamos que 

Nietzsche esteja se referindo, indireta e principalmente, a eles –: a relação 

entre estado sonambúlico e atividade criativa (aludida inclusive por Nietzsche, 

de maneira longínqua, no trecho acima da correspondência), porquanto o gênio 

seria aquele capaz de realizar acordado o que todos os outros só conseguiriam 

dormindo; e a consideração da música enquanto expressão da essência do 

mundo, já que enquanto todas as artes seriam como que a representação da 

representação – ou a representação de uma ideia ou fenômeno do mundo que, 

em si, é já uma representação de algo mais essencial (no caso de 

Schopenhauer, a “vontade”) –, a música seria a expressão direta da essência 

do mundo, isto é, da vontade mesma.  

Tais ideias influenciaram, por conseguinte, também a ideia de drama 

musical, tanto para o compositor quanto para o filósofo, na medida em que a 

música ganhou uma atenção maior no drama musical, pois devido ao fato dela 

ser mais fundamental dentro da hierarquia das artes, do ponto de vista de sua 

capacidade de expressar a essência do mundo e dos acontecimentos – ou 

“ações” –, também sua função passou a ser maior e mais vasta no drama 

musical: o próprio Wagner foi o primeiro compositor a criar uma “ópera” sem 

diálogos falados, e tal necessidade de criar toda a fala ou poesia para ser 

cantada e não falada, advém justamente desse maior valor à música e 

entendimento dela como elemento fundamental à condução do drama em 

geral.  

Em certa medida, isso também é aludido na parte final da mesma 

correspondência, porquanto Nietzsche menciona justamente o drama musical 

wagneriano Tristão e Isolda, como se este carregasse, em si, além da questão 

musical e dramática, também a concretização de certas reflexões filosóficas e 

estéticas de Wagner – daí Nietzsche chamá-lo de “filósofo” –:  

 

Gosto de me debruçar sobre a ideia de que são principalmente 

aqueles a quem a mensagem de Tristão tem sido revelada, que serão 

capazes de seguir Wagner, o filósofo, e eu por conseguinte considero 
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a capacidade para uma apreciação verdadeira do seu trabalho como 

uma distinção incalculável conferida apenas aos poucos eleitos.
112

 

 

 Nietzsche termina a correspondência, assim, pontuando mais uma vez a 

escassez de apreciação dos assuntos estéticos abordados por Wagner – 

conforme vimos anteriormente na carta enviada pelo próprio Wagner, também 

ele abordou a existência de um público “com tão pouca inclinação para a 

cultura” –, e por isso trata uma tal apreciação como algo raro e distinto, posse 

apenas dos “poucos eleitos”, tanto mais daqueles a quem “a mensagem do 

Tristão” teria sido apresentada.  
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5 – Dissonâncias e consonâncias: uma conclusão 

 

Conforme apresentamos no início do presente trabalho, seu objetivo foi 

analisar os desdobramentos do conceito de drama musical grego em obras de 

Richard Wagner e Friedrich Nietzsche – sobretudo no período que abarca os 

anos de 1869, 1870 e 1871, em relação à obra de Nietzsche, e as décadas 

anteriores a isso no que diz respeito às obras de Wagner. Assim, nesta parte 

final tentaremos responder, de forma conclusiva, as questões e a hipótese 

postas no início, e para tanto nos usaremos das exposições e análises feitas ao 

longo do trabalho, as quais já respondem, de algum modo, tais questões, 

porém, de maneira dispersa e não sintetizada e organizada. As respostas 

também nos ajudarão no entendimento da evolução do conceito de drama 

musical grego na obra dos autores, bem como acerca das dissonâncias e 

consonâncias em suas interpretações – e tudo isso de modo a abranger o 

raciocínio dos autores, no sentido de captar as modificações na aplicação do 

conceito de drama musical grego e naquilo que o envolve, já que a análise de 

tal evolução é, em si, uma das partes fundamentais do método genealógico, 

também citado no início do trabalho.  

 

*** 

 

Quatro questões fundamentais acerca do tema principal foram expostas 

na introdução, as quais serão respondidas para, depois, a partir delas, 

chegarmos à confirmação ou negação da hipótese principal elencada no início 

do trabalho. Assim, a primeira das questões apresentadas foi: qual a influência 

do conceito de drama musical grego dentro da obra de Wagner? Ora, antes de 

chegarmos à influência do conceito e seu desenvolvimento sobre sua obra no 

geral – ou ao menos sobre sua estética –, é preciso elencarmos e concluirmos 

o que Wagner entendia por drama musical grego, reiterando alguns de seus 

desdobramentos. Além disso, com as respostas à primeira pergunta, 

responderemos, simultaneamente, também à quarta questão: como e em que 

medida o drama musical grego foi trazido à modernidade por Wagner? A 

possibilidade de resposta simultânea às duas questões decorre do fato de que, 
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como Wagner traçou ao longo de sua obra paralelos entre o drama musical 

grego e o drama musical moderno, cuja teoria daria ensejo às suas próprias 

obras, na medida em que abordarmos a influência do conceito de drama 

musical grego em Wagner, abordaremos também como este conceito foi 

relacionado com o drama musical moderno criado pelo compositor.  

Conforme vimos, embora Wagner tenha criado o termo “drama musical” 

para nomear suas obras modernas, foi a partir do estudo das obras dos antigos 

gregos que ele se deparou com a necessidade deste conceito, porque apenas 

a menção de uma só arte enquanto nomeação da obra inteira – por exemplo, 

apenas “drama’”, ou “teatro” etc. – não era suficiente, uma vez que no teatro 

grego antigo também estavam presentes as outras artes, como a dança, a 

música, as artes plásticas, a poesia e a própria atuação dramática, tudo em 

uma unidade indissolúvel. Portanto, ao invés de nomear tais criações gregas 

com o foco em uma arte, o mais coerente seria um nome que trouxesse em si a 

imagem da fusão das artes: daí o fato de “drama musical” vir a ser um conceito 

preciso. Ora, para Wagner, o drama, isto é, a ação dramática ou as ações 

desenroladas temporalmente sobre o palco pelos atores, já absorvia em si a 

dança, a poesia e o teatro, já que tudo isso faria parte da ação interpretativa do 

próprio homem-ator, no qual estas artes já estariam, em si, amalgamadas, e 

portanto sua expressão também seria a partir de uma unidade da ação: daí o 

nome “drama”, interno ao conceito de “drama musical”, já fazer referência a 

todas estas artes a partir de si; enquanto o nome “musical” faria referência (no 

conceito “drama musical”) à música e à atuação do coro simultaneamente, e, 

por mais que também a música, de algum modo, pudesse ser pensada como 

mais uma parte integrante do drama, sua natureza íntima possuiria algo distinto 

das demais artes – nesse ponto vale as análises que fizemos acerca da 

relação entre a estética de Wagner e de Schopenhauer –, e por isso o nome 

“musical”, como um complemento de “drama”, seria coerente.   

Para além da união das artes, Wagner abordou também o problema da 

hierarquia entre as artes como possível fonte de arbitrariedade e decadência: 

sempre que a finalidade passou a ser não o todo, mas uma arte específica 

destacando-se sobre as outras, o drama musical principiara seu ocaso. Um 

exemplo disso seria o engessamento sistemático feito pela política da época e 

pelos prosadores daquilo que antes espontaneamente brotava do cerne poético 
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e musical dos dramas encenados no teatro grego, levando ao declínio gradual 

da própria arte trágica que, segundo o autor, começou a se tornar mais 

evidente a partir de Eurípedes: ao invés, portanto, da finalidade do drama 

musical haver continuado a ser a fruição estética do todo, como foi em Ésquilo 

e Sófocles, ela se tornou apenas um meio para uma nova finalidade ética ou 

política, e desse modo o foco na palavra – em poesia ou prosa – e na 

“moralização” passou a ficar mais evidente, iniciando assim a desagregação 

das artes e da unidade que antes aí subsistira – fazendo a própria música 

coral, por exemplo, perder espaço no interior do todo dramático. Com efeito, 

também a decadência gradual das partes líricas (ou cantadas) internas ao 

drama levou à decadência da própria tragédia: apenas não confundamos a 

existência de excessos cujos efeitos trouxeram tal recuo da música com a 

necessidade de seu oposto, ou seja, com uma tentativa do autor de colocar a 

música como o centro necessário de todas as artes internas ao drama musical, 

pois, na verdade, na maioria das vezes ele buscara um equilíbrio entre as 

artes; e exatamente por isso ele criticara a ópera moderna pelo motivo oposto 

ao do drama musical antigo, isto é, pelo fato de haver expandido em demasia o 

caráter musical e retraído a importância da poesia e do drama. 

Em consonância com isso, passamos ao longo do capítulo sobre 

Wagner pela ideia de drama enquanto representação do humano (e os gregos 

enquanto ápice da representação do humano); pela perspectiva da música 

enquanto cerne da ação dramática; pela relação entre cantares épicos, epopeia 

e tragédia, enquanto gêneros historicamente encadeados; pelos elementos da 

música grega e sua relação com a dança e o coro, onde a expressão musical e 

corporal seguiriam irmanadas no drama; pela discussão segundo a qual a 

capacidade da frieza intelectual desenvolvida na modernidade se opôs à 

espontaneidade antiga, passando o entendimento a vir antes do sentimento 

(inversão do processo espontâneo inicial); pela dependência entre o lírico e o 

dramático, de modo que o propósito poético seria justificado pela intenção da 

ação cênica; pela relação entre o som de um instrumento e a palavra cantada, 

assim como entre improviso, sentido poético e mímico; pela repetição de ideias 

poéticas ou motivos musicais e a geração de pressentimentos (a exemplo do 

uso do leitmotiv em obras wagnerianas); pela associação entre motivos 

poéticos, musicais e gestuais em vista da criação de uma forma musical 
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unitária e uma obra de arte total; pelos desdobramentos da arquitetura do 

teatro grego, das memórias coletivas através de festas religiosas e da ligação 

destas com a arte (e a própria tragédia como festividade religiosa transformada 

em arte); pela relação da poesia grega com a melodia e, por fim, pela relação 

entre arte e mito, no sentido de que a cooptação politica feita dentro da religião 

a separara de sua proximidade com a vida e esvaziara seus fundamentos – 

levando à queda do edifício religioso –,113 os quais soubera a arte grega captar 

e expandir: entre tais escombros subsistira o mito, conservado e desenvolvido 

na arte helênica.  

Tendo explicado a origem do conceito de drama musical para Wagner, a 

partir de uma síntese daquilo que analisamos ao longo do trabalho, assim 

como seus desdobramentos e assuntos afins, concluiremos, de maneira 

resumida, acerca da influência de tal conceito em sua obra, isto é, como o 

drama musical grego veio a influenciar o seu conceito de drama musical 

moderno, de modo a contribuir para a criação de suas próprias obras 

dramático-musicais. Conforme analisamos, um dos cernes do drama musical 

antigo consistia na união das variadas artes em um todo coeso e unitário: 

Wagner vislumbrou nisso, então, um modo de resgatar a reunificação das artes 

dispersas nas obras modernas, que assim se encontravam ora pelo 

desenvolvimento da música absoluta e cultivo das artes individuais, ora pela 

tentativa fracassada de reunião destas artes (daí sua crítica à ópera) – e a tal 

reunificação denominou “obra de arte total”, em si outro nome para “drama 

musical”.  

A unidade subjacente ao drama musical grego também teve influência 

na tentativa wagneriana de encontrar uma unidade ou uma forma unitária para 

os seus próprios dramas musicais: foi nessa tentativa, por exemplo, que o 

compositor aprofundou a ideia de leitmotiv, ou “motivo condutor”, de cuja 

unidade melódica poderiam florescer variações melódicas diversas, sem que 

com isso se perdesse justamente a unidade musical do todo, assim como a 

associação entre um leitmotiv musical e um personagem, emoção ou objeto de 

determinada cena, poderia fazer com que aquilo que já havia transcorrido no 

drama pudesse vir a retornar ao longo do drama, não como repetição da cena 
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 O assunto da cooptação política foi explicado na página 43.  
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ou do sentimento, mas como uma variação musical capaz de trazer estes à 

memória do espectador, gerando assim ainda mais unidade entre as várias 

partes do drama – e, do mesmo modo, tal processo que levaria à  

rememoração do passado, poderia também servir de pressentimento, isto é, de 

imaginação acerca das possibilidades de acontecimentos futuros no drama: em 

suma, todos esses processos e técnicas trariam maior unidade à totalidade da 

obra. Outro aspecto do drama musical grego era sua longa duração (cerca de 

10 horas, conforme já abordamos): em consonância com isso, Wagner 

aumentou o tempo de duração habitual das óperas que existiam até sua época, 

passando de cerca de duas ou três horas para quatro horas. Criou ainda a 

ideia de ciclo de dramas musicais, como foi o caso do Anel dos Nibelungos, 

cujas partes somadas chegam a mais de quinze horas – e a própria ideia da 

tetralogia do Anel também tinha vínculo com as trilogias que haviam existido 

entre os gregos, como a Oresteia e Prometeu, ambos de Ésquilo. 

Outra influência na estética wagneriana consistiu na ingenuidade e no 

valor ao sentimento – ou ao páthos – da arte grega: apesar de toda a 

construção “racional” e “conceitual”, Wagner procurou acentuar o peso 

sentimental tanto em seus poemas quanto na junção destes com a música, 

prezando igualmente o caráter “irracional” que subjaz os estados emocionais; 

isso, porém, sempre em alternância com outros estados sentimentais ou 

afetivos, não permitindo que um estado se destaque por tempo demasiado: 

também aqui a ingenuidade parece fazer efeito, porquanto precisamente o 

espanto oriundo da alternância às vezes rápida de estado sentimental e humor 

pode causar no ouvinte a sensação do ingênuo em arte.  

A ideia de que a decadência do drama musical grego estava em grande 

parte vinculada à menor atuação lírica, seja dos cantores ou do coro dramático, 

parece ter gerado em Wagner a ideia composicional oposta: isto é, a ideia de 

fazer o drama inteiro ser representado de forma lírica, ou seja, cantada. Deste 

modo, dois problemas da arte antiga e da moderna ópera estariam resolvidos 

ao mesmo tempo: a existência de partes faladas entre as partes cantadas, que 

para Wagner atrapalhavam a continuidade dramática, e o perigo de relegar à 

música uma função hierarquicamente inferior. Já a atuação de cantores 

capazes de representar papéis líricos por várias horas seguidas permaneceria 

em consonância com a tentativa grega de representação do humano em toda 
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sua exuberância e inteireza, pois o que é grande deveria ser afeito também ao 

mais difícil, sim, à mais árdua execução – conforme era exigido dos atores 

gregos, ao terem de decorar milhares de versos e atuarem durante longo 

tempo. 

Ainda do drama musical grego, Wagner trouxe para o drama musical 

moderno a relação entre religião, mito e memória coletiva, aproximando todos 

estes da arte musical e dramática de um modo ainda mais profundo do que 

aquele intentado por compositores anteriores,114 tanto pela relação mais 

estreita entre libreto e música – já que, diferentemente dos outros 

compositores, Wagner atuara enquanto criador de ambos –, quanto pelo fato 

de que, com isso, era ele próprio uma espécie de mitólogo-poeta, porquanto 

investigava e estudava os mitos para, depois, alterá-los e reinventá-los 

segundo suas necessidades criativas,115 semelhante aos próprios poetas 

antigos, os quais reinterpretavam e expandiam os mitos a cada nova obra. 

Além disso, também a ideia de uma arquitetura capaz de gerar o espaço 

perfeito para a encenação do drama musical, como foi o caso dos antigos 

teatros gregos, influenciou Wagner a ponto dele idealizar e realizar a contrução 

do próprio teatro de arquitetura interna singular, cujas inovações abarcaram as 

necessidades expressivas e representativas de suas próprias obras: disso veio 

a nascer o Teatro do Festival de Bayreuth (Bayreuth Festspielhaus). 

 

 

*** 

 

A segunda questão inicial consistiu no seguinte: qual a influência do 

conceito de drama musical grego na obra de Nietzsche e mais precisamente 

dentro de sua obra O drama musical grego? Respondendo a esta pergunta, 
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 Gluck, por exemplo, compôs Orfeu e Eurídice, ópera de cunho claramente mitológico; Monteverdi 
compôs a ópera Orfeu, e daí em diante.  
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 Para exemplificar a relação de alguns dramas musicais de Wagner com questões mitológicas, vale 
dizer: em Os mestres cantores de Nuremberg, há referências a mitos de origem luterana; em O Anel dos 
Nibelungos, ao paganismo escandinavo; em Lohengrin e Parsifal, a mitos referentes ao catolicismo; em 
Tannhäuser, na terra de Wartburg existia o monte de Vênus para onde a bela deusa atraía os cavaleiros 
trovadores, fazendo referência a tal mito. E mesmo as obras que não possuem vínculos mitológicos 
claros, geralmente estão associadas a alguma história que remonta ao imaginário coletivo popular, 
como é o caso de Tristão e Isolda, Rienzi, O navio fantasma, entre outras. 
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responderemos simultaneamente à terceira questão: os assuntos relacionados 

ao drama musical grego foram interpretados e aplicados de forma semelhante 

por Wagner e por Nietzsche? E isso porque, como o conceito de drama musical 

adveio de Wagner – e cujos desdobramentos acabamos de esclarecer no início 

deste capítulo –, para sabermos a influência dele no texto de Nietzsche, 

precisamos, ao mesmo tempo, perceber as consonâncias e dissonâncias 

alçadas por Nietzsche em seu contato com as perspectivas de Wagner acerca 

do mesmo tema. Assim, compararemos os pontos mais relevantes (para a 

conclusão aqui proposta) no interior das interpretações de ambos. Finalmente, 

com isso, também teremos apresentado os pressupostos capazes de dar 

ensejo à hipótese inicial de que o conceito de drama musical grego – e 

moderno – presente na obra de Wagner, junto a seus desdobramentos, 

influenciou a interpretação de Nietzsche a respeito do mesmo conceito, 

confirmando assim a hipótese fundamental do presente trabalho.  

A relação entre as interpretações de Nietzsche e Wagner acerca do 

conceito de drama musical grego já se inicia na própria escolha do termo 

“drama musical” feita pelo filósofo: isso porque Nietzsche igualmente admitia a 

ideia da interação e fusão das variadas artes dentro de um todo coeso, 

representado no teatro grego. Isso é evidente quando, em seu escrito O drama 

musical grego, conforme já abordamos, o filósofo, no início, tráz à tona a 

questão da união das várias artes e o papel do drama – levando em conta, 

portanto, o sentido wagneriano de drama musical.  

A seguir, elencaremos de forma resumida todos os pontos principais 

trabalhados pelo filósofo naquele escrito, a fim de notarmos o quanto, de fato, 

eles têm semelhança com os pontos elencados anteriormente a respeito da 

abordagem do drama musical feita por Wagner: influência das artes dramáticas 

antigas sobre as modernas; relação entre Shakespeare e a tragédia antiga; 

crítica à relação forçada entre as óperas modernas (desde o Renascimento) 

com as obras da antiguidade; ópera enquanto caricatura do drama musical 

antigo; ideia de que enquanto as obras antigas adviriam de uma pulsão 

inconsciente e ingênua, as obras modernas seriam frutos de uma teoria 

abstrata e racional, gerando artificialidade; crítica à tradição musical 

contrapontística exagerada (semelhante ao que fez Wagner em A obra de arte 
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do futuro);116 crítica aos poetas livrescos, em oposição àqueles que 

representavam dramática e musicalmente seus poemas; oposição entre o 

drama musical antigo e a música absoluta moderna; incapacidade do 

espectador moderno de fruir uma obra de arte completa, onde as artes 

estariam reunidas; comparação entre o público antigo e o público moderno; 

relação entre tragédia e fervor dionisíaco; destreza e alta capacidade do ator 

no drama musical antigo;117 função do coro na tragédia; papel da música no 

drama musical e hierarquia entre as artes;118 e, por fim, a ideia de música 

enquanto linguagem universal (tomada de Schopenhauer, assim como fez 

Wagner). Vários destes pontos, porém, embora estejam em acordo com as 

abordagens wagnerianas – e de fato percebemos, pela análise dos fragmentos 

póstumos, que o nome de Wagner estava associado às suas reflexões na 

época –, ao mesmo tempo as expandem e trazem novos elementos, 

aprofundando os assuntos.  

 Entre todos estes pontos elencados, destacaremos brevemente, a 

seguir, três deles, que julgamos mais importantes devido às problemáticas 

entre as intrepretações de Nietzsche e Wagner a respeito deles, e com cujas 

resoluções pretendemos concluir nossas análises. O primeiro consiste na 

questão do recuo do coro; o segundo diz respeito ao dionisíaco e apolíneo; e o 

terceiro engloba a decadência da tragédia a partir de Sócrates e Eurípedes. 

 

*** 

 

O recuo do coro enquanto suporte total de um grandioso canto seria 

precisamente o ponto de separação das primeiras tragédias (de Ésquilo a 

Eurípedes, das tragédias a partir de Eurípedes): esta é a tese inovadora de 

Nietzsche. De fato, quando Eurípedes fez o coro dar um passo além de seu 

habital recuo, acabou por conduzi-lo ao centro da cena, de modo que a ação e 

o diálogo entre os personagens, tal como seus cantos, antes comedidos pela 

                                                 
116

 Tais críticas de Wagner ao contraponto exagerado e mecânico encontram-se nas páginas 83 e 98 de 
A obra de arte do futuro (WAGNER, 2003).  
117

 “Toda a arte grega é atravessada pela ufana lei de que somente o mais difícil é tarefa para o homem 
livre” (NIETZSCHE, 2005, p.27). 
118

 Música como meio e não como fim, tal como era a ideia de Wagner em Ópera e drama, conforme já 
abordamos.  
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necessidade da musical-coral, estavam agora abertos às possibilidades de 

quaisquer arbitrariedades e dispersões: os cantos solos foram se destacando e 

subjugando a impressão musical que antes era dada pelo conjunto do coro. 

Desse modo, a ideia de Nietzsche acerca do fato de que Eurípedes teria feito o 

coro dar um passo além de seu habital recuo e assim principiado a decadência 

da tragédia, está em consonância com a ideia – já abordada – de Wagner 

sobre tema semelhante: para ele, mesmo os dramaturgos antigos, como 

Eurípedes, teriam expandido gradualmente o caráter da fala dramática em 

detrimento da quantidade e do efeito da música, na medida em que justamente 

creditaram a fonte do poderoso efeito estético ao propósito dramático da fala e 

do canto e não à melodia e à música em si – isso é o mesmo que dizer que a 

dialética da ação e o diálogo entre os personagens suplantaram as 

necessidades musicais. Desse modo, a consonância entre as visões dos 

autores estaria no fato de que ambos considerariam a subjugação da música 

como o principal elemento desagregador do drama musical grego, enquanto a 

dissonância na interpretação de ambos consistiria no passo a mais dado por 

Nietzsche, ao concluir que tal mudança musical da qual já falava Wagner era, 

mais precisamente, ocasionada pela alteração do papel do coro em si.  

Já em relação ao dionisíaco e apolíneo, embora tal assunto seja tratado 

geralmente como uma “descoberta” ou algo semelhante de Nietzsche, 

percebemos ao longo de nossas análises que Wagner também tratou do tema, 

e isso antes mesmo do filósofo. Em sua obra O destino da ópera, de 1871, ele 

desenvolveu o assunto, ainda que de modo não aprofundado: portanto, tal 

tratamento precedeu aquele dado pelo filósofo de forma mais exaustiva apenas 

em 1872, com o Nascimento da tragédia. Na mesma obra, o compositor 

abordou também acerca do ditirambo dionisíaco, igualmente um assunto de 

ampla importância na filosofia de Nietzsche.119 Mais uma vez, acreditamos que 

                                                 
119

 O trecho a seguir, de O destino da ópera (1871), de Wagner, é um exemplo entre outros que contém 
em si os germes da oposição entre apolíneo e dionisíaco, bem como acerca do ditirambo dionisíaco, 
assuntos posteriormente tratados por Nietzsche: “a tragédia dos gregos abarcou um compromisso entre 
os elementos apolíneo e dionisíaco, com base em um sistema de letras além do nosso entendimento; o 
hino didático dos sacerdotes da antiga era helênica combinou-se com o novo ditirambo dionisíaco para 
produzir o efeito fascinante com o qual esta obra de arte permanece incomparável. Agora, o fato do 
elemento apolíneo na tragédia grega, considerado um monumento literário, ter atraído para si o 
principal olhar em todas as épocas, e principalmente de filósofos e professores, pode razoavelmente ter 
traído nossos falecidos poetas – que também consideravam principalmente essas tragédias como 
produtos literários – apresenta a opinião de que, nessa tendência didática, está o segredo da dignidade 
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Wagner tenha dado a tônica fundamental que Nietzsche veio, posteriormente, a 

modular, expandir e aprofundar.  

 Por fim, no que diz respeito à decadência da tragédia a partir de 

Sócrates e Eurípedes, assunto tratado por Nietzsche, conforme vimos, tanto 

em O drama musical grego quanto nos Fragmentos póstumos – e que ademais 

reverberaria em toda sua posterior filosofia –, ele foi abordado também por 

Wagner em 1851, em seu livro Ópera e drama, época na qual Nietzsche era 

ainda criança, e, portanto, torna-se clara a antecipação e formulação do 

problema feitas pelo compositor.120 Por outro lado, em uma de suas cartas a 

Nietzsche, conforme foi analizado, Wagner o elogia pelas novidades acerca da 

questão da decadência da tragédia a partir de Sócrates e Eurípedes, após 

fazer a leitura de seu texto O drama musical grego.121 Como, pois, resolver o 

impasse de que, mesmo tendo Wagner abordado o assunto antes, ele conferira 

à ideia de Nietzsche certa novidade? Por um lado, podemos cogitar que 

Wagner tomou o desenvolvimento de Nietzsche acerca do assunto como algo 

novo, e não a sua origem em si, que já havia sido, de alguma forma, abordada 

pelo compositor – pois, de fato, conforme já concluímos, se a exposição de 

uma subjugação da música na tragédia antiga foi obra de Wagner, a ideia de 

uma alteração do coro foi um desdobramento de Nietzsche. Por outro lado, 

talvez Wagner tenha elogiado a novidade abordada pelo filósofo, sem pontuar 

o fato de que já havia desenvolvido tema semelhante, porquanto via nele um 

continuador de seus ideais – o que é explicitado nas correspondências que 

investigamos, tanto quando Wagner escreve que eles deveriam continuar uma 

tarefa que aos antigos havia sido negada, quanto pelo fato de que o filósofo o 

tratava como um “mestre”, e admitia se encontrar em um círculo dos “poucos 

eleitos” que compreendiam a obra wagneriana. Deste modo, ficaria clara a 

razão de Wagner haver fomentado a expansão de suas próprias ideias – 

mesmo aquelas não tão desenvolvidas teoricamente – através do jovem 

                                                                                                                                               
do drama antigo e, consequentemente, a crença de que o drama popular existente deveria apenas ser 
criado e idealizado, estampando-o nele.” (WAGNER, 1966, vol. 5, p. 139 – tradução nossa).  
120

 O assunto já foi tratado no capítulo aqui presente destinado à análise do drama musical grego a 
partir de Wagner. 
121

 Dispomos aqui novamente o trecho da carta: “Mesmo aqueles que estão iniciados nas minhas ideias 
ficarão, sem dúvida, perturbados ao julgar que as suas ideias entram em conflito com a crença que têm 
estabelecida em Sócrates e mesmo em Ésquilo. Mas, pela minha parte – grito para si: é verdade! Você 
alcançou a ideia certa e a verdadeira questão é retratada tão vivamente que eu só posso esperar (...)” 
(Correspondência, 1870, Wagner a Nietzsche, 4 de fevereiro, p. 51-52). 
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filósofo, em quem via um futuro promissor –, ainda que os créditos desta 

expansão viessem, mais tarde, a recair sobre o filósofo, e não sobre o 

compositor.122 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
122

 Nos fragmentos póstumos de Wagner, há um trecho muito interessante que encontramos e poderá 
nos esclarescer igualmente acerca da antecipação de Wagner em relação tanto ao mesmo problema 
sobre Sócrates e Eurípedes, quanto de outros vários temas que Nietzsche viria a abordar ao longo de 
sua filosofia. Tal trecho está presente nos Sketches dos anos 1849-1851 (nos fragmentos póstumos 
wagnerianos), que são notas para um ensaio não completado, que se chamaria O artista do futuro: 
“Distinção entre as religiões da nobreza e as do povo. Extermínio total da nobreza: reação total da obra 
de arte popular contra a obra de arte da nobreza: comédia. Eurípides – Aristófanes. – Aristófanes e 
Sócrates. – Aristocracia do intelecto – (filosofia) e cultura-arte (estatuária e pintura). O filósofo e 
estadista procura reconstruir artificialmente a comunidade: mas involuntariamente, ele sempre mantém 
a comunidade heróica (nobres) sozinha: até os dias de hoje o escravo, o ignorante, parece-lhe 
indispensável. O homem de intelecto se considera privilegiado porque é intelectual, – e esmaga o 
ignorante, que ele impede de crescer intelectualmente. – Arbitrariedade absoluta de todos: fundição de 
toda comunidade – salvando a dos sofredores: religião dos sofredores – Cristianismo. Erro, triunfo e 
corrupção do Cristianismo: como a religião-natureza do primeiro povo naufragou em uma democracia 
tirânica” (WAGNER, 1966, vol. 8, p.358 – tradução nossa). De fato, é espantoso o quanto os temas aqui 
abordados por Wagner tão precocemente (1849-1851) seriam os mesmos que Nietzsche iria trabalhar e 
expandir ao longo de toda a sua filosofia: conflito entre nobreza e povo (senhor e escravo); revolta da 
plebe contra a nobreza e encarnação filosófica e artística disso em Sócrates e Eurípedes; aristocracia do 
intelecto; crítica à filosofia: nesse caso, ao filósofo que procura construir artificialmente a comunidade 
(Platão enquanto primeiro socialista); triunfo do escravo e do homem ressentido; destruição da 
comunidade e valores antigos e triunfo do cristianismo, enquanto religião dos sofredores; relação disso 
com a política (que Wagner menciona enquanto democracia tirânica). – Com efeito, não seria correto 
dizermos que também aqui Wagner participou das fontes de Nietzsche, fornecendo-lhe material 
essencial para a filosofia que viria a desenvolver, com questões muito além daquelas de teor estético? 
Mas esta é uma indagação que não pretendemos resolver agora, deixando-a para outra ocasião, pois 
ultrapassa o escopo do presente trabalho.   
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