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RESUMO

A presente  pesquisa  teve  como  objetivo  abrir  uma  breve  discussão  sobre  a

interpretação dos textos de Richard Wagner, que contribuiu tanto para a música quanto á

filosofia. Em caráter bibliográfico, a pesquisa discorre a partir das reflexões obtidas no

livro de Iracema Macedo:  Nietzsche,  Wagner  e a Época Trágica  dos gregos (2006),

juntamente com outros autores, onde registram que Wagner, buscou dialogar sua visão

artística com a sociedade, principalmente ao que se refere à busca pela estética da arte

grega, atribuídas na sociedade moderna. Abordando também, os aspectos filosóficos nos

relatos do contemporâneo de Wagner, o Poeta Baudelaire, e Já no século XX, nos relatos

dos filósofos Adorno e Heidegger.

 Palavras-chave: Wagner, Tragédia grega, Wagner e filosofia.
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INTRODUÇÃO

Esta pesquisa foi proposta com o intuito de abrir uma breve discussão sobre a

interpretação dos textos1 do compositor Richard Wagner, elaborados entre os anos de

1849 a 1872, que contribui com a filosofia do século XIX. A pesquisa discorre sobre a

análise apresentada no livro: Nietzsche, Wagner e a Época Trágica dos gregos (2006),

de Iracema Macedo. Junto a outros autores, este livro, aborda a relação entre Wagner e a

filosofia,  sobre  as  influências  dos  pensamentos  de  Feuerbach2 e  Schopenhauer,

principalmente a  investigação feita por Nietzsche e Wagner à cerca da tragédia grega. 

O princípio da investigação parte da ideia que a arte seria o fio condutor de uma

revolução cultural, que posteriormente este conceito se modifica, para o compositor, que

passa a ver a arte como o produto final, ou seja, a arte como redenção. Além de seus

textos,  estes  conceitos  estão presentes  em suas óperas,  onde o compositor  analisa  a

chamada arte monumental e arte da moda (faces da arte), e a construção do artista, que

se refere ao processo criativo, presente no texto Uma comunicação a meus Amigos, Ellis

(1892).

Nietzsche (2009)  ainda  afirma  que  além  desses  conceitos,  Wagner  buscou

dialogar sua visão artística com a sociedade, principalmente ao que se refere à busca

pela estética da arte grega, atribuídas na sociedade moderna.  Macedo (2006) reforça

para a análise filosófica das óperas e textos de Wagner, os depoimentos do poeta francês

Charles Baudelaire, e já no século XX, os filósofos alemães Theodor Adorno e Martin

Heidegger,  que  discorrem sobre  a  filosofia  presente  no  pensamento  wagneriano,  no

ponto de vista de conterrâneo e na posterioridade.

Partindo desses conceitos surgem as seguintes reflexões: Como foi o contexto na

qual levou Wagner a dialogar com a filosofia? De acordo com a análise de Iracema

Macedo, qual a interpretação de Nietzsche e Wagner acerca da tragédia grega? Quais

foram  os  aspectos  filosóficos  que  estão  presentes  nos  textos  e  óperas  de  Wagner,

identificado nos depoimentos de Baudelaire, e posteriormente, os aspectos identificados

por Adorno e Heidegger? E por último, qual seria a relação da tragédia grega com as

faces da arte e a construção de um artista, para Wagner?

O primeiro capítulo aborda o contexto da revolução intelectual, na qual Wagner

1  Ópera e Drama, Minha vida, A obra de arte do futuro, A arte e a revolução, Uma comunicação a meus
amigos, elaborados entre 1849 a 1852. Citados também, textos como A arte alemã e políticas, A artes e religião, sobre
a designação, Drama musical, elaborados entre os anos 1865 a 1872.

2 Presente no texto: A obra de arte do futuro (1851)
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dialoga com a filosofia contribuindo para o desenvolvimento de sua arte, até mesmo,

para  a  investigação  e  interpretação  sobre  a  estética  da  tragédia  grega,  em que,  seu

pensamento  oscila  sob Influência  do materialismo de Feuerbach,  e  o  misticismo de

Schopenhauer, que estão presente em suas óperas, como por exemplo, a tetralogia do

Anel, (MACEDO,2006).

O segundo capítulo discorre sobre o processo de investigação da tragédia grega,

feita por Nietzsche e Wagner. Tendo como objetivo, a priori, a arte como transformação

social, na qual acreditavam que a sociedade moderna chegaria à decadência. 

O  último  capítulo  expõe  os  conceitos  filosóficos  encontrados  pelo  poeta

Baudelaire, em Paris 1860, e no século XX, conceitos identificados por Adorno (1966) e

Heidegger  (1958),  que  dialogam  com  o  pensamento  wagneriano,  presente  em suas

óperas  e  textos.  Esses  conceitos  filosóficos  presentes  no  pensamento  wagneriano

assume o papel importante na filosofia alemã, sendo considerado o compositor/filósofo,

Millington (1995).

Capítulo 1: Wagner e a Filosofia
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1.1 O Contexto filosófico

Conforme nos relata Macedo (2006), Wagner não pode ser pensado como puro

artista ou puro teórico, devem ser considerados em ambos. Na história do pensamento

alemão do século XIX, o compositor se torna uma figura de extrema importância para a

vida e a obra de Nietzsche, não apenas por suas influências filosóficas, mas também,

pelo seu próprio conceito filosófico. Desta forma nos perguntamos como foi o contexto

na qual levou Wagner a dialogar com a filosofia?

Antes de discorrer sobre o contexto filosófico a qual dialogou com o pensamento

wagneriano, é importante mencionar o conceito de dois filósofos que seu pensamento

oscilou: Feuerbach e Schopenhauer. Em seu texto autobiográfico Minha vida (1865/6),

descreve o interesse pela metafísica alemã, principalmente em torno do idealismo3, na

qual busca um sistema unificador do racional. No entanto, seu pensamento oscilou entre

o materialismo otimista de Feuerbach e o pessimismo místico de Schopenhauer,  que

além das  obras,  essas  duas  concepções  influenciaram o  estudo  sobre  a  Grécia,  que

veremos no próximo capítulo.

Segundo Lisardo (2009), o contexto se passa na transição do século XIX, não

somente na Alemanha, mas diante de toda Europa, ocorre a revolução intelectual em

torno  do  idealismo,  tendo  como  seu  principal  fundador  Kant.  Hollinrake  (1982)

contribui  afirmando  que  os  idealistas  enfatizaram  a  “mente  humana”,  ou  seja,  a

autonomia da mente, sendo ilimitada a sua capacidade. Com este conceito, eliminam

qualquer pensamento que levava a existência de Deus, não somente a defesa do ateísmo,

mas, pensadores como Fichte, por exemplo, defendeu também do nacionalismo.

Com esta revolução intelectual, muitos artistas buscaram estudar a filosofia, até

mesmo para inspiração e fundamentação teórica para sua arte. Entretanto, no início do

século com o período romântico, a irracionalidade e a subjetividade, tornou-se um ápice

contra o racionalismo do iluminismo4, (LISARDO,2009).

Wagner relata em Minha Vida (1865/6), seus primeiros contatos com a filosofia,

que iniciou em seu tempo de estudante na década de 30, em Leipzig, na Alemanha. “Ele

3 O Idealismo alemão foi uma das concepções mais influentes do pensamento filosófico, onde foi marcada
pelo conceito de Kant, teve seu ápice em Fichte e consumado em Hegel.

4 O Iluminismo foi um movimento intelectual que teve início na França do século XVIII, baseado nas ideias
de Diderot, Rousseau, Voltaire, entre outros.  Fundamentado na emancipação do homem pela Razão. O misticismo, o
catolicismo e o absolutismo eram seus principais alvos.
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assistia a alguns cursos do professor Hermann Weiz, cujo tratamento dado à filosofia

revela uma visão sofisticada [...]” (MACEDO, 2009, p.26). Estes estudos se referiam ao

idealismo  alemão,  tendo  como  principal  foco  a  concepção  de  Kant.  Wagner  não

prosseguiu com o curso de Weiz,  no entanto,  revelou um interesse pelo conceito de

obscuridade; o obscuro, oculta, se tornando mais profundo, quanto à a claridade, pode

se tornar superficial. Nesse período, passou a escrever cartas com reflexões complexas,

para seu irmão, que temia sua saúde mental.

 Ao  instalar-se  definitivamente  em  Dresden  por  volta  de  1842  como  chefe

organista,  Wagner  estuda  a  mitologia,  os  clássicos  filósofos  gregos  e  estudos

particulares das obras de Schelling, com o livro  Sistema do idealismo transcendental,

publicado em 1800. Devido a sua dificuldade de compreensão não deu continuidade aos

estudos. Entretanto, foi na compreensão em Hegel no seu livro A filosofia da História,

de 1837, que Wagner se encontrou no pensamento filosófico.

Parecia-me  em verdade  que  tal  caminho  me  conduziria  finalmente  até  o
tabernáculo  do santo edifício  filosófico.  Quanto mais  incompreensível  me
pareciam às conclusões mediante as quais aquele espírito colossal e poderoso
dava a chave do conhecimento superior, mas me aplicava a penetrar a questão
do  absoluto  e  do  que  com  ela  se  relacionava.  (WAGNER,  1865,  apud
MACEDO, 2006, p37)

Macedo (2006) afirma que o contato com Hegel foi de suma importância para o

pensamento wagneriano, apesar de não ser adepto a tese hegeliana, no entanto, esta tese

por sua vez, discorre sobre a estética do século XIX, onde a forma de apreciar a arte nos

tempos modernos deixou de ser vivida como redenção, assim superada pela filosofia e a

religião, conceito que de fato contribuiu para a investigação de Wagner à época trágica

grega.

 1.2 O Diálogo com Feuerbach: As revoluções sociais.

Em Dresden, na década de 1840, foi um dos períodos em que Nietzsche ampliou

sua formação intelectual,  principalmente  as  suas amizades.  Segundo Macedo (2006)

Wagner acreditou em uma revolução social  moderna,  onde a sociedade poderia criar

uma nova visão da arte e valores dos Gregos. Ainda de acordo com a autora, [...] "de

certa  forma,  o  compositor  acreditou  que  após  uma  revolução  de  valores  sociais

modernos, seria possível colocar em prática uma nova visão de arte inspirado no mundo

grego". (MACEDO 2006, p. 29).
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No ano  de  1848,  na  França,  muitos  grupos  que  visavam revoluções  sociais,

organizaram movimentos  revolucionários,  que retomaria  as conquistas da Revolução

Francesa domando os resquícios do regime antigo.  Obviamente,  essas manifestações

revolucionárias não restringiram apenas no território francês, mas se espalhou por toda

Europa. Macedo (2006) afirma que essas reivindicações partiram pela proclamação da

república a até mesmo as mais radicais propostas anarquistas e socialistas.

Como  chefe  de  orquestra,  Wagner  tinha  como  colega  o  diretor  musical  e

militante  socialista  e  democrata  Augusto  Rockel,  tornando  grandes  influências  das

ideias  revolucionárias,  considerando  que  o  compositor  também tinha  seus  conceitos

sociais formados.

[...] Através de Wagner teve contato com o pensamento de Proudhon e de,
mas Sterna fez criticas á propriedade privada ao matrimento como instituição
econômica e as desigualdades sociais. Essa amizade política e intelectual foi
bastante significativa na gênese do pensamento (MACEDO, 2006, p.30).

Uma das  maiores  troca  de  influências  foi  o  contato  com o anarquista  russo

Mikhail Bakunin, que procurado pela polícia austríaca por participar de acontecimentos

em  Pragas  no  verão  de  1848,  refugiou  em  Dresden.  Wagner,  tal  como  nos  relata

Millington (1995), se impressionou com sua proposta política, sugerindo a liberdade,

que  descreve  em  autobiografia  Minha  Vida. Com  essas  trocas  de  experiências,  o

compositor acreditava que essas revoluções sociais, trariam a arte um novo caráter. Fato

que Nietzsche também mencionou em seus textos  Wagner em  Bayreuth, entre 1874 e

1876.  Rocckel  e  Bakunin  foram presos  e  condenados  à  morte.  Wagner  fugiu  para

Zurique, onde teria acesso aos livros A essência do Cristianismo, de 1841, e A morte e a

imortalidade, 1830, de Feuerbach, citado no texto autobiográfico:  Minha Vida, 1865,

como nos diz no fragmento: [...] A precisão de Feuerbach, em sua Obra, trata-se temas

atrativos,  me  interessei  pela  precisão  e  radicalismo,  justo  e  plausível,  me  pareceu

autêntico em relação a imortalidade na ação e na arte.(WAGNER,1865, p.501)

Nos escritos de Feuerbach, o compositor se interessou pelo conceito sobre amor,

felicidade,  e  a  crítica  à  teologia.  Passou  a  ser  um ícone  de  libertação  de  dogmas,

chegando à autonomia do ser. Onde afirmou que, a filosofia de Feuerbach tinha maior

significado,  até  mesmo,  mais  autentica  que  a  filosofia  de  Hegel,  que  seria  a  mais

estudada na época.  Feuerbach propõe que a melhor  filosofia é não ter  filosofia,  não

seguindo um modelo absoluto, e não o fim da atividade filosófica, em oposto à estrutura

hegeliana. Pois, para a estética wagneriana, não é possível separar a filosofia da arte, e
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das revoluções sociais.  Nota-se que em seu texto  A Obra de arte do Futuro  (1851),

Wagner dedica a Feuerbach, que acredita se libertar da filosofia tradicional, que está

presente no projeto wagneriano, defendendo a autonomia artística.

O Compositor afirma que, o publico moderno em sua maioria, não aprecia a arte

autêntica, devido não participar da essência da atividade artística, com esta revolução

através da arte, propõe que, as análises feitas sobre a antiguidade, constroem a arte do

futuro se libertando de dogmas pregado pelo cristianismo. Segundo Macedo (2006), este

período para Wagner é chamado de período feuerbachiano de seu pensamento.

 1.3 A influência de Schopenhauer

Através de George Herwegh5,  Wagner  conheceu o livro de Schopenhauer:  O

mundo como vontade e como representação, de 1819, com pouco tempo de publicação e

pouquíssimo conhecido, porém, foi um grande marco na oscilação de pensamento, ou o

que muitos autores se referem, como um complemento à estética wagneriana. Ao ler

esta obra, Wagner se atrai pela proposta schopenhaueriana, onde se fundamenta que a

morte  da  vontade  é  resignar  como  indivíduos,  libertando  para  compreender

verdadeiramente o universo.

Antes de aprofundar na concepção schopenhaueriana, é importante compreender

que a partir do final do século XVIII, a música passa a ser compreendida como produto

do gênio, onde antes muitos compositores buscaram a autonomia estética da arte. No

romantismo,  esta  necessidade  se  torna  escassa,  pois  a  arte  se  torna  desinteressada

(LISARDO,  2009),  seria  a  imitação  da  natureza,  que  aplicada  à  música,  pode  ser

compreendida como abstrata, que foge ao Idealismo alemão.

 Para Schopenhauer, a música é o grau mais alto da hierarquia da arte, sendo

identificada como a imitação da natureza, Lisardo (2009). Sendo assim, Wagner como

romântico se identifica com a obra. Ao oposto, por exemplo, de Kant e Hegel, voltado

ao classicismo, ao idealismo e a racionalidade, que identificam a poesia como o grau

mais alto da hierarquia da arte, pois, somente através da palavra é possível transmitir

conteúdo.

O mundo como vontade e como representação, passa pelo conceito na qual o

5 George  Herwegh:  “ativista  político  e  Poeta  alemão  responsável  por  introduzir  Wagner  a
Filosofia de Schopenhauer” (MILLINGTON, 1995)
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mundo onde vivemos não passa de representações atribuídas pelo próprio sujeito6 que

percebe e vive sobre o impressionismo causado pelo objeto.

 (...) Para o autor (Schopenhauer) o objeto e representação são a mesma coisa
e  o  sujeito  é  “aquele  que  conhece  todo  o  resto,  sem  ser  ele  mesmo
conhecido”. Assim, o mundo é o objeto de conhecimento do sujeito, e aquele
só existe por meio deste. Neste sentido, Schopenhauer inicia o livro inicia seu
livro com a seguinte axioma: “o mundo é minha representação”. Portanto, o
mundo não pode ser visto como verdade, uma vez que o mundo só é para o
sujeito  que  percebe  e  “nenhuma  verdade  é,  portanto  mais  certa,  mais
absoluta,  mais  evidente  do  que  esta:  tudo  que  existe,  existe  para  o
pensamento” (LISARDO, 2009, p.78).

E ainda sobre a realidade:

 A realidade [Wirklichekeit], identificada por Schopenhauer como “o conjunto
das coisas  materiais”,  agrega  na noção  de  agir,  atuar  e  fazer  como efeito
[wirken].  Entretanto,  ao  passo  que  a  matéria  só  se  submente  á  lei  da
causalidade,  juntando  espaço  e  tempo,  que  são  as  formas  a  priori  do
entendimento, a realidade é sobre tudo, desencadeada pelo sujeito. Ela é o
efeito; a efetividade do sujeito cognoscente que forma um mundo para si.
(LISARDO, 2009, p.79).

 A princípio, Wagner não tinha um gosto pelas ideias de Schopenhuaer. Macedo

(2006) afirma que a demora de vinte e cinco anos para completar o ciclo de O anel de

Ninberlungo, revela a amplitude do pensamento wagneriano. Esta tetralogia explicita o

conflito entre o amor, o poder, o ouro, a beleza, a juventude os homens e deuses. É

perceptível que esta temática envolve a concepção humana sobre divindades e a relação

humana com o desejo, e o  conceito de amor, presentes nesta dramaturgia,  faz parte

também do pensamento de Feuerbach. No entanto, na libertação da vontade de poder e

valores superficiais reconhecemos o pensamento schopenhaueriano.

O rompimento com o mundo, o modo como Wotan aspira ao final dos deuses,
é um rompimento com a vida de aviltamento e impotência. Esse traço é o que
há mais de schopenhaueriano  nas realizações artística de Wagner.  Quando
Brunhilde,  no final  diz-se  iluminada pela  dor,  esta  se  apresentando  como
discípula de Schopenhauer. (MACEDO, 2006, p. 144)

A influência de Schopenhauer na concepção sobre a arte trouxe o significado do

pessimismo, que enfraqueceu a ideia de revolução. Diante do mundo, a única forma de

libertar  é  renunciar  a  vontade  de  agir,  onde  o  compositor  se  desencanta  com  a

revolução.  Em  sua  biografia,  demonstra  decepcionado  à  sua  amiga  Mariuda  Von

Megenburg com as revoluções que se mostra entusiasmada com a proposta artística do

futuro, e percebe a mudança nas ideias de Wagner, influenciadas ou relacionadas pelas

6  O sujeito é entendido aqui como o ser vivo em geral, que representa o mundo na pluralidade
das representações.(...) pois a razão é especifica do homem e só  ele reflete sobre a existência (Lisardo,
2009, p.78)
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obras  de  Schopenhauer,  apesar  não  aderir  ao  pessimismo  no  primeiro  momento,

posteriormente, Mariuda passou a ser adepta a estética de Schopenhauer.

 No período schopenhaueriano,  muitos  escritos,  conforme nos  relata  Macedo

(2006), foram também relevantes entre eles “A arte alemã e política Alemã” (1865) e

“Arte e a Religião” (1881). Neste novo conceito,  a arte passa a ser a libertação das

representações  do  mundo.  O  que  muda  é  o  fato  de  relacionar  a  visão  metafísica

incorporada à visão artística. É importante mencionar que o encontro entre Nietzsche e

Wagner  compartilhou os conceitos  de Schopenhauer,  com a visão baseada na época

trágica dos gregos. Um dos pontos de separação do filósofo e o compositor, foi o fato de

Nietzsche não considerar possível discordâncias entre os conceitos schopenhaerianos e a

arte apreciada pelos gregos, apesar de Wagner considerar estas possíveis divergências,

não descartou a possibilidade incorporar a tragédia grega em sua arte, assim Macedo

(2006)  acredita,  que  a  nova  visão  que  Nietzsche  terá  dos  pensadores  gregos  e  a

metafísica niilista,  rompeu a parceria  do compositor e o filósofo,  o que veremos no

capítulo seguinte.

Nietzsche, sobre a estética de Schopenhauer, em O nascimento da tragédia, em

de 1872, menciona duas importantes  concepções  a Apolínea e a Dionisíaca,  com os

conceitos em O mundo como Vontade e como Representação. Entretanto, apesar dessas

referências,  Nietzsche  se  afasta  destas  concepções,  ao  decorrer  de  suas  obras,  se

afastando principalmente da concepção mística existente em Schopenhahuer.

Para Wagner,  a visão schopenhaueriana na música,  foi de grande importância

para o seu crescimento artístico, na qual, aprofundaremos no terceiro capítulo, pois, a

música tem maior destaque na metafísica do belo. Barboza (2001) acrescenta que em

Schopenhauer, a mensagem transmitida pela música toca no imo do homem, que foge e

está  a  cima  das  barreiras  da  representação,  além  de  empregar  uma  linguagem  e

sentimento universal, que estão a par da vontade individual, o que para Schopenhauer é

a causa do sofrimento do mundo.

Através  deste  conceito  schopenhaueriano,  Wagner  atribui  a  música  como  a

metafísica  do  belo.  Sobre  os  equívocos  que  os  músicos  cometem  ao  retratar

intencionalmente a imitação, deixando a música falar a sua língua materna, apenas ao

contexto  que  o  norteia,  significa  privar  a  música  ao  íntimo,  ou  seja,  limitando  o

fenômeno. Sobre a imitação discorrermos no terceiro capítulo. 

Em síntese, entre os conceitos de Feuerbach e Schopenhauer, aqui a arte muda

sua função. Antes em Feuerbach, a arte seria um intermédio à revolução da autonomia
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do ser. Já em Schopenhauer, a função da arte é a redenção do ser, a arte, principalmente

a música, seria o atributo mais alto do ser. Esta mudança de conceito do compositor em

questão, entra em confronto com o pensamento de Nietzsche, na qual tenta associar a

interpretação da tragédia grega, que veremos a seguir.

Capítulo 2: Wagner, Nietzsche e a Tragédia Grega.
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Vimos no capítulo anterior um breve contexto filosófico no século XIX, na qual

Wagner construiu e ampliou suas reflexões, inserido no conflito entre o Idealismo e a

subjetividade do período romântico. Este conflito da trajetória intelectual e artística do

compositor, também o encontro com a estética schopenhaueriana, contribuiram para seu

conhecimento, que gerou suas reflexões sobre a tragédia grega na história da arte. Neste

capítulo,  baseado  na  análise  Macedo  (2006),  abordaremos  a  investigação  e  a

interpretação feita por Wagner e Nietzsche a cerca da tragédia grega, na qual gerou a

visão revolucionária e artística do compositor, que está presente em suas óperas.

Em sua trajetória, Wagner, ampliou o conceito sobre a importância da cultura

grega na linguagem e apreciação artística. Segundo Nietzsche (2009), o interesse pelos

tempos alexandrinos seria de utilizar os valores cultuados pelos gregos incorporando-os

na  estética  moderna,  ou  seja,  com as  reflexões  obtidas  através  da  cultura  grega,  o

homem  grego  e  a  sua  relação  social,  política  e  religiosa.  Prática  que  deveria  ser

incorporada na arte moderna.

Os estudos políticos e artísticos tiveram grandes importâncias para suas obras.

As reflexões sobre a Grécia estão na tentativa de desvendar o cotidiano grego, na forma

em  que  apreciavam  a  vida,  onde  o  grego  buscava  fundamentação  teórica  para

compreender  a  sociedade,  o  comportamento  do  individuo  perante  ela,  e

consequentemente, entender e apreciar a arte. Essas reflexões foram construídas através

de  dados  documentais  e  históricos,  no  entanto,  algumas  dessas  ideias  muitas  vezes

apresentadas por sonhos e ideias utópicas. Assim, Macedo (2006) nos esclarece que:

“[...]  De um ponto de vista mais rigoroso,  a reflexão de Wagner sobre os
gregos mantém-se numa perspectiva hipotética e imaginaria.  Os resultados
conclusões  que  apresenta  são,  por  um lado,  baseados  em  dados  precisos
colhidos nos estudos históricos, mas, por outro lado, representam os sonhos e
as ideias,  muitas vezes  utópicas,  de um artista profundamente motivado a
empreender uma transformação da arte de seu tempo e, respectivamente, uma
transformação da sociedade.” (MACEDO, 2006, p. 46). 

Para Wagner, o conhecimento, ou o estudo sobre os gregos não se trata apenas de

incorporá-lo  a  sua  arte,  mas  a  transformação  de  valores  culturais  no  cotidiano  do

homem moderno. 

No entanto, Macedo (2006) alerta quanto alguns equívocos. Apesar deste caráter

social,  não se deve confundir  as ações de Wagner  com em amplo  caráter  político e

filosófico tradicional, pois, o interesse a princípio é propriamente artístico. 

 O conceito de revolução cultural foi um dos principais motivos que levaram a

cumplicidade de Nietzsche e Wagner. Nietzsche  (2009) afirma a grande influência que
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o compositor teve sobre as obras de Nietzsche, fazendo-se assim as obras wagnerianas

presentes  na história  do pensamento  ocidental,  na  visão  política  e  a  valorização  da

estética schopenhaueriana.

A relação  à  cultura  grega  foi  ponto  de  aproximação  para  o  filósofo  e  o

compositor,  as  trocas  de  conhecimentos  foram  válidas  para  ambos.  Mas,  segundo

Macedo (2006), foi através de Wagner que Nietzsche teve acesso ao processo criativo a

seus bastidores, e a produção artística, o que enriqueceu suas reflexões , como também a

personalidade de Wagner na qual estudou o paradigma psicológico. 

A partir  da investigação deste  paradigma,  houve influência  da construção do

pensamento nietzscheano. Pensamento este, que se dedicou em sua primeira obra “O

nascimento da tragédia”, 1872, ao amigo compositor, defendendo a ideia (em primeiro

momento) que as obras wagnerianas seriam o resgate do espírito grego. 

Após a ruptura de conceitos, Nietzsche se defende, dizendo que este pensamento

foi  um equívoco  de  juventude,  contradizendo  esta  antiga  tese.  Esta  contradição  se

estendeu  ao  passar  de  suas  obras.  Macedo  (2006)  afirma  que  para  compreender  a

ruptura de conceitos do filósofo em parâmetro intelectual, é necessário o entendimento

das questões que o levaram a confundir as ideias sobre as polêmicas de Wagner,

Somente  uma  compreensão  da  estética  arte  do  século  XIX,  e  um  estudo

aprofundado das obras wagnerianas, é possível compreender essas questões, como havia

mencionado  no  primeiro  capítulo,  a  investigação  sobre  os  gregos  trará  novos

significados para Nietzsche, que se afasta do misticismo de Schopenhauer.

 2.1 O Contexto da arte grega e da arte moderna

Diante do contexto filosófico do século XIX, a tese de Hegel sobre a estética

moderna, propõe a decadência da arte. Questão posteriormente analisada por Heidegger

em 1961,  onde  afirma  que,  não  existe  a  possibilidade  de  resgatar,  ou  incorporar  a

estética  grega  à  estética  moderna,  uma  vez  que  as  reflexões  feitas  por  Platão  e

Aristóteles,  só  ocorreram  após  o  declínio  da  arte  na  tragédia  grega.  Além  desta

afirmação,  os  tempos  modernos  dariam  lugar  a  discussões  teóricas,  ofuscando  a

genialidade e autenticidade artística (Heidegger,  1961, p.78).  Assim,  a arte autêntica

grega surgiu e desapareceu com os gregos, apenas sendo possíveis estudá-las, jamais

resgatá-las, pois, a arte e suas reflexões, perderia seu valor na sociedade moderna, no

contexto grego.
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Macedo (2006) analisa  que para o pensamento  wagneriano,  o conceito  sobre

estética grega,  traria benefícios essenciais  para cultura e identidade das nações,  bem

como as reflexões históricas, através do movimento artístico. Com o Império Romano e

posteriormente  o  cristianismo,  houve  uma  limitação  da  arte  por  imposição  política,

sendo  assim,  esta  estética  grega  não  seria  viável  na  superficialidade  das  reflexões

artísticas, na qual, não tiveram grandes aceitações pela estética moderna. Desta maneira,

considera que:

No âmbito da estética moderna, o pensamento de Wagner e Nietzsche, não se
enquadrou na perspectiva  de uma aceitação  do caráter  passado da arte.  A
questão da decadência artística da modernidade estava correlacionada, para
eles,  a  questão geral  da  decadência  humana.  Na nobreza  o estilo  de  vida
grego, Wagner e Nietzsche viram a possibilidade de transformação da vida
moderna,  de  recuperação  da  realidade  sensível  e  da  atividade  artística  no
sentido da instauração do mundo, mais fecundo, mais contente de si mesmo,
mais pleno de sentido. (MACEDO, 2006, p. 50).

Wagner em seu texto Opera e drama 7 (Oper und Drama), de 1851, investiga os

motivos  da  superficialidade  na  arte  moderna,  e  a  intenção  de  propor  meios  de

valorização da arte. É importante compreender que essas foram as motivações para a

investigação  da  estética  grega.  Seus  escritos  em Zurique,  desde  as  obras  O Navio

Fantasma (1834), Tannhäuser (1845), Lohengrin (1850), O Anel de Nibelungo (1876) e

Parsifal (1882), a intenção não modifica, que é de valorizar a arte visando transformar e

regenerar a humanidade.

 E ainda, acredita que muitos artistas não tratam este tema, na qual é necessário

refletir  sobre o artista no ato do processo criativo.  Nietzsche menciona esta reflexão

também na Genealogia da Moral, de 1887, mas, dando importância à estética no ponto

de vista do espectador, assim, o artista pode discutir sobre sua arte, no que diz respeito

ser belo (NIETZSCHE, 2007, p. 347).

Para o compositor a arte está relacionada a alegria de viver,  antes mesmo de

conhecer as obras schopenhaueriana, o que contradiz com a frivolidade na apreciação

artística na sociedade moderna. Através destas reflexões, nos questionamos: Como foi a

investigação que resultou nas interpretações da tragédia grega? 

2.2 A investigação de Wagner sobre a tragédia grega

7 O Texto Ópera e Drama de 1851, considerado o mais importante trabalho teórico de Richard
Wagner, em caráter filosófico e que dialoga com o Nascimento da tragédia (1872) de Nietzsche. A partir
da comparação desses dois textos é possível compreender a investigação a cerca da tragédia grega.
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Baseado  no  estudo  de  Macedo  (2006),  a  interpretação  de  Wagner  acerca  da

tragédia grega, iniciou através de uma investigação de um paradigma histórico.  Mas

antes  de  abordar  o  paradigma  histórico,  Wagner  primeiramente  comparou  a  cultura

grega com a cultura operística. Em  Ópera e Drama (1851, pag.19-20), o compositor

relata a origem da ópera que se difere da origem da tragédia grega. A ópera não nasceu

de forma natural, que seria de forma autêntica vivida pelo povo, “de forma genuína e

comunitária”  (Macedo,  2006, p.  51).  Esse surgimento  se deu através  de intelectuais

italianos, em uma tentativa artificial de recriar a tragédia grega. 

Apesar  de  bem-intencionados,  as  dramatizações  eram  feitas  apenas  por

suposições de como seria o modo de vida grego, não levando em conta o contexto de

vida na Grécia,  ou seja, cometeram erros no sentido de não haver conhecimento de

como era proposta a tragédia grega. Sobre isto, Macedo (2006) compreende que:

[...]  Para  não  cair  no  risco  de  uma  caricatura  da  cultura  da  tragédia,  a
proposta  wagneriana  era  de  investigar  as  condições  gerais  da  criação  do
drama grego, conhecer os fatores e circunstâncias que o possibilitaram, não
para  tentar  repeti-lo,  mas  restaurá-lo,  mas  para,  a  partir  do  conhecimento
dessas condições proporem uma nova obra de arte. [...] (MACEDO, 2006,
pag. 52) 

Além de  tentar  desvendar  o  surgimento  da  tragédia  grega,  um dos  aspectos

importantes  para  a  investigação,  seria  o  compreender  seu  declínio,  e  o  paradigma

histórico,  para não cair  em equívocos.  Assim,  Wagner acreditava que suas reflexões

seria autênticas, e não influenciando de  outras ideias estéticas e metafísicas referentes à

arte.

Macedo (2006) chama atenção a um importante ensaio de Wagner: O judaísmo

da música, de 1850. Neste ensaio, o compositor em uma visão antissemita, acusa os

compositores judeus de contribuírem para a frivolidade da arte moderna, na qual visam

apenas o lucro e o entretenimento de uma sociedade entediada, afastando-se do modo

grego de vida. Mas apesar desta visão preconceituosa, o ensaio mostra o contraste da

arte  moderna,  que  se  baseia  na  frivolidade,  aos  lucros,  ao  superficialismo,  onde

denuncia os judeus de se comparar a tragédia grega, da qual fazia parte do cotidiano

coletivo,  a busca pela alegria de viver em suas realizações.  Para Wagner a arte está

ligada ao povo, como essência da criação, diferente da ópera, que acusa ser criada por

intelectuais  a  portas  fechadas,  afastando  da  autenticidade  do  povo.  Em  A arte  e  a

Revolução (1849), ao se referir sobre o comércio da arte, o compositor não menciona

propriamente os judeus, no entanto Macedo (2006) explica:
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[..]  Como  o  deus  grego  Hermes  tornou-se,  no  Império  Romano  o  deus
Mercúrio,  patrono  no  comércio  e  do  espírito  industrioso  e  ativo  dos
comerciantes.  Além disso,  Mercúrio  ter-se-ia  tornado  também o  deus  das
atividades fraudulentas, o deus dos ladrões e impostores. Esse deus, segundo
Wagner, associando-se posteriormente à hipocrisia cristã acabaria por torna-
se o senhor do mundo e o senhor absoluto da arte moderna uma arte servil e
mercenária. (MACEDO, 2006, p. 54)

Para Wagner “é esta arte atualmente enche o mundo civilizado.! A real essência

reside na indústria, a sua finalidade moral é o lucro financeiro e a eficácia estética é o

entretenimento dos entediados” (WAGNER, 1851 apud MACEDO, 2006 p38).  E ainda,

também  acreditava  que  devido  às  revoluções  ao  longo  da  história  teria  abalado  a

política,  interferindo na economia até chegar às atividades artísticas,  o que seria um

erro, pois, a essência da arte não deveria estar ligada à economia ou fins lucrativos.

Assim apresenta sua interpretação da tragédia grega.

A essência do espírito grego estaria em “o homem liberto, forte e belo, como a

essência da religião”, ideal que seria representado pelo deus Apolo. Sob a vitória de

Píton, (o dragão do caos), Apolo,  representa a lei,  o espírito e a sociedade grega, o

executor das vontades de Zeus, sendo assim, para Wagner - como o próprio povo grego,

que  valoriza  a  beleza,  a  liberdade,  a  nobreza  do  ser  -  Apolo  é  considerado  a

fundamentação da produção do drama grego. No entanto, o compositor não discorre

sobre a  figura do deus  Dionísio,  apenas  afirma que seu papel  fundamental  seria  de

inspiração para o drama, não intervindo sob Apolo. Em síntese, o deus Apolo, seria a

essência do drama, e Dionísio a inspiração.

A tragédia seria semelhante à a religião, a qual o homem grego reconhece a si e

sua interação com a sociedade e o cotidiano. Fazendo se a arte como um todo, ou seja, a

fusão da música, a dança, a poesia, artes plásticas, em caráter totalmente humanístico

presente na cultura.

 (...) Mas, para Wagner, a unidade da tragédia não se resumira á comunhão
entre  as  diversas  manifestações  artísticas,  estende-se também á  comunhão
entre as artes, a religião e o mito e consequentemente, gera uma integração
entre o artista e o público, entre a arte e a política (...). (MACEDO, 2006,
p.55).

Esses  valores  eram  compartilhados  pelos  gregos  trazendo  a  nação  uma

identidade. Wagner ainda acredita que o artista não seria um elemento isolado, e sim

parte de sua nação, fortalecendo esta identidade, através da visão mítica do mundo.

Na tragédia, o grego reencontrava-se a si mesmo, sobretudo, reencontrava a
parte mais nobre de si próprio unido aos elementos da essência geral de toda
a nação. Através da obra de arte trágica, o grego exprimia a sua interioridade,
dava a voz ao oráculo da Pítia que transportava no íntimo de si mesmo; ao
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mesmo tempo deus e sacerdote, homem divino, magnífico, ele exprimindo-se
no todo exprimindo-se  nele  (WAGNER,  1851,  apud MACEDO,  2006,  p.
277)

As principais reflexões obtidas sobre a Grécia seria a relação entre a essência, o

espírito de nacionalidade, o homem grego, o mundo mítico e o pensamento coletivo se

mantendo em harmonia, características que fascinaram a Wagner.

A segunda parte da interpretação do compositor envolve o declínio da tragédia,

na qual afirma que a essência da tragédia está ligada à sociedade grega, a desintegração

está ligada a política. Sendo assim, o declínio da estética grega, se deu pela ascensão do

Império Romano. Macedo (2006) discorre sobre a análise de Wagner:

Quando  o  espírito  de  coletividade  desintegrou-se,  as  artes  também  se
dividiram e passaram a se desenvolver isoladamente. Para Wagner, o apogeu
da escultura, por exemplo, não se aplica senão por esse processo de divisão
das artes. A representação de um homem isolado no mármore, sem voz e sem
movimento, foi interpretada por ele como a múmia do helenismo. Teria sido
derradeira tentativa do homem grego de residir a sequência de uma morte
inevitável. (MACEDO, 2006, p.56 e 57).

Assim,  ocasionou  para  o  compositor  a  morte  da  cultura  grega,  essas

representações isoladas não dialogam e representa o modo, comunitário, belo, livre de

viver.  Desta  maneira,  a  coletividade  representada  passou  a  ser  substituído  pelo

individual  sob  os  valores  artísticos.  Outro  aspecto  foi  à  forma  em que os  romanos

apreciavam a arte que está ligada,  segundo Wagner,  ao grotesco,  ao infame em que

envolve escravidão e sofrimento, em que todos são escravos inclusive o imperador. Os

espetáculos romanos não tinha nada a ver com a tragédia grega,  este modo de vida

romano foi  a preparação para o cristianismo. Wagner explica:

O rebaixamento, a infâmia publica de todos, a consciência do aniquilamento
completo da dignidade humana, a náusea que afinal que não podia deixar de
se instalar frente aos prazeres materiais disponíveis, o desprezo profundo pela
atividade, pelo empreendimento pessoal, que há muito perdera,  juntamente
com a liberdade, o impulso espiritual e artístico, toda essa miserável essência,
destituída  da  vida  autêntica  e  criativa,  só  podia  encontrar  uma  forma  de
expressão que, embora geral, como geral era tal estado  de coisas, fosse com
tudo o oposto absoluto da arte (WAGNER, 1851,  apud MACEDO, 2006, p
280)

A terceira parte da interpretação está na ascensão do cristianismo como oposição

ao mundo grego.  Para Wagner,  o  cristianismo seria  uma forma de contentamento  e

subordinação da vida miserável, que o ser submisso obteria a misericórdia divina, o que

difere do conceito grego, em que o individuo está ligado a alegria de viver exercendo a

força e a beleza (Apolo). A morte para os gregos, não seria representada, de forma cruel,
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mas seria transformada em obra de arte.

A arte no sentido de beleza, força e corpo perde seu valor, dando lugar a estética

do cristianismo. Nota-se  que o conceito de Wagner se assemelha a de Hegel, em que a

arte estaria em decadência, dando lugar a filosofia e ( neste caso) a religião.

Sendo  assim,  o  cristianismo  seria  um  inimigo  da  atividade  artística.  Para

Wagner,  a  arte  da  Igreja  é  hipócrita  por  se  apropriar  da  arte  pagã.  Somente  no

Renascimento,  onde  o  poder  da  Igreja  entra  em  decadência,  os  valores  artísticos

começam a ressurgir. No entanto, além de ser ainda submetida ao catolicismo, a arte

também estava sujeita ao poder econômico da nobreza. Apesar no período renascentista

como antropocêntrico, ainda não se torna artístico no sentido independente, coletivo, de

acordo com a tragédia grega. Ainda de acordo com a análise do compositor, a arte além

de  se  submeter  à  Igreja,  e  a  nobreza,  posteriormente  se  sujeitaria  a  indústria.  Esta

submissão seria a prática artística na arte moderna, onde entra sua comparação com o

deus Mercúrio.

A  quarta  parte  da  interpretação,  Wagner  compara  o  mundo  grego  com  a

modernidade.  Assim como nos tempos alexandrinos,  nos tempos modernos,  o teatro

teria uma maior representação das relações humanas. Entretanto, essas representações se

tornaram vazia e artificiais diante da falta de integridade da qual acusa viver o homem

moderno. Trata-se agora, portanto, do reinado de Mercúrio patrono da arte moderna, no

reino de corrupção, ambições, frivolidade,  tendo apenas em vista o lucro, dinheiro e

poder.

Do mesmo modo, as questões colocadas por Wagner aqui, seriam de que forma

os gregos poderiam contribuir para a revolução, não apenas artística, mas também nos

valores humanos,  e como foi o declínio da arte grega, que vai além do que Wagner

investigou.. Obviamente, ele não via apenas perfeições na sociedade grega., Enxergava

pontos  negativos  como  a  barbárie  e  a  escravidão  que  resultaram  na  exclusão  e

desigualdade social, resultando no declínio de Atenas.

 Em A arte e a Revolução, 1849, Wagner faz um resumo de suas interpretações

sobre a tragédia grega,  mas chama a atenção no seguinte  aspecto:  Desde criança,  o

grego aprende a apreciar a arte, a atividade artística é primordial para sua existência e

exerce sua cidadania, se tornando sinônimo de força, reconhecendo uma coletividade, e

não como um indivíduo isolado. O que seria o contrário na modernidade, em que as

pessoas que frequentavam os anfiteatros eram apenas pessoas ricas, onde a educação é

voltada  apenas  para  o  industrialismo.  Ou  seja,  as  pessoas  pobres  seriam  educadas
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apenas para servir a indústria, a arte seria um entretenimento para ricos entediados, onde

os empreendedores lucravam. Entretanto, apesar de criticar esses aspectos na sociedade

moderna,  Wagner  não descarta  a  escravidão na  Grécia,  que  enquanto  uma parte  da

sociedade tinha o espírito livre e belo, a outra parte, - escravos e bárbaros - sujaram as

mãos em trabalhos pesados e mesquinhos, gerando a desigualdade. Este tipo de conduta

prejudicou a arte e a política grega se tornando vítima de seus próprios conceitos.

Wagner via na modernidade o operário, que apesar de livre, seria um escravo de

seu cotidiano, em que trabalha para se manter através do trabalho, o que limita suas

atividades criativas,  onde cairia em total superficialidade. Aspecto compartilhado por

Nietzsche, que menciona sobre a divinação do trabalho.

O apego exagerado ao trabalho seria, na visão de Nietzsche, uma forma de
fugir e esquecer o tédio que surge quando se é incapaz de criar um sentido
mais nobre e mais livre para  a  vida.  Tanto Nietzsche quanto Wagner,  em
momentos  diferentes  de  suas  respectivas  obras,  criticam  abertamente  a
negação e o empobrecimento da vida humana no mundo moderno. Em sua
discussão  sobre  este  tema,  Wagner  acrescenta  que  o  cristianismo  foi
necessariamente  cúmplice da sociedade industrial.  O cristianismo segundo
ele,  adaptou-se  como  uma  luva  as  necessidades  industriais.  (MACEDO,
2006, pag.64).

 O  fato  de  o  cristianismo  propor  felicidade  para  outro  mundo  àqueles  que

seguem os valores cristãos, faz que a vida seja encarada apenas como uma transição,

desta forma Wagner acredita que esta seria um contentamento, onde o indivíduo vive

convencido da vida que leva, fechando os olhos para a sociedade que o cerca.

2.3 A visão revolucionária de Wagner atribuída à arte

Para  Macedo  (2006),  Wagner  visualiza  sua  arte  não  como  restauração  dos

valores,  mas  como  caráter  de  revolução.  Os  gregos  não  sabiam o  que  resultou  no

declínio  dos  valores  à  concepção artística.  Para que  não se repita  o  mesmo erro,  é

necessário estabelecer o direito de liberdade, em que o industrial está em domínio da

sociedade moderna, resultando na perda da alegria de viver em relação à existência. O

que se propõe é uma sociedade livre de valores industriais.

Os homens da cultura grega cultivavam a força e a beleza que tornava o homem

completo.  Diferente da concepção cristã, que revela a alma e não considera o corpo

como parte existencial humana, subestimando a beleza exterior, que também difere do

grego,  que  busca  através  da  arte  pela  alegria  de  viver,  mostrar  as  razões  de  suas

existências.  “É,  portanto  no  sentido  da  exterioridade,  da  valorização  da  natureza
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corpórea, da afirmação da realidade sensível, que Wagner imagina que os gregos podem

e devem inspirar a cultura do futuro.” (MACEDO, 2006).

Contudo, o compositor percebe que suas ideias podem ser consideradas utópicas,

em outras palavras, este ideal para humanidade pode se tornar inalcançável. Porém, a

verdadeira utopia está no cristianismo, em que a mentira e o surrealismo conquistaram a

humanidade. Agora, a vida humana só tem como aliada as forças da natureza.

Quando o médico e seu saber acadêmico não encontram remédio, o nosso
desespero costuma levar-nos de volta a natureza [...] Se a cultura procedeu a
negação dos homens, com base na crença cristã na indignidade humana, criou
ao mesmo tempo o inimigo que a há de aniquilar na exata medida em que ela
não dispõe de lugar para o homem. Esse inimigo é a natureza, a única fonte
perpétua da vida. (WAGNER, 1851, apud MACEDO, 2006, DS: 298).

Wagner visualiza a cultura não apenas como vítima, mas, o homem em negação

a natureza, a cultura ao mesmo tempo em que ela pode revelar a natureza, pode também

oprimi-la, como observa a autora:

Chegando ao seu limite de opressão, a cultura acaba provocando seu próprio
rompimento,  sua implosão,  É isso que Wagner  imagina  estar  acontecendo
com a concepção cristã da vida, considerando-se um dos representantes da
nova concepção de mundo que surgirá a partir disso. (Macedo, 2006, p.68)

Para Ellis (1892), esses pensamentos e outros estão sofreram modificações em

que  contradizem  e/ou  confirmam  essas  afirmações,  em  seus  escritos  A  Arte  e  a

Revolução, Ópera e Drama, e A Obra de Arte do Futuro. 

2.4 O nascimento da tragédia, para Nietzsche e Wagner

 A  investigação  sobre  a  tragédia  grega  feita  por  Wagner,  presentes

principalmente  em  Ópera e Drama,  de 1851, dialoga e influencia  o pensamento  de

Nietzsche durante toda sua vida, desde a paixão até a desilusão que gerou a ruptura de

conceitos.  Nietzsche  em  O nascimento  da  tragédia,  1872,  foi  o  primeiro  ponto  de

ligação entre  o compositor  e  o  filósofo,  onde concordam com as  mesmas  reflexões

estéticas.  Como  vimos,  essas  concepções  são  consequências  dos  valores  artísticos

culturais, sociais e filosóficas atribuídas pela sociedade moderna. Segundo Cavalcanti

(2009) na segunda edição de  O nascimento da Tragédia (1875), Nietzsche,  faz uma

comparação  entre  o  teatro  antigo  e  a  ópera  moderna,  onde  interpreta  as  obras

wagnerianas como um “renascimento da tragédia antiga”.

Em Beethoven, de 1870, Wagner descreve sobre a conversão ao pensamento de

Schopenhauer, assim como Sobre a designação e  Drama musical, de 1872. Ainda faz
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relação das reflexões de Nietzsche com a estética de Schopenhauer: Libertar de dogmas

para chegar à amplitude do universo.

Nietzsche (2009) afirma que, a amizade entre Nietzsche e Wagner se assemelha

com Goethe e Schiller. Compara Goethe com a cultura literária de seu tempo, assim

como Wagner na música do século XIX. O diálogo entre outras concepções filosóficas

proporcionou um impulso ou uma reafirmação das perspectivas de suas obras. Assim é

o diálogo estabelecido entre Goethe e Schiller. De forma mais clara, os artistas Goethe e

Wagner  encontraram  em  Schiller  e  Nietzsche  respectivamente,  uma  interpretação

teórica  de  sua  arte,  que  também  para  Nietzsche  e  Schiller  encontraram  em  seus

interlocutores,  um singular  paradigma,  que  os  jovens  autores  não podem deixar  de

abordar, utilizando da arte uma forma de elaboração de suas obras.

Nietzsche  interpreta  a  cultura  grega,  através  dos  conceitos  Apolíneo  e

Dionisíaco. Dois espíritos que exemplificam a apreciação artística, presente no ser, que

seria a figura do Deus Apolo e de Dionísio. Esta clássica interpretação utiliza de forma

metafórica, um ápice até mesmo nos dias de hoje, incorporando o intuito do artista sobre

a arte e do interlocutor, ou seja, a forma que a arte é apreciada pelo indivíduo. 

É importante mencionar que Nietzsche, é bem claro quanto à oposição artística

entre o Deus Apolo e Dionísio, no entanto, caminham juntas:

[...]  Os  seus  dois  deuses  da  arte,  Apolo  e  Dionísio,  vincula-se  a  nossa
cognição  de  que  no  mundo  helênico  existe  uma  enorme  contraposição,
quanto às origens e objetivos, entre a arte e o figurador plástico [bildner], a
apolínea,  e  a  arte  não  figurada  [unbildlichen]  da  música,  e  de  Dionísio:
ambos os impulsos, tão diversos, caminham lado a lado, na maioria das vezes
em discórdia aberta e incitando-se mutuamente a produções sempre novas
para  perpetuar  nelas  a  luta  daquela  contraposição  sobre  a  qual  a  palavra
comum “arte” lançava apenas aparentemente a ponte [...] (Nietzsche, 2007, p.
26).

Nietzsche declara que em consequência da à obra de arte Dionisíaca e obra de

arte Apolínea gerando a tragédia Ática.

Antes  de  entramos  na  definição  desses  dois  conceitos,  pensamos  em  dois

aspectos que separa a arte que seria o sonho e a embriaguez. Através da diferença entre

esses conceitos podemos aplicá-los Apolo e Dionísio.

Nietzsche afirma que conforme a apresentação de Lucrécio,  o sonho aparece

primeiro, como uma forma inexplicável para a compreensão humana, sendo o aspecto

que envolve a fantasia e a beleza,  até mesmo na criação da estética poética.  A bela

aparência do mundo dos sonhos é atribuída às artes plásticas, que nos leva ao conforto

de uma bela aparência, ou seja, Apolo, o deus da beleza, da serenidade, que leva ao
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sonho mais belo que vai além do perfeito, onde a importância da beleza contemplada

pelas artes  plásticas  e a poesia  seria a  forma de redenção que também é citada  por

Schopenhauer.

Este ideal de contemplação da bela aparência, que remete a vivência humana

através de belas imagens proporcionando prazer e conforto ao ser. O contemplador ou o

artista,  no  entanto,  contempla  somente  o  que  é  belo,  alienando  a  visão  realista,  de

concepção ao seu meio, e a forma de interpretação de suas vontades.

[“...] Apolo na qualidade de deus dos poderes configuradores, é ao mesmo
tempo  mesmo  tempo  o  deus  divinatórios”.  Ele  segundo  a  raiz  do  nome
“Resplendente”, a divindade da luz reina também sobre a bela aparência do
mundo interior da fantasia. A verdade superior a perfeição desses estados, na
sua  contraposição  da  realidade  cotidiana  tão  lacuna  mente,  inteligível,
seguida da profunda consciência da natureza reparadora e sanadora do sono e
do sonho [...] a imagens onírica não pode ultrapassar, afim de não atuar em
modo patológico, pois do contrario a aparência nos enganaria como realidade
grosseira: isto é, aquela limitação mensurada, aquela liberdade em faces das
emoções mais selvagens, aquela sapiente tranquilidade de seu plasmador [...]
NIETZCHE, 2007, p. 26).

Com essa afirmação, Nietzsche faz uma analogia à obra de Schopenhauer,  O

mundo como vontade e representação, 1819, onde o próprio Schopenhauer observou no

mito indiano do véu de Maia, dentro de um mar de conflito, uma tempestade tenebrosa,

se encontrava  um barqueiro  que ali  permanecia  tranquilo.  Da mesma forma seria  o

indivíduo que por meio do tormento do mundo apoia-se confiando no que Nietzsche

chama de  principium individuationis [Principio de individuação]  (NIETZCHE, 2007,

pag. 27). Sendo assim, comparando estas duas menções, nas obras schoepnhaueriana,

pode se dizer que Apolo seria esta sublime expressão atribuída com firmeza, que não é

possível dissolver ou abalar a confiança neste  principium, portanto, Apolo se torna a

própria imagem do principium individuationis.

Mencionado também na obra Schopenhaueriana, a ruptura deste véu de Maia, ou

seja,  a  ruptura  deste  principium  individuationis.  Seria  a  concepção  da  essência  do

Dionisíaco, que sua analogia seria a embriaguez. 

[...]  Seja por influenciada  beberagem narcótica,  da qual  todos os  povos e
homens primitivos falam em seus hinos, ou com a poderosa aproximação da
primavera  a  impreguinar  toda  a  natureza  da  alegria,  despertam  aqueles
transportes  dionisíacos,  por cuja intensificação  o subjetivo se envanesce  o
auto esquecimento. [...] Cantando e dançando, manifesta-se no homem como
membro de uma comunidade superior: ele desaprendeu a andar a falar e esta
ao ponto de, dançando, sair voando pelos ares [...] ele se sente como um deus,
ele próprio caminha agora tão extasiado e enlevado, como vira em sonho os
deuses caminharem. O homem não é mais um artista se tornou uma obra de
arte [...] (NIETZSCHE, 2007, p. 40).

O filósofo afirma que  na obra shopenhaueriana,  é  possível  compreender  que
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desta forma o principium individuationis está rompido. É como se rasgassem o véu de

Maia, como uma satisfação Uno - primordial que sugere a embriaguez.

Pela palavra dionisíaca é expresso um impulso para a unidade, uma saída da
pessoa, do cotidiano, da sociedade, da realidade, acima do abismo do que
acontece;  o  transbordamento  apaixonado,  doloroso  em  estados  mais
obscuros,  mais  fortes  e  mais  flutuantes;  uma afirmação  extasiada  da vida
como totalidade enquanto ela é igual a si mesma em toda mudança [...] Pela
palavra apolínea é expresso um impulso para um ser completo por si, uma
“individualidade”  caracterizada  para  tudo que torna  único,  que  coloca  em
relevo,  reforça  distingue,  elucida,  caracteriza;  a  liberdade  na  lei.  [...]  A
evolução da arte depende necessariamente do antagonismo dessas duas forças
artísticas  da  natureza,  como  a  evolução  da  humanidade  depende  do
antagonismo dos dois sexos. A superabundância de poder e a medida, a forma
mais  elevada  da  afirmação  de  si  numa  beleza  fria,  distinguida  altiva-  o
apolíneo do querer ser grego. [...] A beleza não lhe é dada mais que a lógica,
mas do que o moral natural- ela é conquistada, desejada, tomada de assalto á
força- ela é uma vitória grega. (NIETZSCHE, 2007, p. 42)

A partir deste principio, Nietzsche examina as concepções apolínea e dionisíaca

como poderes artísticos, onde ainda não há mediação do artista humano. Esta concepção

estabelece a vivência com o pensamento wagneriano, que o homem como artista não se

trata de uma imitação da natureza, conforme a concepção de Aristóteles. Entretanto, este

artista não passa de um intermediário para o que chama de poder artista da natureza.

Nietzsche  em  O  nascimento  da  tragédia  1872, não  conhecia  diretamente  a

música grega arcaica. Lefranc (2008) afirma que o filósofo tomou como base Arquíloco

e Píndaro, na qual se trata de uma música que a rítmica tem mais importância que a

melodia, o que se difere da modernidade. Suas interpretações tiveram base também nas

análises schopenhauerianas, quando a música se distingue das artes plásticas. Sendo a

música  manifestação  da  vontade  de  viver,  está  além  das  formas  das  esculturas,

exemplificada pelo próprio Schopenhauer em seu texto Nona sinfonia8.  Apesar de que

não existe nele, a distinção entre os efeitos causados pelas artes visuais e a música.

O nascimento da Tragédia, não se trata  de confirmar a tese de uma releitura

concreta da cultura grega, o que foi muito contestado na época e até mesmo nos dias de

hoje.   Nietzsche  não  se  interessava,  seu  maior  interesse  está  em levantar  aspectos

críticos incorporados à modernidade, onde, viu em Wagner, o principal “fio condutor”

para transpor suas críticas.

8  Citado em O mundo como vontade e como representação, Cap. 39 dos suplementos no livro
“Compreender Schopenhauer”de Lefranc.
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Capítulo 3: Os conceitos Filosóficos nas obras wagnerianas

Como vimos nos dois primeiros capítulos, diante do século XIX, podemos dizer

que  um  dos  artistas  da  música  no  período  romântico  que  promoveu  uma  grande

significância, foi Richard Wagner, que não pensou na arte como mero entretenimento,

buscou  revolucionar  a  arte  de  seu  tempo,  através  dos  valores  da  tragédia  grega,

assumindo  o  papel  crítico/artístico,  não  somente  como  artista,  mas  também  na

apreciação do público, considerando a situação social-histórica e filosófica de seu povo. 

Este  capítulo  dividimos  em  duas  partes:, a  primeira  é  sobre  os  aspectos

filosóficos  encontrados  nos  relatos  pelo  contemporâneo  Charles  Baudelaire,  e

posteriormente, no século XX, conceitos identificados por Theodor Adorno, e Martin
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Heidegger; na segunda parte, a relação da investigação da tragédia grega com elementos

do pensamento wagneriano que seria o desenvolvimento do artista, e as faces da arte.

3.1 Um artista teórico por Baudelaire e Adorno

 Um dos importantes conceitos filosóficos presentes no pensamento wagneriano

está no ensaio relato do poeta Baudelaire,  sobre a  famosa  repercussão causada pela

apresentação da ópera Tannhäuser, 1860, em Paris, intitulado como Richard Wagner et'

Tannhäuser' a Paris, que além de descrever sua genialidade, pede desculpas públicas ao

compositor pela ignorância e falta de compreensão do público.

 Neste ensaio, o poeta faz uma análise sobre intelectualidade de Wagner, em um

contexto  cultural  e  político  no  século  XIX,  que  se  trata  de  um  artista,  que  busca

fundamentos as suas obras, aplicando seu pensamento revolucionário considerando o

desenvolvimento  como artista.  Em fevereiro de 1860, o poeta  escreve uma carta  ao

compositor, demonstrando indignação com os artigos de difamação da crítica francesa,

sobre a apresentação de Tannhäuser.  “Como uma verdadeira batalha de doutrinas, como

uma dessas solenes crises da arte, uma dessas querelas em que os críticos, artistas e

público costumam lançar indistintamente suas paixões” (BAUDELAIRE, 1990).

O autor afirma ainda que:

Quer  considerar  Wagner  um  teórico  que  produzia  óperas  somente  para
verificar  a posteriori  o valor  de suas teorias.  [...]  Seria  um acontecimento
bastante novo na historia das artes um critico se fazendo poeta; ao contrário,
todos os grandes poetas tornam-se naturalmente fatalmente críticos. Deploro
que  os  poetas  guiados  apenas  pelo  instinto;  jugo-os  incompletos.  [...]  As
pessoas  que  censuraram  o  músico  Wagner  por  ter  escrito  livros  sobre  a
filosofia de sua arte e que disso extraem a suspeita de que a música não é um
ponto  natural,  espontâneo,  deveriam  negar  da  mesma  forma  Da  Vinci,
Hogarth,  Reynolds  tenham  podido  fazer  boas  pinturas,  apenas  porque
deduziram  e  analisaram  os  princípios  de  sua  arte.  Quem  fala  melhor  de
pintura que nosso grande Delacroix? Diderot,  Goethe,  Shakespeare,  tantos
criadores quanto admiráveis críticos (BAUDELAIRE, 1991, p.61).

 

Essas argumentações são bastante válidas, ao que se refere à reflexão teórica e a

atividade  criadora,  que  veremos  mais  adiante  sobre  o  processo  de  criação,  e  o

amadurecimento do artista. No ensaio de Baudelaire, Millington (1995), acredita-se que

Wagner, com sua personalidade controvertida, contribuiu também para a construção de

uma nova arte, e o desenvolvimento artístico. Entretanto, Macedo (2006), pondera que o

compositor ainda não se pode ser considerado um pensador no sentido tradicional. 

De fato, Wagner em sua construção filosófica e política, como apresentado nos
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capítulos anteriores, não contribui apenas para a arte, mas principalmente, na influência

do  pensamento  de  Nietzsche  e  Heidegger  situado  seu  texto  sobre  seis  fatos

fundamentais na história da estética.

Entre esses aspectos, um dos mais considerados foi o de Adorno, apesar de ter

uma perspectiva diferenciada de Baudelaire.  No ensaio  Essai sur Wagner  (1966).  O

filósofo analisa nas obras wagnerianas, apologias à ideologia burguesa, antissemita e

reacionária.  Diferente  de  Baudelaire,  que  observa  aspectos  nas  obras  e  textos,  uma

tendência artística revolucionária, e críticas sobre a contemporaneidade. 

O  que  torna  importante  o  relato  de  Adorno  é  a  análise  feita  pela

contemporaneidade. Macedo (2006) afirma que em suas argumentações, cita o conceito

que Nietzsche faz em torno dos aspectos musicais, superando o campo da filosofia, em

que  visa  à a  teoria  musical,  política,  e  estética.   Além  desses  conceitos,  também

identifica traços de fascismo, outro aspecto seria a dialética da dominação de diferença

de raças. "Até mesmo em relação ao antissemitismo, em que o compositor afirma que,

para  ter  virtudes  significaria  o  homem deixar  ocidental,  de  ser  judeu."  (ADORNO,

1966, p.28). Esses são alguns aspectos presentes na análise do estudioso, no entanto,

apesar das polêmicas e controversas, admite que Wagner, ocupa um lugar na história do

pensamento do século XIX.

 É possível identificar no ensaio, O Judaísmo na Música, 1851, em diálogo com

a ópera  Os mestres Cantores (1868), o orgulho a cultura alemã sobre as influências

judaicas,  uma expressão  nacionalista  com o chamado antissemitismo estético.  Neste

ponto, Adorno identifica que para Wagner, livrar do judaísmo, significava se libertar da

banalidade  e  a  busca  pelo  dinheiro.  Para  a  contemporaneidade,  este  pensamento

contribuiu  posteriormente de forma estética ao Nazismo.

3.2 A História da estética, nos relatos de Heidegger

Pelo que vimos no contexto filosófico em que Wagner estava inserido, não existe

nenhum  registro  pessoal,  segundo  Macedo  (2006)  e  Nietzsche (2009),  de  como  o

compositor teve acesso à tese hegeliana,  sobre o caráter passado da arte.  Entretanto,

essas reflexões colaboraram para o ensaio de Heidegger já no século XX,  que analisa

Wagner e Nietzsche, em uma parte que se refere à seis fatos fundamentais para história

da estética.

Heidegger apresenta Wagner e Nietzsche como opositores do conceito estético
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hegeliano, na qual afirma o declínio da arte, pois, na visão nietzscheniana, o que cairia

em declínio seria os pensamentos filosóficos e políticos, o chamado niilismo

Os seis fatos fundamentais da história da estética, apresentadas por Heidegger

seriam os seguintes: 

 A arte grega na época, não necessitava de uma reflexão relacionada a estética; 

 As  reflexões  estéticas  feitas  por  Aristóteles  e  Platão,  só  ocorreram  com  o

declínio da tragédia grega; 

 O início da modernidade; 

 A concepção hegeliana, que propõe a decadência da arte, e a ascensão a filosofia

e religião; 

 A investigação e a busca de Wagner e Nietzsche à tragédia grega; 

 A visão de Nietzsche, propondo a arte contra o niilismo dos valores supremos

religiosos e políticos.

Através da análise de Heidegger, podemos identificar claramente a oposição de

conceitos, que apesar de Wagner em seus esforços contra a estética industrial moderna,

não deixou de acreditar na regeneração a partir do modelo da tragédia grega.

 3.3 O Desenvolvimento do artista, no conceito da Tragédia grega

 

Nesta  última  parte  da  pesquisa,  discorrermos  qual  seria  a  relação  da

investigação feita por Wagner sobre a tragédia grega, com o desenvolvimento do artista,

sob o que compositor refere  se orientação feminina e orientação masculina, e as faces

da arte, que seria arte monumental e a arte da moda.

 A princípio,  com o intuito  de explicar as ideias,  Wagner,  escreve um ensaio

intitulado como  Uma comunicação a meus amigos,  em 1851. Expondo ideias sobre

fazer artístico. 

Escrevi  essa  “comunicação”  porque  me  pareceu  necessário  explicar  uma
contradição- aparente ou real- entre, de um lado, a forma literária dos textos
de ópera que eu escrevi  ate aqui e a forma musical  das composições que
surgiram delas e, de outro lado, as teses que publiquei recentemente sob o
título Ópera e Drama (WAGNER, 1851, apud MACEDO, 2006, 199).

Millington (1995) analisa a importância deste texto para identificar a filosofia

nas obras wagnerianas.  Que percebe a postura do artista  como homem, e  o homem

quanto artista. Principalmente, considerando sua arte perante os outros, ou seja, levando

em conta os interlocutores. Segundo Macedo (2006), Wagner começa o ensaio expondo
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esta dupla perspectiva filosófica, como artista/como homem. O compositor tinha uma

grande  necessidade  de  ser  compreendido  por  seus  contemporâneos,  apesar  de

reconhecer,  que  a  arte  esta  relacionada  ao  sentimento,  e  não  necessariamente  ao

entendimento nas grandes concepções filosóficas.

3.4 As Faces da Arte

Wagner  investigou  e  exemplificou  através  da  arte  grega,  características  da

música,  que também estão presente em seu tempo, à arte “monumental” e a arte da

“moda”, onde o artista deve se manter mediano à esses dois conceitos.

 A chamada “Arte Monumental” se caracteriza por estar enraizada ao passado,

mantendo as formas tradicionais, rejeitando qualquer tipo de inovação ou aspectos que

podem fugir as forma e aos padrões. Não perdendo o real sentido através do tempo, com

intuito de tornar se imutável. No entanto, este tipo de ideal artístico, está condenado a

eternas repetições, tornado a arte cansável, tanto para o público quando para o artista.

Wagner compreende que o artista no início de sua atividade, tende a utilizar-se

deste conceito,  repetindo ou reproduzindo que já foi feito devida a imaturidade.  Até

mesmo, considera suas primeiras obras, repetidas seguindo o tradicional, que veremos

mais adiante.

 O conceito da “arte monumental” seria o oposto da chamada "arte da moda",

esta  por  sua  vez  está  ligada  totalmente  as  inovações,  sempre  em busca  do  agrado

coletivo com o interesse basicamente voltado ao entretenimento. Porém, o artista que

tem  em  mente  apenas  o  novo,  obviamente,  para  Wagner,  não  atinge  nenhuma

profundidade, sua arte se torna frívola e superficial. 

Neste conceito, o artista está em função do entretenimento da arte moderna, na

qual Wagner e Nietzsche tentam combater, incorporando a tragédia grega, levando-os a

reflexões. Assim, o artista ideal está mediante a esses dois termos.

Macedo (2006), afirma que Wagner tendo em vista a interpretação dos valores da

arte grega como redenção a cultura moderna, explicita em seu texto Uma comunicação

a meus amigos,  de 1851, explicando os conceitos da alegria de viver em  suas obras,

exceto  Tristão e Isolda, Parsifal e uma parte de  O anel de Niberlungos. Neste ensaio

são mencionadas as obras As Fadas, A proibição de Amar, Rienzi, O Navio Fantasma,

Tannhäuser e Lohengrin.

[...]  O Navio Fantasma, Tannhäuser e Lohengrin. Neste momento, Wagner
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discute sobre tudo a gênese e o sentido dessas três obras. Mas, antes disso,
faz uma referência à evolução, avaliando seus primeiros trabalhos como As
Fadas,  A proibição  de  Amar,  Rienzi.  Na sequência,  faz  ainda  referências
significativas  a  respeito  de  suas  obras  que  ainda  estão  apenas  sendo
vislumbradas [...] (MACEDO, 2006, p.73).

O intuito de colocar sua obra em reflexão cotidiana,  conforme a investigação

sobre os tempos alexandrinos, em Ópera e Drama, 1851, Wagner colocou suas óperas

em  discussão,  por  exemplo,  no  caso  de  Tannhäuser,  onde  traz  uma  contradição

relacionada ao cristianismo, não apenas em aspectos religiosos, mas, também em outros

temas. No ensaio Uma comunicação a meus amigos, 1851, aborda também as críticas a

modernidade,  a  diferença  entre  a  lenda  e  a  história  na dramaturgia.  Macedo (2006)

presume a  intenção  de  Wagner,  de  manter  sua  arte  como  a  mediana,  entre  os  dois

conceitos ou as faces da arte - a Arte Monumental e a Arte da Moda, - colocando em

discussão os temas abordados no cotidiano, transpondo para as realizações artísticas em

caráter  refletivo,  recuperando  o  sentido  da  tragédia  grega.  De  acordo  com  essas

convicções o compositor aborda o homem perante a sociedade.

A obra de arte absoluta, isto é, a obra de arte que não deve estar ligada há
nenhum tempo ou lugar, cuja representação não depende de nenhuma pessoa
nem de  nenhuma circunstância  particulares  e  não  se  dirigindo  a  nenhum
publico particular, é um não senso completo, um fantasma produzido por uma
imaginação  presa  a  ideias  estéticas.  (WAGNER,  1851,  apud  MACEDO,
2006, DS/2:203).

E ainda:

Seria necessário que uma época fosse muito pouco artística para fazer nascer
à crença nesta obra de arte  na cabeça e não naturalmente no coração dos
homens.  Nós  a  vemos  aparecer  pela  primeira  vez  na  historia  na  época
alexandrina,  após  o  declínio  da  arte  grega.  (WAGNER,  1851,  apud
MACEDO, 2006 p?)

Wagner  levanta  algumas  questões  da  época  alexandrina,  onde  não  havia

repressões e críticas severas à arte, como as críticas nos tempos modernos. Viveram do

que é velho e morto, com essas reflexões, o compositor busca o entendimento a sua arte,

evitando se colocar de forma abstrata e absoluta, o que seria um absurdo. É possível

identificar o pensamento feuerbachiano, onde o compositor entende que a compreensão

da arte deve estar ligada as realizações humanas, ligadas ao cotidiano e não à metafísica.

Como  mencionado,  é  possível  identificar  a  divergência  com  o  pensamento

feuerbachiano, onde a verdadeira filosofia é não ter filosofia, o que se torna coerente ao

pensamento  wagneriano.  Apesar  de  não  específico,  é  perceptível  identificar  este

diálogo.

No entanto, neste momento, o compositor não compara o modo de vida grego
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com o modo de vida moderno, a questão atribuída aqui está na divergência entre valores

artísticos,  ou seja,  atribuir  nos  tempos  modernos  à a  revitalização  da arte  moderna,

abordando temáticas palpáveis e não abstratas.

3.4 A construção de um artista

Wagner analisa suas óperas em Uma comunicação a meus amigos de 1851, com

exceção as últimas. O que identifica as fases de um artista, o amadurecimento através da

experiência. Dividida em duas fases. A primeira fase é chamada de imitativa, ou, cópia

do que já existe, o que seria a orientação feminina,  onde se torna passivo diante da

criação, tornando-se receptivo a arte existente.

Em oposição, a orientação masculina, que assume um papel ativo, onde o artista

demonstra sua aptidão, que segundo Macedo (2006), Wagner chama de verdadeira em

relação ao poético que vem do amadurecimento e não dos caprichos divino. Na pré-

história,  como também na tragédia grega,  não existia  um artista isolado, mas,  como

parte de um todo, parte de seu tempo. Somente nos tempos modernos, o individuo se

desprende do todo evitando a arte monumental. Entretanto, apesar de o artista ser um fio

condutor  da  arte  de  seu tempo,  não significa  que  a  cultura  não depende apenas  da

personalidade deste individuo. O que existe na arte moderna, vários indivíduos atuando

de forma aleatória na construção de um novo, o que não há uma segmentação.

Com  base  nesta  reflexão,  acredita  que  o  homem  moderno  está  repleto  de

educação e erudição, que se conforma sem aptidão para o novo e pra a criação, não

existe a espontaneidade do artista.

Macedo  (2006)  faz  uma  reflexão  sobre  esta  argumentação  de  Wagner,  que

analisa sua biografia na qual não nega sua fase de imitação, ou seja, o que chama de

orientação feminina onde estava passivo das influências de Beethoven e Weber. 

 No  enredo  de  Os  mestres  Cantores,  discute  o  confronto  entre  as  obras

tradicionais,  onde Wagner  tenta  conciliar  a inovação com as regras formais.  Muitos

artistas  contemporâneos  tentam manter  entre  a  arte  monumental  e  a  arte  da  moda,

explicitada nesta ópera.

Discorreremos agora, a análise de Macedo (2006) e Millington (1995), sobre o

conceito  das  faces  da  arte  e  a  construção de  um artista,  conciliando  o  pensamento

wagneriano com a tragédia grega. 

Nas primeiras óperas, possuem características tradicionais. A ópera As fadas foi
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inspiradas em um conto veneziano de Carlo Gozzi no século XVIII, que se chama La

Donna Serpente.   Ópera  em três  atos  foi  criada  entre  o ano de  1833 e  1834.  Para

Millingnton (1995) o fato de ser o primeiro drama, identifica a juventude de Wagner

como compositor,  com grande influência de Weber seguindo as tradições românticas

alemãs. O próprio Wagner apesar da imitação se fascina com a obra.

[...]  O texto que  produzi  correspondia,  nem mais  nem menos,  ao  que  eu
queria fazer: um libreto. Guiando-me pelas impressões que eu tinha recebido
de Beethoven, Weber e Marschner, eu coloquei música no texto. No entanto,
não somente a possibilidade do libreto que me atraíra no conto de Gozzi; o
tema,  por  si  mesmo  interessava  vivamente  (WAGNER,  1851,  apud
MACEDO, 2006 DS/2:223).

Macedo (2006) afirma que a temática de  As Fadas, sobre o amor conflituoso

entre  seres  mortais  e  seres  místicos,  é  uma característica  notória  na  tragédia  grega.

Embora esta ópera, diante de outras obras não possuem grandes destaques, é de suma

importância  para  compreender  o  pensamento  wagneriano  e  o  contexto  em  que  se

encontra.

Nas obras seguintes A proibição de Amar (entre 1834 a 1836) e Rienzi (1837- a

1840), não que se difere na temática no sentido grego e pagão, onde Wagner defende o

direito de amar sem dogmas políticos e religiosos.

A proibição de amar inspirada em “Medida por Medida” de  Shakespeare uma

ópera em dois atos, que foi composta em uma fase de boêmia de Wagner, na qual se

entrega  aos  prazeres  da  vida  (Millington,  1995),  que  responde  com  rejeição  ao

conservadorismo católico, além deste tema a obra possui vários aspectos de uma visão

idealista como também de independências nacionais e libertação feminina. Quanto ao

estilo  musical,  Wagner  ainda  seguia  as  formas  tradicionais  de  ópera,  no  entanto,

utilizaram-se linhas melódicas vigorosas como utilizadas em bandas, como mencionado

ênfase vocal, e extenso finales, características das óperas francesas.

No ponto de vista de Macedo (2006) o compositor expõe a diferença entre o

conteúdo de  As Fadas  e a Proibição de Amar, cujo, na primeira obra o valor está no

sentimento sagrado que contrapõe a segunda obra que valoriza a liberdade de amar, e

ainda acredita que a evolução se dá pelo equilíbrio desses dois ideais.

 A ópera A proibição de amar revela o pensamento wagneriano sua oposição à

moralidade e aos dogmas estabelecidos pelo cristianismo. Entretanto,  sempre buscou

equilíbrio entre as duas naturezas. Defende-se de dogmas não de forma inconsequente,

mas  em harmonia,  observa  Macedo  (2006):  “[...]  como  se  a  existência  física  fosse
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elevada ao nível do sagrado ou como se o que é sagrado pudesse encarnar-se na vida

sensível [...]”.Estes conceito foi atribuído antes mesmo do encontro com a filosofia de

Schopenhauer, como também em Rienzi (1839-42).

Millington  (1995)  afirma  que  Wagner  considera  a  ópera  O Navio  Fantasma

como um marco na sua evolução como artista. Onde deixa de ser um libretista de ópera

e passa a ser um poeta dramatúrgico. Assim nesta obra, ocorrem várias inovações que

não foram aceitas em Dresden. O que Wagner já esperava as críticas do público, fugindo

do tradicional  quando pensa na ópera,  como cenas em que há um acompanhamento

musical,  em vez de áreas,  recitativo  e  coro.  A partir  desta  obra,  surge o esboço de

reintegração  das  artes  descritas  no  ensaio,  A arte  e  Revolução, 1852,  o  compositor

compreende o público por ainda não entender a proposta de sua arte, de acordo com a

tragédia  grega,  pois,  não  estão  acostumados  com  a  ópera  que  vai  além  do

entretenimento,  com a música virtuose,  e as reflexões,  seria a proposta de  O Navio

Fantasma,  ou  seja,  uma  tentativa  de  criar  uma  arte  inovadora,  mediante  a  arte

monumental e a arte da moda. 

3.5 O interesse pelo mito

Após  O Navio Fantasma, Wagner menciona continuar utilizando o mito como

tema. É possível perceber que suas obras até Rienzi, onde abordava dogmas políticos e

religiosos com base na historia, inspirou seus poemas em relação a lendas e mitos, que a

partir  desta  ópera,  traz  a  lenda  como  uma  opção  aos  princípios,  que  defenderá

posteriormente  em  a  Arte  e  a  Revolução.  Baudelaire  comenta  sobre  esta  visão

wagneriana em 1861.

[...] Tannhäuser, lenda; o Lohengrin, lenda; lenda O Navio Fantasma. E não é
somente uma propensão natural a todo espírito poético que conduziu Wagner
a essa aparente especialidade, é um parti pris formal extraído do estudo das
condições mais favoráveis ao drama lírico. Cuidou ele próprio de elucidar a
questão  em seus  livros.  Todos  os  temas,  com efeito,  não  são  igualmente
próprios  para  fornecer  um  vasto  drama  dotado  de  um  caráter  de
universalidade. (BAUDELAIRE, p.61,1991)

Wagner em Uma comunicação a meus amigos, diferencia também a história da

lenda. Pois a lenda não está ligada ao contexto da ação humana, assim opção pelo mito

caracteriza  a  arte  grega  nas  obras  wagnerianas.  Estas  características  estão  presentes

inicialmente em Tannhäuser (1842) e Lohengrin (1850)

Neste  mesmo  ensaio,  Lohengrin é  a  última  realização  comentada,  ilustrando
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divergência entre o mito e a história, que seria Siegfried (Siegfried,  1876) e Frederico

Barba Roxa (Tannhäuser, 1842).  Este personagem mostra que o mito não está ligado a

nenhum convencionalismo “[...] Fazer uma opção consciente, descartar a via histórica e

assumir o mito, considerando como visão puramente humana [...]” (MACEDO, P.97),.

Foi o passo que Wagner inaugurou um novo período de sua evolução “vontade artística

consciente de si mesma”. Percebe que Frederico Barba Roxa representa para Wagner,

uma diferença entre concepção da arte e do mundo. Assim Siegfried representa a visão

do homem grego.

Segundo Macedo (2006), além da concepção da arte grega, em Tristão e Isolda e

na tetralogia  O Anel de Niberlungos,  percebe o pensamento wagneriano coerente ao

pensamento  schopenhaueriano,  onde  trata  o  amor  não  puramente  físico,  mas,  que

ultrapasse as barreiras existenciais, o que Schopenhauer chama de “vontade de viver”,

dispersando suas existências a realidade metafisica superior.

[...] Na versão de Wagner para o pensamento de Schopenhauer, o amor que se
realiza através da morte ou a morte se realiza através do amor, é o caminho
para o estado do Nirvana. [...] Tristão e Isolda não se libertaram dos sentidos
de forma castradora,  o que acontece é uma transfiguração do amor físico,
uma espécie de sublimação da sensualidade (Macedo, p.100,2006).

Ainda em Uma comunicação a meus amigos, há uma diferença sobre a temática

do amor em suas obras, As fadas, e A proibição de amar. A análise sobre amor em que

As Fadas se destacam é um amor espiritual, já em A proibição de Amar, é  sentimento

no amor carnal. Em o Navio Fantasma,  Tannharuser e Lohengrin o amor é tratado de

forma sublime entre  homem e mulher,  já  Tristão e  Isolda e  a  tetralogia  O Anel  de

Niberlungos, o amor ultrapassa o fisíco, na qual negam suas identidades.

 Na tetralogia do Anel, além desta temática do amor, aborda outros temas, como

as críticas sobre a ambição do mundo moderno. Wagner faz a analogia do personagem

Freia que significa o amor, a beleza e a juventude que está em jogo com o anel sinônimo

de poder que são amaldiçoados pela própria ganância.

 Segundo  Nietzsche (2009)  a  grande  polêmica  que  coloca  em  discussão  a

parceria  de Nietzsche  e  Wagner,  ainda  sobre o pensamento  em Schopenhauer,  foi  a

temática redenção na ópera  Parsifal. Esta ópera revela uma visão pessimista, “... esta

orientação  já  está  presente  de  forma  velada,  em  O Navio  Fantasma,  Tannhauser e

Lohengrin”  (Macedo  2006,  p.  114).  Mas,  nesta  onde  apresenta  um  caráter  de

regeneração ao mesmo tempo o de decadência, assim chamado por Macedo (2006) e

Adorno (1966) como um pessimismo de remissão.
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O primeiro esboço foi escrito em 1857, a principal fonte utilizada foi o poema

épico Parsifal de Wolfran Von Erchenbach, escrito no início do século XIII. O enredo

foi elaborado pelo próprio compositor,

Um dos aspectos importantes de Parsifal é o otimismo do final da obra, em que

o bem vence o mal, o personagem principal não é morto de forma dramática. Macedo

(2006) percebe a concepção de Schopenhauer em renúncia a sexualidade, e a compaixão

com o próximo. Mas a polêmica que se encontra nesta obra, como em  Tannhäuser, é

possível identificar aspectos relacionados ao cristianismo, que Wagner busca a imagem

da redenção da arte moderna através de um mundo vicioso. E ainda, Macedo (2006)

afirma que todas as apresentações de  Bayreuth sendo elas de  O Navio Fantasma até

Parsifal tem  um  caráter  de  redenção,  criando  coerência  e  incoerências  de  seus

pensamentos. Reflexões que vários estudiosos contemporâneos discutiram em até que

ponto o vínculo com o pensamento schopenhaueriano, principalmente apresentado em

Parsifal,  colocaram  em  dúvida  as  intenções  de  Wagner.  Será  que  o  compositor

abandonou a alegria e a concepção que os gregos atribuíram a arte? A concepção cristã

seria uma forma de redenção da sociedade transcritas em suas obras? A partir destas

ideias  que  inquietaram Nietzsche,  se  buscou  uma  interpretação  de  Parsifal sobre  a

concepção dos gregos sobre arte e a associação do pensamento schopenhuaeriano com o

cristianismo. Relato que aparece em O caso Wagner.

O artista da decadência [...] Wagner é uma grande ruína da música. Soube
revelar  nela  o  meio  de  exercitar  os  nervos  fatigados-  com isso  tornou  a
música  doente.  Seus  dons  de  investigação  não  são  pequenos  na  arte  de
estimular os desgostos a reagir, de chamar a vida dos semimortos. É o mestre
hipnótico,  domina  o  mais  forte  como  doma  os  touros.  [...]  Teorema:  a
melodia é imortal. Demonstração: Palestrina. Aplicação: Parsifal. A ausência
e melodia por si só santifica. (Nietzsche, 2013,  p.34)

 Após  a  análise  de  Parsifal, Nietzsche  acreditou  que  o  vínculo  com  o

pensamento  schopenhaueriano seria  um erro de sua juventude,  poderia  trazer  várias

ambiguidades em seus conceitos,  confundindo com antissemitismo, política alemã,  e

principalmente a relação com conceitos do cristianismo. Questões onde Macedo (2006)

reitera que estão presentes na sociedade moderna que tanto Wagner combatera. Essas e

outras discussões foram um dos principais motivos do rompimento da amizade entre

Nietzsche  e  Wagner.  Entretanto,  apesar  da  posição  do  filósofo  em  relação  ao

compositor,  de  certa  forma,  não  diminui  a  genialidade  do  fazer  artístico  como

Hollinrake (1982) afirma.  

As  análises  feitas  por  Macedo  (2006)  e  Millington  (1995),  nos  leva  a  uma
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reflexão sobre pesquisa feita por Wagner para compreendermos a relação da arte com a

sociedade,  na  qual  acreditava  ser  existente  na  estética  grega.  O  artista  não  nasce

propriamente  puro  em  suas  ideias,  mas,  está  passivo  a  várias  mudanças  em  seus

conceitos, se tornando maduro através do tempo em exercício de suas funções. O artista

com  o  seu  amadurecimento  deve  conceituar  suas  obras,  levando  sentido  para  a

sociedade e a alegria de viver. Assim atingirá aos valores da tragédia grega.

Considerações Finais

Esta  pesquisa  teve  o  intuito  de  discorrer  sobre  a  relação  de  Wagner  com a

Filosofia, dialogando com a perspectiva e com o amadurecimento do artista, tento em

vista a estética grega. Na confecção deste trabalho, o diálogo entre as artes e a sociedade

influenciou e concretizou em várias épocas novas concepções filosóficas.

A importância da investigação de Nietzsche,  Wagner acerca da cultura grega,

contribuiu tanto para as reflexões estéticas de seu tempo e para a posteridade, unindo

fundamentações filosóficas á arte, com base em valores culturais de outras épocas da

sociedade, transparecendo o pensamento do artista no seu fazer artístico.
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