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“Hygiène. Conduite. Morale – A chaque minute nous sommes écrasés  
par l’idée et la sensation du temps.  

Et il n’y a que deux moyens pour échapper à ce cauchemar,  
pour l’oublier: le plaisir et le travail.  

Le plaisir nous use. Le travail nous fortifie.  
Choisisson.  

Plus nous nous servons d’une de ces moyens,  
plus d’autre nous inspire de répugnance.  

On ne peut oublier le temps qu’en s’en servant.  
Tout ne se fait que peu à peu.  

De Maistre et Edgar Poe m’ont appris à raisoner.  
Il n’y a de long ouvrage que celui qu’on n’ose pas commencer.  

Il devient cauchemar”. 
 
 

“Il faut travailler, sinon par goût, au moins  
par désespoir, puisque, tout bien vérifie,  

travailler est moins ennuyeux que s’amuser”. 
 

(Charles Baudelaire, Jornaux intimes: Fusées. Mon coeur mis à nu) 
 
 
 
 

“Precisa-se trabalhar, se não por gosto,  
ao menos por desespero, uma vez que,  

tudo bem pesado, trabalhar é menos 
 entediante do que se divertir”. 

(Friedrich Nietzsche, Fragmento [194] 1887-1888) 
 

 
 

  



Resumo 
 

Esta dissertação tem como objetivo apresentar alguns aspectos da teoria da décadence em 

Nietzsche, limitando-se ao seu confronto com a arte do século XIX e tendo sempre no 

horizonte a maneira como Nietzsche empreende, por meio dos artistas da décadence, um 

diagnóstico e uma crítica de sua época, i.é, da modernidade. Para realizar tal diagnóstico, o 

filósofo empreende uma análise de certos artistas; dentre estes, Richard Wagner será o que 

melhor exprime a condição moderna. Em O caso Wagner, escrito em 1888, Nietzsche 

reconhece o músico como um ‘grandíssimo ator’, devido à sua necessidade de disfarçar, 

travestir uma realidade decadente e fragmentária em uma forma aparentemente unitária e 

coesa. A arte se transforma numa arte da sedução e da excitação, em uma tentativa de fuga da 

realidade. Mas se a arte da décadence é, para Nietzsche, um meio a partir do qual é possível 

detectar os ‘perigos’ da época, é também, por outro lado, somente a partir dela que Nietzsche 

vislumbra uma superação da própria modernidade e da décadence que lhe constitui. A fim de 

introduzirmo-nos ao procedimento genealógico-fisiológico por meio do qual Nietzsche 

analisa a arte da décadence, mostramos (Cap. 1) alguns aspectos da primeira forma de 

decadência diagnosticada por Nietzsche, a decadência socrática da cultura helênica tal como 

explicitada em O nascimento da tragédia (1872). Em seguida (Cap. 2), trouxemos à tona 

alguns elementos do contexto histórico do surgimento do conceito ‘décadence’ no meio 

literário francês, elucidando, com isso, a recepção nietzschiana em especial do crítico literário 

Paul Bourget e do poeta Charles Baudelaire. No último capítulo (Cap. 3), analisamos alguns 

aspectos da arte da décadence a partir do diagnóstico nietzschiano da ‘obra de arte total’ 

wagneriana, tendo como pano de fundo o ‘problema do ator’ e a crítica à ‘teatrocracia’ na 

filosofia tardia de Nietzsche. Por fim, à guisa de conclusão, tentamos mostrar como Nietzsche 

vislumbra a possibilidade de uma superação ‘imanente’ da décadence. 

 

Palavras-chave: décadence, o problema do ator, modernidade, fisiologia da arte, Wagner. 

 

 

 

  



Abstract 
 

This dissertation aims at presenting some aspects of Nietzsche's theory of décadence. It limits 

itself to Nietzsche's confrontation with 19th century art and focuses on the way in which 

Nietzsche undertakes, by means of the décadent-artists, a certain diagnosis and a certain 

critique of his own epoch, i.e, of modernity. In order to bring this diagnosis to light the 

philosopher undertakes an analysis of certain artists; among these it is Richard Wagner the 

one who best expresses the modern condition. In The case of Wagner, written in 1888, 

Nietzsche interprets the musician as a very “great actor” owing to Wagner's necessity to 

disguise, to travesty a decadent and fragmented reality into a seemingly unified and coherent 

form. Art is thus transformed into an art of seduction and excitement, into an attempt at 

escaping from reality. But if décadent art is, according to Nietzsche, the means by which to 

detect the ‘dangers’ of the present, it is also, on the other hand, only through it that the 

philosopher envisages an overcoming of modernity itself and of the décadence which 

constitutes it. In order to introduce ourselves to the genealogic-physiologic procedures by 

which Nietzsche analyses décadent art, we have shown (Chapter 1) some aspects of the first 

form of decadence diagnosed by Nietzsche, the ‘socratic’ decadence of hellenic culture such 

as made explicit in The Birth of Tragedy (1872). Thereupon we brought to light (Chapter 2) 

some elements of the historical context out of which the concept ‘décadence’ emerged in the 

French literary milieu, thus approaching the theme of Nietzsche's reception particularly of the 

literary critic Paul Bourget and of the poet Charles Baudelaire. Furthermore we analysed 

(Chapter 3) some aspects of the décadent art departing from the nietzschean diagnosis of 

Wagner's ‘Gesamtkunstwerk’, setting as background thereto the ‘problem of the actor’ and 

the critique of ‘theatrocracie’ developed in Nietzsche's later philosophy. We concluded our 

dissertation by indicating how Nietzsche envisages the possibility of an ‘immanent’ 

overcoming of décadence.  

 

 

Key-words: décadence, modernity, the problem of the actor, physiology of art, Wagner.  
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Nota sobre as traduções 

 

A respeito das obras publicadas por Nietzsche, utilizamos a tradução para o português de 

Paulo César de Souza publicada pela Cia. das Letras e realizada a partir da edição crítica 

estabelecida por Giorgio Colli e Mazzino Montinari – salvo quando indicado. Essa regra tem 

a sua exceção no caso d’O nascimento da tragédia, publicado pela mesma editora e traduzido 

por Jacó Guinsburg.  

Para os fragmentos póstumos de 1885 a 1888, utilizamos a tradução para o português 

realizada por Marco Antônio Casanova, também a partir da mesma edição crítica. Em ambas 

as traduções, sempre cotejamos com o original em alemão e realizamos pequenas 

modificações quando julgamos importante. 

Para os fragmentos de 1883 à 1885, as traduções são de nossa autoria, realizadas a partir da 

tradução espanhola de Diego Sánchez Meca e Jesús Conill, cotejando sempre com o original 

em alemão e realizando pequenas modificações quando julgamos importante. 

Para os fragmentos anteriores à 1883 bem como para as cartas de Nietzsche, as traduções são 

de minha autoria. Agradeço a Fábio Nolasco, que me ajudou com a revisão das traduções do 

alemão. 

Para os textos de Paul Bourget e Charles Baudelaire, as traduções são de minha autoria, salvo 

quando indicado. Por questões de métrica poética, os poemas foram mantidos no idioma 

original. 

Para os textos dos comentadores de Nietzsche e outras obras de literatura secundária, as 

traduções são de minha autoria, a não ser quando indicado.  
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Introdução 

 

 

No século XIX, a palavra décadence ecoava exaustivamente. Das ciências às artes, o 

imaginário decadente povoava todas as formas de discurso. No campo da psicologia e no 

campo das artes era a metrópole Paris o centro de referência. Pierrot aponta, a partir de um 

ponto de vista histórico-político, as causas do sentimento de decadência: 

 
Os últimos vinte anos do século XIX constituem, do ponto de vista da história 
política francesa, um período bastante delimitado, formando um conjunto coerente. 
É, após o duplo traumatismo provocado pela derrota de 1870 e da Comuna, a 
instalação definitiva da República e de suas instituições, a promulgação de um 
arsenal de leis que farão progressivamente entrar nos fatos o novo ideal político. 
Finalmente, e por um período relativamente longo, a vida nacional havia gozado de 
uma certa estabilidade [...]. Mas, nos últimos anos do século, essa estabilidade é 
comprometida por uma crise maior que abala a unidade nacional, com o 
desenvolvimento do caso Dreyfus; essa crise que irá opor católicos e anticlericais, 
revanchistas e pacifistas, partidários da ordem e partidários da verdade e da justiça, 
direita conservadora e esquerda liberal, será a origem de uma falha profunda, cujos 
efeitos se farão sentir de maneira mais ou menos subterrânea até a guerra de 1914, 
uma falha que a agitação mundana e os prazeres da Belle Époque, por volta de 1900, 
irão mascarar, mas não combater. Se, deixando de lado o domínio político, nos 
dirigimos à literatura e à arte, o panorama aparece muito menos simples.1 

 

Em meio a esse cenário histórico-político, em 1883, ano em que uma das obras 

capitais2 do imaginário décadent é publicada, Nietzsche viaja para a França pela primeira vez 

e desenvolve, a partir daí, um grande interesse pelos poetas da décadence que se colocavam 

no confronto entre a tradição e as novas formas da civilização moderna. Na filosofia tardia de 

Nietzsche (1883-1889), período em que se concentra a presente pesquisa, a palavra décadence 

aparece em grande parte dos fragmentos póstumos e em todos os livros publicados. Para além 

do bem e do mal (1886), Genealogia da moral (1887), O anticristo, Crepúsculo dos ídolos, O 

caso Wagner, Ecce Homo, estes últimos todos escritos no ano de 1888, discutem, com 

diferentes máscaras, o problema da décadence. Mas aquele que portará, para Nietzsche, a 

máscara de um diagnóstico que diz respeito especificamente à modernidade é o ator que se 

tornou músico, Richard Wagner. A arte de Wagner será, para Nietzsche, o maior sintoma da 

crise que acomete a modernidade do final do século XIX; através dela será possível, segundo 

sua perspectiva, retirar o artificioso manto que mascara a décadence e, assim, realizar um 

procedimento de ‘vivisseção’ da alma moderna, diagnosticar a sua época.  
                                                
1 PIERROT, Jean. L’imaginaire décadent. Paris: Presses Universitaires de France, 1977, p. 11 
2 Trata-se dos Essais de psychologie contemporaine, de Paul Bourget. Cf. PIERROT, Idem, p. 20. 
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Já desde a sua ruptura com Wagner, logo após a decepção de Bayreuth em 1876, 

quando Nietzsche vira desfilar as pompas de uma elite alemã, anti-semitas cuja maioria 

idolatrava ‘o artista’ em detrimento da obra, o filósofo torna-se um crítico feroz dos aparatos 

românticos e metafísicos defendidos por Wagner e outrora defendidos pelo próprio Nietzsche 

em seu primeiro livro publicado, O nascimento da tragédia. Entre esse momento de ruptura, 

do qual resulta o livro Humano, demasiado humano (1878) e o momento da escrita de O caso 

Wagner, em 1888, as leituras de Nietzsche da literatura francesa de sua época irão colaborar, 

de maneira decisiva, para confeccionar a estrutura crítica de sua filosofia tardia. Dentre estas 

leituras, destacam-se poetas e críticos de arte tais como Paul Bourget, Brunetière, Sainte-

Beuve, Baudelaire, Flaubert, os irmãos Goncourt, Stendhal, Taine, entre outros. Através 

desses artistas, “Nietzsche descobre uma linguagem de uma potência prodigiosa, onde ele 

discerne a possibilidade de um modo de expressão extra-moral, capaz de traduzir sua própria 

hipótese filosófica”.3 Mas também os fisiólogos e psicólogos franceses, tais como Claude 

Bernard e Charles Féré, foram fundamentais.4 De um lado, os artistas da décadence que 

expressavam ‘a crise da forma’ e evidenciavam uma nova concepção do mundo e da 

existência, contribuíram para um diagnóstico crítico da modernidade, e, do outro, os 

cientistas, que contribuíram para que Nietzsche pudesse combinar na sua teoria da arte da 

décadence, processos artísticos e histórico-genealógicos à processos fisiológicos. Todavia, a 

discussão em termos fisiológicos não se restringia ao campo das ciências médicas, pois esses 

mesmos artistas, em especial os naturalistas e os realistas, acoplavam os termos científicos às 

suas obras, inaugurando, por meio da arte, novas formas de sensibilidade e de compreensão. 

Isso pode ser percebido, por exemplo, na crítica de Mandelstam à Huysmans, autor de À 

Rebours, livro que ficou conhecido como uma espécie de manifesto da arte da décadence: 

“Este livro é quase intencionalmente fisiológico. Seu tema básico é o choque entre os 

indefesos mas refinados órgãos externos da percepção e a realidade insultada. Paris é o 

inferno”.5 Nietzsche, que se interessava pela literatura da décadence, certamente teve contato 

com esse livro em uma de suas temporadas em Nice. 

                                                
3 WOTLING, Patrick. Nietzsche e o problema da civilização. Trad. Vinicius de Andrade. São Paulo: Barcarolla, 
2013, p. 197. 
4 Também o cientista alemão Wilhelm Roux foi fundamental para o desenvolvimento da teoria da ‘fisiologia da 
arte’, procedimento empregado na análise nietzschiana da ‘arte da décadence’. Tal questão pode ser conferida 
em: MÜLLER-LAUTER, Wolfgang. Physiologie de la volonté de puissance. Trad. Jeanne Champeaux. Paris: 
Editions Allia, 1998. 
5 MANDELSTAN, Osip apud Patrick Mcguiness. “Huysmans, o decadentismo e às avessas”, In: HUYSMANS, 
Joris-Karl, Às avessas. Trad. José Paulo Paes. São Paulo: Penguin, 2011, p. 38. 
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A teoria da arte da décadence foi elaborada por Nietzsche precisamente no cruzamento 

entre estética e fisiologia, sendo que ambas pressupõem, como veremos, o procedimento 

genealógico. Embora a teoria da arte da décadence tenha sido construída no solo das leituras 

que Nietzsche realizou tanto da fisiologia e da psicologia francesa da época, quanto da 

literatura, nosso trabalho não se prestou a realizar uma vasta pesquisa de ambos os tipos de 

fontes francesas (a saber, ciência e arte) que contribuíram para a teoria nietzschiana da 

décadence, pois acreditamos que tal tarefa nos levaria muito além de uma pesquisa de 

mestrado e extrapolaria nosso objetivo.6 Ao mesmo tempo, uma séria compreensão da 

décadence nietzschiana só pode ser feita, ao nosso ver, no horizonte das fontes francesas. Nos 

limitaremos a discutir a questão a partir de um ponto de vista estrito, porém que, ao nosso ver, 

pode resultar frutífero, utilizando uma lente de aumento cujo nome é Paul Bourget. O referido 

crítico literário parece-nos ter fornecido a Nietzsche as chaves necessárias para o que tornar-

se-ia a sua teoria da fisiologia da arte da décadence, que teria o seu ‘acabamento’ em O caso 

Wagner.  

Foi através de Bourget que Nietzsche despertou uma maior curiosidade pelos poetas 

da décadence, sobretudo Baudelaire, esse que será, por sua vez, uma figura complexa e 

fundamental no cenário nietzschiano da décadence. Baudelaire, o francês mais íntimo à 

décadence wagneriana, aquele que primeiro a compreendeu, poderia ter proporcionado a 

Nietzsche importantes contribuições tanto para o seu diagnóstico da modernidade quanto para 

a possibilidade de uma superação de sua época. Através dos artistas parece ser possível traçar 

um mosaico da teoria nietzschiana da décadence, juntar suas partes, perceber onde elas se 

encontram, mas sem almejar uma unidade, uma fórmula que possa definir com precisão o que 

é a décadence para Nietzsche; pois o filósofo permaneceu, até os seus últimos dias, hesitante 

a respeito da décadence, e por mais que ele tenha chegado a traçar definições em O caso 

Wagner, ainda assim, a décadence parece não caber em uma única definição. Ela indica um 

momento transitório, ela diz respeito à ruptura, à impossibilidade de construir valores e 

formas de acordo com as ideias tradicionais, e, ao mesmo tempo, é apenas devido ao seu 

caráter transgressor que Nietzsche identifica sobretudo nos artistas da décadence francesa, 

que ela pode propiciar as sementes para a superação de sua própria época: a modernidade.  

 Importantes intérpretes, tais como Wolfgang Müller-Lauter, Giuliano Campioni e 

Patrick Wotling, se ocuparam em pensar, sob diferentes perspectivas, a teoria da décadence. 
                                                
6 Nos limitaremos a discutir apenas a recepção nietzschiana dos poetas franceses, e deixaremos de lado a 
recepção da fisiologia e da psicologia francesa. Sabemos que tal escolha possui suas limitações, pois a teoria da 
décadence foi elaborada por Nietzsche no entrecruzamento da arte com a psicologia e a fisiologia. Pretende-se 
que o referido entrecruzamento seja aprofundado durante o doutorado.  
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Mas, se há algo em comum entre todos eles, parece ser um certo consenso de que a décadence 

manifesta, para Nietzsche, um problema da vontade de potência: ela é um enfraquecimento da 

vontade, uma diminuição na vontade criadora que torna inacessível, por sua vez, um 

desenvolvimento saudável entre as partes de um organismo, impossibilitando a construção de 

qualquer projeto artístico ou social que possua uma forma coesa. Na esteira desses três 

interpretes, Chiara Piazzesi ocupou-se em pensar a décadence nietzschiana a partir de suas 

diversas perspectivas, para além do problema da vontade de potência e no confronto com a 

literatura francesa e a fisiologia da arte elaborada por Nietzsche. Levando em conta o que já 

foi realizado pela Nietzsche-Forschung a respeito do tema em questão, nós não nos propomos 

a tecer uma definição do conceito décadence em termos estritos, mas, sim, a mostrar 

determinadas facetas da teoria da décadence especificamente no que diz respeito à ‘estética 

nietzschiana’, a qual contém, ao nosso ver, o núcleo da crítica da modernidade no último 

período.  

A arte da décadence, na medida em que ela ocupa um outro panorama de questões em 

relação às primeiras preocupações de Nietzsche com a Verfall7 da cultura ocidental, tal como 

aparecia em O nascimento da tragédia, é um problema que diz respeito, especificamente, à 

modernidade. Através da arte e dos artistas da décadence, Nietzsche irá diagnosticar um 

problema que se situa no confronto entre progresso/civilização e tradição/natureza. Isso não 

quer dizer que Nietzsche não tenha se utilizado do termo em francês décadence para falar de 

outras épocas que não a modernidade. Pelo contrário, ele se utiliza do termo para tratar, por 

exemplo, da doença socrática, tal como é o caso em Crepúsculo dos ídolos e, também, para 

tratar da constituição fisiológica de Jesus, no Anticristo.  

Para uma compreensão genealógica do termo décadence seria necessário compreendê-

lo desde sua primeira aparição tanto na filosofia de Nietzsche quanto na história do ocidente 

por ele traçada. Mas é somente na modernidade que a décadence parece atingir o seu ponto 

mais alto, seu derradeiro lugar ao sol, seu excesso e seu esgotamento e, ao mesmo tempo, a 

possibilidade de libertar-se de si mesma. Isso se faz ouvir, para Nietzsche, através dos artistas 

décadents. Na modernidade do século XIX Nietzsche parece reconhecer uma verdadeira 

possibilidade de avançar na décadence, de navegar nela com “remos dourados”. 

E por que, a fim de realizar um diagnóstico da modernidade, Nietzsche se volta para 

os artistas de sua época? No fragmento póstumo 2[130] do ano de 1885-1886, ele dirá que “o 

                                                
7 Termo que significa “decadência”, “queda”, “declínio”. Tal termo é frequentemente usado por Nietzsche em O 
nascimento da tragédia para falar da decadência da cultura e da arte grega, e só foi substituído por “décadence” 
a partir de 1883 com as leituras de Paul Bourget.  
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fenômeno ‘artista’ é ainda o mais facilmente transparente: – olhar a partir daí para os 

instintos fundamentais do poder, da natureza etc! Também da religião e da moral!”. Tal 

afirmação de Nietzsche, que pode ser constatada no valor que o filósofo atribui para o 

conhecimento artístico em sua filosofia, também se faz notar pensamento de Paul Bourget, 

para o qual os artistas são as maiores testemunhas e os criadores de uma época e de sua 

psicologia. Mas, mais do que isso, os artistas da décadence, esses “mestres de novos meios de 

expressão”, mestres da “grande escola da convalescença”, tal como Nietzsche os evoca em 

Além do bem e do mal, foram fundamentais para a construção da última fase de seu 

pensamento. Através dos artistas da décadence, seja pelo tema que elegem, seja pela forma 

fragmentária de suas obras, Nietzsche vislumbra tanto a possibilidade de diagnosticar os 

“instintos fundamentais do poder” que constituem a civilização, a cultura, o ‘homem’, bem 

como as ferramentas necessárias para sua crítica da modernidade; e verá, nos artistas de sua 

época, a manifestação de uma crise generalizada. A pequena política da época, os ideais 

nacionalistas, cientificistas, positivistas, escondem um grande cansaço da civilização. Por 

isso, o lugar de diagnosticar essa fraqueza da vontade é na arte, e os décadents de Paris, lugar 

onde o excesso de civilização já havia se tornado um imperativo, oferecem, para Nietzsche, as 

chaves de leitura do que se esconde por trás do ‘caso’ Wagner, este, um anfíbio que tem o 

odor de Paris. 

Poderia parecer que ao diagnosticar o envelhecimento da civilização Nietzsche 

estivesse sugerindo que a décadence seria uma espécie de retrocesso, como se ela fosse uma 

regressão da cultura. Afirmamos, desde já, que não é sobre esse ponto de vista que tentaremos 

analisar a teoria nietzschiana da décadence. Os artistas da décadence eram, sim, tomados pelo 

sentimento de exaustão e de cansaço, em grande parte oriundo das sucessivas derrotas dos 

ideais revolucionários que haviam massacrado a França na última metade do século XIX. 

Sentiam que tudo já havia sido feito, que nada mais poderia salvar a civilização da eminência 

de um desastre, tal como enfatizam as análises de Bourget. Para Nietzsche, é justamente esse 

grande cansaço e a temeridade diante dele identificada em alguns artistas da décadence que 

poderia ser, todavia, propulsora de novas formas. A décadence, muito mais do que uma 

palavra que dirá respeito a um retrocesso da cultura – como se houvesse, do outro lado 

extremo, um possível progresso –, é uma palavra que diz respeito a uma nova maneira de 

experienciar o mundo, maneira esta que é própria das sociedades modernas, mas que pode 

dizer respeito, paradoxalmente, a uma crítica dessa mesma modernidade. A Verfall é, como 

tentaremos explicitar, um acontecimento grego-socrático, mas a décadence, contudo, é 

diagnosticada no solo da modernidade. Pela arte da décadence, Nietzsche percebe a ‘crise da 
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forma’, e isso não é apenas uma questão de estilo artístico; também diz respeito à 

incapacidade dos décadents de se colocarem em prol seja da tradição –  com a qual eles 

pretendem romper –, seja da sociedade burguesa da época, defensora do progresso.  

No primeiro capítulo, nos concentraremos em apresentar algumas questões referentes 

à decadência [Verfall] da tragédia e da cultura grega, enfatizando o seu caráter de uma 

‘primeira estética nietzschiana’: a metafísica de artista. No segundo capítulo, apresentaremos 

o cenário francês a partir do qual Nietzsche tomou contato com o termo décadence, situando 

tanto o movimento artístico–literário no qual a palavra estava inserida, bem como algumas 

leituras que foram fundamentais para que Nietzsche desenvolvesse a sua própria teoria da arte 

da décadence. Nesse panorama, destacamos a leitura dos Essais de psychologie 

contemporaine, de Paul Bourget, e suas análises do poeta Baudelaire, que contribuíram 

potencialmente para a crítica de Nietzsche à arte de Wagner. No terceiro capítulo, trataremos 

de uma análise de O caso Wagner especificamente a partir do ‘problema do ator’.8  

A análise de O caso Wagner a partir do problema do ator, embora já tenha sido 

apontada por alguns comentadores, talvez careça ainda de uma abordagem mais demorada, 

que leve em conta as questões que dizem respeito ao ‘teatro’. Que Nietzsche tenha dito: “Que 

me importa o teatro? [...] Vê-se que sou essencialmente antiteatral” (NW/NW, No que faço 

objeções), não exclui, segundo nossa interpretação, a importância de levarmos seriamente em 

conta o estudo do ‘problema do ator’ na crítica de Nietzsche à modernidade. Esboçaremos 

também alguns aspectos do conceito de ‘drama’ tal como era compreendido no século XIX, o 

qual, ao nosso vez, Nietzsche teria partido para desenvolver a sua crítica ao ‘instinto 

histriônico’. Nesse sentido, interessou-nos pensar o que propriamente significa ‘teatro’ em O 

caso Wagner e no horizonte da crítica de Nietzsche à modernidade. 

À medida que tentaremos mostrar, no terceiro e último capítulo, de que maneira o tipo 

‘ator’ parece ser uma possível chave de leitura para o problema da modernidade, será somente 

à guisa de conclusão que apresentaremos algumas questões referentes à décadence e aos  

‘homens superiores’ de Zaratustra, tentando enfatizar algumas distinções entre os tipos de 

                                                
8 Não foi o nosso objetivo analisar a décadence a partir das questões estético-musicais contidas no livro de 
Nietzsche em questão. Esse trabalho já foi realizado por diversos intérpretes, dentre os quais encontram-se 
importantes contribuições de pesquisadores brasileiros. Cf, por exemplo: BURNETT, Henry. Nietzsche, Adorno 
e um pouquinho de Brasil. São Paulo: Editora Unifesp, 2011. DIAS, Rosa Maria. Nietzsche e a música. Ijuí/São 
Paulo: Editora UNIJUÍ/Discurso Editorial, 2005. Col. Sendas e Veredas, 2005. DE MORAES BARROS, 
Fernando. O pensamento musical de Nietzsche. São Paulo: Perspectiva/Fapesp, 2007. SAFATLE, Vladimir. 
“Nietzsche e a ironia em música”. In: Cadernos Nietzsche, v. 21, 2006. 
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décadence que Nietzsche diagnostica em Wagner e em Baudelaire, e, por fim, esboçaremos 

como Nietzsche vislumbra a relação entre a décadence e a superação de sua própria época. 

O texto que o leitor encontrará a seguir trata-se, pois, de uma pesquisa que continua 

em processo de pesquisa: as fontes francesas para o problema da décadence, tanto no que diz 

respeito aos poetas como aos psicólogos e fisiólogos, a crítica de Nietzsche ao progresso e à 

modernidade, ‘o problema do ator’, e, finalmente, o esboço de uma possível superação da 

modernidade a partir dos décadents, delineiam-se aqui como uma abertura para futuras 

pesquisas. 
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I 
 

Como Verfall torna-se Décadence 
 

Nossa arte revela esta miséria universal: 
é inútil apoiar-se imitativamente em todos os grandes períodos  

e naturezas produtivos, é inútil reunir ao redor do homem moderno, 
para o seu reconforto, toda a ‘literatura universal’, e colocá-lo no meio, 

sob os estilos artísticos e artistas de todos os tempos, para que ele,  
como Adão procedeu com os animais, lhes dê um nome:  

ele continua sendo, 
afinal, o eterno faminto, o ‘crítico’ sem prazer nem força, 

o alexandrino, que é, no fundo, 
um bibliotecário e um revisor e que está miseravelmente cego 

devido à poeira dos livros e aos erros de impressão. 
(Nietzsche, O nascimento da tragédia 18). 

 

 

a – A tragédia e a moral: alguns aspectos da decadência no curso de 1870 

 

A décadence da modernidade é, para Nietzsche, o desdobramento de um processo 

histórico-genealógico, e será nos gregos, precisamente com o surgimento de Sócrates, que o 

filósofo verá o início de tal problema.9 A questão do declínio de Atenas irá desdobrar-se e 

desenvolver-se na filosofia de Nietzsche até os últimos textos, onde ganharão nova voz sob o 

nome de Décadence. Será sobretudo nos anos que seguem a dita fase madura do pensamento 

nietzschiano, isto é, de 1883 a 188810, que o tema da decadência ganhará destaque na filosofia 

de Nietzsche, estando presente em diversos fragmentos póstumos e em todos os livros escritos 

durante esse período. Mas apesar do termo ‘décadence’ especificamente em francês tornar-se 
                                                
9 No NF/FP 5[50] da primavera de 1886, Nietzsche define “a filosofia grega a partir de Sócrates como sintoma 
de uma doença e, consequentemente, como preparação do cristianismo”. Para Nietzsche, o processo de 
décadence que se inicia com Sócrates terá sua continuidade com a religião cristã, e se desdobrará durante os 
séculos seguintes até culminar na modernidade. Trata-se, pois, de um processo genealógico da décadence. Entre 
a décadence socrática e a décadence moderna não há um salto, mas há, todavia, um longo processo histórico 
marcado pelo Cristianismo, tal como mostra Nietzsche, por exemplo, em GD/CI (Como o ‘mundo verdadeiro’ se 
tornou finalmente fábula. História de um erro) e também no Prólogo (6) de AC/AC: “O que eu asseguro é que 
todos os valores nos quais a humanidade resume agora seus valores mais altos, são valores de décadence”. 
Mesmo que tenhamos sempre no horizonte a importância desse tornar-se da décadence, nossa pesquisa se 
limitou a discutir aquilo que identificamos como os ‘extremos’ da décadence em Nietzsche; seu primeiro e seu 
último momento de aparição em sua filosofia: do seu ponto de início, a razão socrática, saltando para o 
pessimismo moderno do final do século XIX, época em que Nietzsche diagnostica a décadence wagneriana. Para 
isso também foi preciso cotejar as duas obras que se situam, por sua vez, em pontos ‘extremos’ e opostos da ; 
‘estética’ nietzschiana: O nascimento da tragédia e O caso Wagner. 
10 A última fase também corresponde ao início de 1889, embora constem poucas anotações de Nietzsche, pois no 
dia 8 de janeiro de 1889, seu amigo Franz Overbeck o encontrara já em “em meio a loucura […], ‘rodeado de 
papéis’” (p.7). Para mais detalhes a esse respeito, Cf. a introdução de Andrés Sanchez Pascual para a sua 
tradução de El Anticristo. 
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fundamental nos textos do último período, o problema da decadência era, desde o jovem 

Nietzsche, a roda motriz de seu pensamento. O próprio filósofo o reconhece, ao dizer no 

Prólogo de O caso Wagner: “O que me ocupou mais profundamente foi o problema da 

décadence – para isso tive razões” (WA/CW, Prólogo).  

Se em O caso Wagner Nietzsche reconhece ter sido o problema da décadence aquele 

que mais havia lhe ocupado durante sua vida filosófica, é possível explicitarmos que já nas 

primeiras preleções o filósofo se ocupava de tal questão. Antes mesmo da publicação de seu 

primeiro livro, O nascimento da tragédia (1872), Nietzsche havia, no verão de 1870, 

lecionado um curso que portava o título: “Contribuição à história da tragédia grega: 

introdução à tragédia de Sófocles”.11 Aos 26 anos, o então jovem professor da Universidade 

da Basiléia, sem ter ainda completado seu doutoramento, lecionou um curso no qual se 

ocupou em pensar o teatro antigo, a tragédia, e o teatro moderno, o drama burguês e a ópera. 

Além disso, seu curso já continha alguns elementos das ideias e críticas que seriam 

posteriormente desenvolvidas em O nascimento da tragédia, como por exemplo, “aquela da 

irredutibilidade do trágico ao esquema da culpa moral; aquela da origem por sua vez ritual e 

musical da tragédia, nascida do canto sacro celebrando o deus Dionísio, o ditirambo”12. Mas o 

pensamento determinante que já se apresentava no seu curso de 1870 e que será desenvolvido 

em GT/NT, diz respeito justamente à “decadência da tragédia a partir de Eurípides, mas se 

prolongando à época moderna”13. 

 Michel Haar, em sua apresentação à tradução francesa da preleção em questão, diz que 

grande parte do percurso argumentativo de Nietzsche no curso de 1870 tratou, a partir das 

suas análises da tragédia antiga e da sua posterior decadência, de “trazer à tona a decadência 

do teatro moderno”14. Por meio da análise da dramaturgia em Ésquilo, Sófocles e Eurípides, o 

filósofo tentou mostrar de que maneira se desdobrou a decadência da tragédia e da cultura 

grega e como, em decorrência desse processo, o teatro moderno carregaria consigo os traços 

de uma tal decadência.  

No curso de 1870, Nietzsche atribuirá à moral o primeiro sintoma do declínio da 

cultura e da tragédia grega. Em Édipo Rei, por exemplo, mas sobretudo em Édipo em Colono, 

ao trágico sobrepõe-se um “equilíbrio entre destino e caráter, punição e culpa” (ITS, 

                                                
11 NIETZSCHE, Friedrich. Introdução à tragédia de Sófocles. Trad. Ernani Chaves. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2006.  
12 HAAR, Michel. “La décadence de la tragédie à l’époque moderne”. In: Introduction aux leçons sur l’Oedipe-
Roi de Sophocle. NIETZSCHE, Friedrich. Trad. Françoise Dastur e Michel Haar. Paris: Encre marine, 1994. p, 
15.  
13 HAAR, op.cit, p.15. 
14 Idem, p. 20. 
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Introdução), e isso não representaria um ponto de vista estético, mas sim um ponto de vista 

moral. O espectador, que é nesse caso incitado a dar sua aprovação acerca do castigo 

realizado pelo próprio Édipo, sente-se aliviado, pois percebe que “ele mereceu isso”, e sente 

nas suas mãos “a balança da culpa e da punição”, a possibilidade de ser o “executor da lei 

moral”. (Ibid). Nesse ponto, Nietzsche discorda da interpretação da tragédia segundo 

Aristóteles, que definia a finalidade desta pelo conceito de “catarse”15. A interpretação 

aristotélica é vista por Nietzsche como um erro acerca do fundamento do trágico, pois este 

não poderia se basear em uma explicação moral. Nietzsche questiona, assim, o conceito de 

trágico: se o conceito de trágico havia sido compreendido a partir da definição da catarse 

aristotélica, e se essa representa um ponto de vista moral, então “como o conceito de trágico 

pode ser corretamente compreendido, se é impossível esclarecer a partir dele o surgimento da 

tragédia?” (Ibid). Para Nietzsche, Aristóteles havia errado ao compreender o trágico a partir 

do conceito de catarse, e enquanto tal conceito fosse baseado nessa interpretação, não seria 

possível alcançar a sua origem.  

Tal questão obriga-nos a realizar um breve salto para Humano, demasiado Humano 

(1878), onde Nietzsche ainda confronta-se com a interpretação aristotélica da tragédia: 

“Seriam a compaixão e o medo, como quer Aristóteles, realmente purgados pela tragédia, de 

modo que o espectador volta para casa mais frio e mais calmo?” (MAI/HHI, 212). Nietzsche 

diz que isso não ocorre, pois o enfraquecimento dessas emoções seria apenas momentâneo, 

sendo que a longo prazo, todo instinto exercitado é fortalecido, apesar dos momentos de 

calmaria. Assim, fosse a tese da catarse aristotélica pertinente, o espectador, ao invés de se 

livrar dos sentimentos de terror e piedade, apenas teria essas emoções intensificadas pela 

tragédia. Segundo Nietzsche, Aristóteles se enganou ao pensar que os gregos vivenciavam o 

terror e a piedade e, principalmente, a catarse – eles não precisavam dela. Mas tal engano não 

foi por acaso: Aristóteles julgou o fenômeno trágico a partir das tragédias que assistia, que 

eram as tragédias tardias de Eurípides. De acordo com esse ponto de vista “estético-moral”, a 
                                                
15 No que se refere à interpretação nietzschiana do conceito “catarse” na Poética, é importante sublinharmos que, 
dentre as muitas interpretações que marcaram o conceito da catarse artistotélica na história da filosofia, destaca-
se na época de Nietzsche a de Jakob Bernays (1823-1881), que privilegiava uma interpretação patológica do 
termo. Para Bernays, a catarse operaria tal como em uma cura médica, de modo que ela deveria ocorrer como 
uma remoção das emoções de terror e piedade. Marcos Zingano (“Katharsis poética em Aristóteles”. In: Revista 
Síntese: Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Minas Gerais, vol. 24, n. 76. 1997, p.4) diz que esta seria uma 
interpretação da catarse em sentido homeopático, pois “exacerbando as emoções de piedade e medo com mais 
piedade e medo naqueles que têm cronicamente tais afecções, obtém-se finalmente sua remoção ou purgação”. 
Roberto Machado (O nascimento do trágico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. p. 237) também assinala o 
privilégio de Bernays na interpretação de Nietzsche acerca do conceito de catarse, constatando que o filósofo 
havia retirado em biblioteca na Basiléia o livro de Bernays Aristóteles e o efeito da tragédia [Grundzüge der 
verlorenen Abhandlung des Aristoteles über Wirkung der Tragödie] em maio de 1871, isto é, logo antes da 
escrita de GT/NT.  
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tragédia seria “muito mais o sentimento de triunfo do homem justo, moderado, impassível, ou 

seja, se quisermos caracterizar a questão rigorosamente, o farisaísmo do filisteu” (ITS, 

Introdução).16 Mas para Nietzsche, a moral não era a “fonte do mais sublime gênero artístico” 

(Ibid). Também em um aforismo de 1888, Nietzsche se confronta mais uma vez com a 

interpretação aristotélica: “A psicologia do orgiástico como sentimento transbordante de vida 

e força, no interior do qual mesmo a dor age como estimulante, deu-me a chave para o 

conceito do sentimento trágico, que foi mal compreendido tanto por Aristóteles como, 

sobretudo, por nossos pessimistas” (GD/CI, O que devo aos antigos 5). 

Mas já nas suas primeiras preocupações sobre o trágico, o processo de moralização da 

tragédia que se intensifica de Ésquilo até Eurípides, indicava para o filósofo um dos mais 

claros sintomas de uma cultura em decadência. Segundo Wotling, é para Nietzsche  

precisamente essa análise que explica a preponderância da moral nas culturas 
niilistas, sendo próprio da moral decadente prometer a libertação, a supressão do 
sofrimento ao colocar um “mundo verdadeiro” imaginário no qual se eliminam as 
contradições, o caráter problemático e doloroso que são determinações essenciais do 
mundo da aparência, noutras palavras, tudo aquilo que faz sua dimensão trágica17. 

 

Em contraposição à concepção moralizante do trágico, Nietzsche apresenta a sua 

interpretação, já inovadora naquela época, sobre o outro fundamento a partir do qual o trágico 

poderia ser explicado: o dionisíaco.  

A massa atinge a excitação estática: o instintivo se expressa. Violência desmedida 
no impulso primaveril (as festas de São João e São Guido). Esquecimento da 
individualidade, aparentado da auto-renúncia ascética através da dor e do pavor. A 
natureza em sua força prodigiosa ata os indivíduos firmemente e os faz sentir-se 
como um (ITS 1, A tragédia antiga e a  moderna por meio da consideração de sua 
origem). 

 

Para Nietzsche, não é a partir da explicação moral do mundo que se daria o consolo na 

tragédia, mas pela cumplicidade entre o elemento dionisíaco, da dissolução da 

individualidade, e o apolíneo, o elemento da individuação. Uma tal questão fundamental, 

acerca do consolo trágico por meio da união entre o apolíneo e o dionisíaco, Nietzsche irá 

desenvolver dois anos mais tarde, na ocasião da publicação de O Nascimento da Tragédia.  

 

 
                                                
16 Cabe ressaltar que na nota do tradutor à expressão “farisaísmo do filisteu”, Ernani Chaves diz que a expressão 
é aplicada “criticamente à questão da ‘estética dos efeitos catárticos’” (op.cit, p. 40/nota de rodapé), o que 
remete-nos diretamente à crítica nietzschiana da interpretação aristotélica da tragédia, que via a catarse como a 
finalidade desta. Chaves acrescenta que uma tal expressão “adquire, sem dúvida, uma surpreendente atualidade, 
numa época em que arte e cultura significam, principalmente, entretenimento” (Ibid). 
17 WOTLING, Patrick. Nietzsche e o problema da civilização. Trad. Vinicius de Andrade. São Paulo: Barcarolla, 
2014. p. 129. 
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b – O mundo da decadência [Verfall] em O nascimento da tragédia 

 

Talvez possamos dizer que o tema do apolíneo e do dionisíaco foi o que mais suscitou 

estudos acerca de GT/NT. Justamente por ter sido uma questão muito ou suficientemente 

discutida, não nos demoraremos em sua explicitação. Situaremos brevemente alguns aspectos 

formais a esse respeito, que nos serão necessários para o entendimento da crítica nietzschiana 

à decadência da tragédia e da cultura grega. 18  

Logo no princípio de GT/NT, Nietzsche assemelhará o apolíneo à “bela aparência do 

mundo do sonho”, que será a “precondição de toda arte plástica” (GT/NT, 1). Todo sonho é 

composto de imagem e aparência, mas o sonhador vivencia tais imagens não como um “jogo 

de sombras”, pois se vive e se sofre durante um sonho, isto é, acredita-se na sua realidade 

enquanto sonhador. Vivencia-se de tal modo o sonho que, muitas vezes, quando acordamos 

sobressaltados durante um sonho e percebemos que de fato aquilo era apenas um sonho e não 

a “própria realidade”, sentimos exclamar dentro de nós: “Quero continuar a sonhá-lo!” (Ibid). 

Assim ocorre, porque vivenciamos a experiência do sonho no nosso ser mais íntimo, “fundo 

comum a todos nós”, uma experiência de “profundo prazer e jubilosa necessidade” (Ibid). O 

sonho faz parte de um mundo de aparências, belas ilusões, fantasias e figuras plásticas. 

Considerando o sonho dessa forma, é possível compreendermos, ainda segundo Nietzsche, o 

fato de os gregos terem atribuído a Apolo a qualidade do sonho. O sonho possui uma natureza 

reparadora e sanadora, bem como o apolíneo na tragédia grega, que encobre com seu véu o 

caos dionisíaco, de modo a tornar a vida  –  e o espetáculo da tragédia – possível de ser 

vivida.  

Além da natureza reparadora e sanadora, Nietzsche diz que “tampouco deve faltar à 

Apolo aquela linha delicada que a imagem onírica não pode ultrapassar”, isto é, “aquela 

limitação mensurada, aquela liberdade em face das emoções mais selvagens, aquela sapiente 

tranquilidade do deus plasmador” (Ibid). A essa “sapiente tranquilidade” que Nietzsche 

atribui a Apolo, diz que poderia valer, “em um sentido excêntrico”, a observação de 

Schopenhauer em O mundo como vontade e representação: 

Tal como, em meio ao mar enfurecido que, ilimitado em todos os quadrantes, ergue 
e afunda vagalhões bramantes, um barqueiro está sentado em seu bote, confiando na 

                                                
18 Para um desenvolvimento mais detalhado acerca do apolíneo e do dionisíaco: BENCHIMOL, Márcio. Apolo e 
Dionísio: Arte, Filosofia e Crítica da Cultura no Primeiro Nietzsche. São Paulo: Annablume, 2002. 
HARTMANN CAVALCANTI, Anna. Símbolo e alegoria: a gênese da concepção da linguagem em Nietzsche. 
São Paulo: Annablume; Fapesp. Rio de Janeiro: DAAD, 2005. Há também a tese de doutorado de MAYER 
BRANCO, Maria João. Arte e filosofia no pensamento de Nietzsche. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 
2010.  
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frágil embarcação; da mesma maneira, em meio a um mundo de tormentos, o 
homem individual permanece calmamente sentado, apoiado e confiante no 
principium individuationis [princípio de individuação] (Ibid).  

 

Assim é que o apolíneo, por meio da ilusão no ‘indivíduo’, confere a este a serenidade 

em meio ao caos, pois “mesmo quando mira colérico e mal-humorado, paira sobre ele a 

consagração da bela aparência” (GT/NT, 1). Nesse sentido, se o apolíneo traz o conhecimento 

de si a partir da ilusão na individualidade, Nietzsche pensará o dionisíaco pelo seu oposto: o 

esquecimento de si. É o dionisíaco, com a sua analogia à embriaguez e ao uno-primordial 

[Ur-eine], que rompe o véu da individuação. Se em meio ao terror, além da ilusão e da bela 

aparência na qual o indivíduo confia, “acrescentarmos o delicioso êxtase que, à ruptura do 

principium individuationis, ascende do fundo mais íntimo do homem, sim, da natureza, ser-

nos-á dado lançar um olhar à essência do dionisíaco, que é trazido a nós, o mais de perto 

possível, pela analogia da embriaguez” (Ibid). A analogia do dionisíaco com o estado da 

embriaguez não se dá simplesmente pelo fato da bebida em excesso, presente nos rituais a 

Dionísio, mas também pela época em que se dava o ritual: na primavera. Em uma tal época de 

renovação da natureza, o excesso e o êxtase são capazes de gerar um esquecimento da 

individualidade, proporcionando o sentimento de união dos indivíduos com a natureza: “sob a 

magia do dionisíaco torna a selar-se não apenas o laço de pessoa a pessoa, mas também a 

natureza alheada, inamistosa ou subjugada volta a celebrar a festa de reconciliação com seu 

filho perdido, o homem” (GT/NT, 1).  

Além da analogia do dionisíaco com a embriaguez, Nietzsche também relaciona-o ao 

uno-primordial [Ur-eine], que pode ser compreendido ontologicamente como “a coisa em si” 

e a “origem de todo o mundo fenomenal”.19 Na compreensão do uno-primordial, expresso 

pelo dionisíaco, todos os indivíduos estariam ligados por uma unidade, que é a vida, 

manifestando-se a mesma em cada um deles. Seria a ideia de um mundo que age como um 

único organismo. Contrariamente ao princípio de individuação, “O uno-primordial como uno 

vivente representa a totalidade da força vital da natureza concebida como um único ser vivo 

não individualizado”.20  

 

*** 

 

 Após explicitarmos alguns aspectos de ambos os impulsos presentes na tragédia, 

                                                
19 BENCHIMOL, op.cit, p. 31. 
20 Ibid, p. 32. 
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podemos, então, nos dirigir ao problema que nos levará a questão da arte da décadence: não a 

presença do apolíneo e do dionisíaco na tragédia, mas, ao contrário, o momento de sua 

dissolução. Como já dito, na ocasião da publicação de seu livro de juventude, Nietzsche se 

ocupa em pensar a  relação entre a decadência da tragédia e da cultura grega, sendo que 

ambas seriam concomitantes ao surgimento de Sócrates. Nietzsche reconhece no período 

grego que era até então interpretado como o auge da sabedoria helênica, isto é, como o 

momento no qual, através de Sócrates, “o pensamento proclama o princípio de sua 

independência e de sua interioridade [e] a razão se afirma livre”21, não um sinal de saúde, mas 

o sintoma de uma civilização em processo de envelhecimento. Em um fragmento do início de 

1888, o filósofo explicita aquilo que seu primeiro livro havia inovado: “a nova concepção dos 

gregos é o elemento distintivo deste livro”. Além disso, “a nova concepção da arte” (NF/FP 

14[25] 1888) e a formulação de “um problema para a psicologia, o problema grego” (NF/FP 

14[26] 1888). 

 No segundo prefácio de O nascimento da tragédia, reeditado e publicado 14 anos 

depois da primeira edição, Nietzsche se pergunta: “Não poderia ser precisamente esse 

socratismo um signo de declínio, do cansaço, da doença, de instintos que se dissolvem 

anárquicos?” (GT/NT, Tentativa de autocrítica 1). Nota-se que os questionamentos sobre a 

decadência retornam diferencialmente no último período, não por acaso: pois na época da 

autocrítica o filósofo já se ocupava da teoria da décadence e da fisiologia da arte. Embora 

Nietzsche lamente na autocrítica a sua incapacidade de ter expressado, na época de GT/NT, 

suas “intuições e atrevimentos tão próprios” (GT/NT, Tentativa de autocrítica 6) com uma 

linguagem própria, exprimindo-os apenas “com fórmulas schopenhauerianas e kantianas, 

estranhas e novas valorações, que iam desde a base contra o espírito de Kant e de 

Schopenhauer” (Ibid), de toda maneira, reconhece que o seu livro de juventude buscou 

revalorar, pela primeira vez na história da filosofia, o período grego socrático. Isso será ainda 

mais explicitado pelo filósofo no capítulo sobre GT/NT, em Ecce Homo:  

Ao reconhecer Sócrates como décadent, eu havia dado uma prova inteiramente 
inequívoca do quão pouco a segurança de minhas garras psicológicas era ameaçada 
por quaisquer idiossincrasias morais – a moral mesma como sintoma de decadência 
é uma inovação, uma singularidade de primeira ordem na história do conhecimento 
[...] Eu vi por primeiro a verdadeira oposição – o instinto que degenera, que se volta 
contra a vida com subterrânea avidez de vingança (– o cristianismo, a filosofia de 
Schopenhauer, em certo sentido já a filosofia de Platão, o idealismo inteiro, como 
formas típicas) (EH/EH, O nascimento da tragédia 2). 

 

 A crítica ao otimismo científico, a decadência da arte a partir do surgimento de uma 

                                                
21 LEFEBVRE, Henri. La fin de l’histoire. Paris: Les editions de minuit, 1970, p. 77. 
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perspectiva moral, ou a questão de o valor estético ser interpretado não a partir da ótica do 

artista (criador), mas sim a partir da ótica do espectador (crítico), são estas algumas das 

questões que o filósofo já anunciava em GT/NT, mas que a partir de 1883, ganharão corpo e 

voz por meio da arte da décadence. Por ora, concentremo-nos no desenvolvimento de tais 

questões ainda sob o nome de Verfall, em O nascimento da tragédia. 

 

c – A emergência do espectador e do homem teórico: decadência da tragédia, decadência 

da cultura  

 

 Em GT/NT, Nietzsche se pergunta a respeito do papel do espectador: “Que espécie de 

gênero artístico seria esse que fosse extraído do conceito de espectador e do qual se 

considerasse o ‘espectador em si’ como a verdadeira forma? O espectador sem espetáculo é 

um conceito absurdo” (GT/NT, 7). Neste aspecto, Nietzsche retoma novamente Aristóteles, 

mas dessa vez, a partir do problema do coro. Segundo afirma Nietzsche, Aristóteles havia 

compreendido o coro trágico como a origem da tragédia, o que levaria a compreender a figura 

do espectador como uma extensão do coro.22 O problema de uma tal interpretação, para 

Nietzsche, é que o coro torna-se, assim, o elemento “político” e “moralizante” da tragédia, 

entendendo, por sua vez, que a “lei moral [deveria ser] representada pelos democráticos 

atenienses no coro popular” (Ibid). O coro, nesse sentido, carregaria a “representação 

constitucional de um povo” (Ibid). Se o coro era o elemento político e moralizante da 

tragédia, e a figura do espectador era compreendida, por sua vez, como a extensão do coro, 

então daí teria surgido, segundo a perspectiva nietzschiana, a figura do espectador “crítico”. 

Mas ao fazer do espectador um ‘problema’, Nietzsche direciona sua critica não apenas a 

Aristóteles, mas à análise estética vigente no século XIX, que encontrava na percepção do 

espectador o princípio para o julgamento estético23.  

                                                
22 “Creio não estar afirmando uma enormidade quando digo que o problema dessa origem [da tragédia] não foi 
até agora uma só vez seriamente levantado e, por isso mesmo, muito menos solucionado, por mais amiúde que 
os farrapos dispersos da tradição antiga tenham sido combinatoriamente costurados um no outro e depois de 
novo dilacerados. Essa tradição nos diz com inteira nitidez que a tragédia surgiu do coro trágico e que 
originariamente ela era só coro e nada mais que coro; daí nos vem a obrigação de ver esse drama trágico como 
verdadeiro protodrama no âmago, sem nos deixarmos contentar de modo algum com as frases retóricas 
correntes, que ele, o coro, é o espectador ideal ou que deve representar o povo em face da região principesca da 
cena” (GT/NT, 7). 
23 A respeito da função do espectador na obra de arte, Patrick Wotling diz que a teoria da fisiologia da arte, 
elaborada por Nietzsche no último período, proporcionaria uma compreensão estética que se contrapõe à 
doutrina do juízo estético de Kant, para o qual o ponto de vista do espectador prevaleceria na análise do belo. 
Segundo Wotling, a fisiologia da arte seria uma tentativa nietzschiana de contrapor de maneira radical a 
compreensão estética de sua época, que seria, antes de tudo, marcada pela análise kantiana: “Talvez seja em seu 
aspecto polêmico que se pode medir da melhor maneira a significação dessa abordagem renovada da estética da 
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Ficamos de fato assombrados tão logo comparamos o nosso bem conhecido público 
teatral de hoje com aquele coro e nos perguntamos se é possível extrair como 
idealização, a partir desse público, algo análogo ao coro trágico. Temos que negar 
em silêncio tal possibilidade [...] Nós havíamos acreditado em um público estético e 
tínhamos o espectador individual por tão mais habilitado quanto mais estivesse em 
condições de aceitar a obra de arte como arte, isto é, esteticamente (Ibid). 

 

 O espectador ‘crítico’ ao qual Nietzsche dirige seu ataque, deveria sempre ter 

consciência de que tem diante de si “uma obra de arte e não uma realidade empírica; ao passo 

que o coro trágico dos gregos é obrigado a reconhecer no palco existências vivas” (Ibid). 

Contrapondo-se a uma tal interpretação política e moralizante do coro e, portanto, do 

espectador, Nietzsche situa a posição de Schlegel acerca do “espectador ideal”, que 

encontrava a sua mais imediata representação na figura do coro grego como o elemento 

“corpóreo, empírico”: 

Bem mais célebre do que essa explicação política do coro é o pensamento de A. W. 
Schlegel, o qual nos aconselha a encarar o coro, em certa medida, como a suma e o 
extrato da multidão de espectadores, como o “espectador ideal” [...] Havíamos 
sempre pensado que o espectador apropriado, fosse ele qual fosse, precisaria 
permanecer sempre consciente de que tem diante de si uma obra de arte e não uma 
realidade empírica [...] e agora a expressão de Schlegel nos dá a entender que o 
perfeito espectador ideal deixa o mundo da cena atuar sobre ele, não ao modo 
estético, mas sim corpóreo, empírico (GT/NT, 7).  

  

 Apesar de Nietzsche contrapor a análise de Schlegel à interpretação vigente desde 

Aristóteles e que teria, por sua vez, perpetuado até o século XIX, ele questiona a análise 

schlegeliana na medida em que o espectador ainda permanece como algo ‘em si’ e, portanto, 

independente do espetáculo. Em contraposição à Schlegel, Nietzsche traz a interpretação de 

Schiller acerca do coro, que o vê “como uma muralha viva que a tragédia estende à sua volta 

a fim de isolar-se do mundo real e de salvaguardar para si o seu chão ideal e a sua liberdade 

poética” (GT/NT, 7). Sobre uma tal interpretação schilleriana do coro, diz Nietzsche: 

Schiller luta com essa sua arma principal contra o conceito comum do natural, 
contra a ilusão ordinariamente exigida na poesia dramática. Enquanto o próprio dia é 
no teatro apenas artificial, a arquitetura somente simbólica e a linguagem métrica 
apresenta um caráter ideal, continua reinando o engano no todo: não basta que se 
tolere apenas como simples liberdade poética o que constitui, afinal, a essência de 

                                                                                                                                                   
arte e, a esse respeito, a referência de Stendhal desempenha a função de máquina de guerra anti-kantiana; pois se 
Nietzsche pensa com a tradição, ele pensa – e isso é particularmente nítido em questões de estética – a partir de 
uma certa representação da tradição, e mais ainda que Schopenhauer, é Kant quem constitui aqui seu ponto de 
referência e, portanto, seu adversário” (WOTLING, op.cit, p. 199). Apesar de Wotling deter-se apenas no que 
diz respeito à teoria da fisiologia da arte, vemos que já em GT/NT, ao contestar a concepção estética que 
privilegia a ótica do espectador, entendendo por este aquele que julga e, portanto, avalia com valores morais, 
Nietzsche aproximar-se-ia da crítica a Kant que estará por trás da teoria da fisiologia da arte, isto é: avaliar a 
obra de arte não mais a partir do ponto de vista do espectador (crítico), mas sim a partir da ótica do artista 
(criador). 
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toda a poesia. A introdução do coro é o passo decisivo pelo qual se declara aberta e 
lealmente guerra a todo e qualquer naturalismo na arte (Ibid). 

 

Cabe ressaltar que nesse determinado aspecto, Nietzsche se aproxima da interpretação 

de Schiller devido ao seu reconhecimento de que o coro seria, muito mais do que o elemento 

consciente e moral da tragédia, um elemento fundamentalmente estético através do qual os 

gregos combatiam o impulso naturalista na arte, a vontade de fundamento. Por isso, como 

veremos, o otimismo científico se insere na tragédia apenas com a aniquilação do coro. 

No curso de 1870, Nietzsche já havia se ocupado da morte do coro na tragédia, 

indicando que o seu desaparecimento levaria, de fato, a uma “imitação naturalista da 

realidade”, pois o coro seria o elemento “idealizável da tragédia [...]. A tragédia com coro 

nasceu em uma realidade transfigurada, na qual os homens cantam e se movimentam 

ritmicamente; a tragédia sem coro, nasceu da realidade empírica, onde se fala e anda”. (ITS 5, 

O coro). Para Nietzsche, a necessidade de supressão do coro trágico que irrompe a partir de 

Eurípides, teria sido um dos primeiros sintomas de uma cultura teórica que, com Sócrates, 

dará os seus passos decisivos.  

Em Ésquilo, porém, ainda não havia nenhuma contraposição entre público e coro. A 

figura do espectador como ser isolado da tragédia, que se sentia exterior a ela e portanto era 

capaz de obter um juízo crítico sobre os acontecimentos trágicos, ainda não havia surgido. 

Coro e público compreendiam-se como um só, um como o espelhamento do outro: “O coro 

satírico é, acima de tudo, uma visão tida pela massa dionisíaca, assim como, por outro lado, o 

mundo do palco é uma visão tida por esse coro de sátiros” (GT/NT, 7). Nesse sentido, há 

leituras que nos remetem ao que está em jogo, para o jovem Nietzsche, no desenvolvimento 

artístico: “um fazer sobre ou a partir de si mesmo e um assistir que é simultâneo a esse fazer. 

As noções de ser sujeito e objeto transformam-se nas de ser simultaneamente poeta, ator e 

espectador”24.  

Mas a tragédia, já em sua origem, teria manifestado um primeiro momento de 

individuação na sociedade grega, isto é, da dissolução da unidade entre o indivíduo e aquela 

comunidade que fazia parte dos rituais a Dionísio. Entretanto “essa individualização, de forma 

alguma, faz do portador da máscara um sujeito psicológico, uma ‘pessoa’ individual. Ao 

contrário, a máscara integra a personagem trágica numa categoria social e religiosa bem 

                                                
24 MAYER BRANCO, op. cit, p. 54. 
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definida: a dos heróis”25. No momento em que Théspis, o primeiro ator, em pleno ritual à 

Dionísio, coloca-se no centro da roda em que todos estavam juntos como um único coro, 

louvando o Deus enquanto dançavam e bebiam em um ritual orgiástico, e diz ser, ele mesmo, 

a representação do Deus, é possível então o surgimento da tragédia. Quando o ator, enquanto 

sujeito individual, separa-se do todo e coloca-se no centro do palco como aquele que 

representa Dionísio, é então possível que o ritual torne-se espetáculo, pois há alguém que 

executa a ação e alguém que a assiste. Com o surgimento do ator, há portanto o surgimento do 

espectador. Mas ainda não se tratava do espectador crítico, que para poder se relacionar com a 

arte precisaria primeiramente concebê-la com a distância de um objeto possível de ser 

analisado. Muito mais do que um espectador individualizado, tratava-se de uma “multidão” 

que participava da tragédia, multidão essa que não era “meramente espectadora, mas 

participante, no sentido mais literal. O público participava ativamente do ritual teatral, 

religioso, inseria-se na esfera dos deuses e compartilhava o conhecimento das grandes 

conexões mitológicas”.26 

Assim é que nas primeiras tragédias, como em Ésquilo, o público sentia-se ainda 

muito próximo daquela figura do coro presente no ritual a Dionísio: todos participavam do 

espetáculo como em uma festa, celebrando e louvando os mitos, os deuses e os heróis. 

Segundo Nietzsche, 

O estado de espírito do ouvinte era solene; tratava-se de um culto. Originariamente, 
todos participavam. Rara disposição para a festa, sentimento matinal 
manifestamente alegre. Sem delicadezas e princípios teóricos. Reunião total do 
povo, que reencontrava seus representantes no coro (vox Populi) e seu ideal nos 
heróis, que eram habituados a entender tudo politicamente como homens políticos 
por excelência (ITS 3, O público da tragédia). 

 

Mas quando o ritual a Dionísio se torna um evento do estado ateniense, então o coro, 

nascido no ritual, é levado à tragédia, proporcionando assim o sentimento de reunificação do 

indivíduo com a natureza.27 Como aponta Jean-Pierre Vernant, a figura do coro na tragédia 

era a transfiguração de um “ser coletivo e anônimo cujo papel consiste em exprimir em seus 

temores, em suas esperanças e julgamentos, os sentimentos dos espectadores que compõem a 

                                                
25 VERNANT, Jean-Pierre e VIDAL-NAQUET, Pierre. Mito e tragédia na grécia antiga. Trad: Anna Lia de 
Almeida Prado, Filomena Yoshie Hirata Garcia, Maria da Conceição M. Cavalcante, Bertha Halpem Gurovitz, 
Helio Gurovitz. São Paulo: Perspectiva, 2008, p. 2. 
26 BERTHOLD, Margot. História mundial do teatro. Trad. Maria Paula v. Zurawski, J. Guinsburg, Sérgio 
Coelho e Clóvis Garcia. São Paulo: Perspectiva, 2006, p. 104. 
27 A tragédia, mesmo quando inserida na comunidade ateniense, tinha uma função muito específica: recobrar o 
sentimento de união entre o indivíduo e a natureza, laço que havia sido rompido com a passagem do ritual para a 
tragédia. É esse sentimento que Nietzsche, na época da escrita de GT/NT, acreditava ver nascer com a obra de 
arte total wagneriana: a aliança entre Apolo e Dionísio, o mito e a música, a individuação e o esquecimento de si, 
acreditava igualmente se concretizar em Wagner. 
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comunidade cívica” 28 . Por outro lado, a figura do ator expressava a “personagem 

individualizada cuja ação forma o centro do drama”29.  

 Se as primeiras tragédias ainda proporcionavam, através do coro, o sentimento de 

união entre os indivíduos e a natureza antes presente nos rituais a Dionísio, a crítica de 

Nietzsche recai então nas tragédias tardias, em Sófocles e principalmente em Eurípides. Já 

com Sófocles, a importância do coro diminui em relação a Ésquilo e às demais tragédias 

antigas, e o mito – do universo da ilusão apolínea –, que antes encontrava sua redenção no 

coro dionisíaco, transforma-se em um “refinamento psicológico” a serviço da figura do herói. 

Nietzsche percebe, já no processo de decadência da tragédia grega, uma tendência à 

individualidade das formas artísticas e, com isso, um processo no qual o eu, o singular, o 

indivíduo, a parte, ganha destaque em detrimento do universal uno-primordial [Ur-eine] 

dionisíaco. A força desse espírito científico de conhecimento, contrária ao espírito dionisíaco, 

é percebida através da “representação de caracteres e do refinamento psicológico na tragédia a 

partir de Sófocles” (GT/NT, 17). Em Sófocles, o personagem (herói) se torna cada vez mais 

complexo. O herói não é mais um modelo a ser seguido, mas ele passa a ser um problema, 

torna-se ‘questão’. A lei divina é questionada pelo herói, ao mesmo tempo em que o herói é 

questionado pelo público. Ao deixar Corinto e ir para Tebas na tentativa de escapar da 

profecia do oráculo de Délfos, Édipo acreditou ser possível enganar os deuses e escapar de 

sua moira. Com isso ele inaugura os primórdios do homem teórico que representa, pela 

primeira vez, o início de um distanciamento da cultura grega em relação aos mitos. Em 

Sófocles, o público já não é mais capaz de sentir o mito, mas apenas a “força instintiva do 

artista” (Ibid). Dessa maneira, Nietzsche percebe na tragédia de Sófocles o início de uma 

perda na importância do mito e os primórdios do surgimento da figura do ‘artista’, onde se 

reconhece “o triunfo da aparência sobre o universal e o prazer no preparado singular, quase 

anatômico, respiramos já o ar de um mundo teórico, para o qual o conhecimento científico 

vale mais do que a reverberação artística de uma regra do mundo” (Ibid).  

 Mas Sófocles ainda preservaria um respeito em relação aos mitos, na medida em que o 

refinamento psicológico dos seus heróis era diretamente atrelado ao desenvolvimento da 

narrativa mítica. Eurípides, por outro lado, já se sentia suficientemente distante da cultura de 

heróis, e por isso podia inventar mitos e personagens da maneira como os enxergasse. Nesse 

sentido, “Eurípides já não pinta mais do que grandes traços isolados de caráter, que sabem 

externar-se em paixões veementes; na nova comédia ática há apenas máscaras com uma só 

                                                
28 VERNANT, op.cit, p.2 
29 Ibid. 
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expressão” (Ibid). Em Eurípides, diferentemente de Sófocles, já não haveria tampouco a 

identificação imediata do mito com a personagem. Haveria apenas partes isoladas de caráter, 

e o espírito criador de mitos, a música, não teria mais a mesma relevância. “O que agora ainda 

resta da música é ou música de excitação30 ou de recordação, quer dizer, ou um estimulante 

para nervos embotados ou desgastados ou uma pintura sonora” (Ibid). Eurípides fazia parte de 

um momento da cultura grega no qual “os pressupostos míticos de uma religião passam a ser 

sistematizados, sob os olhos severos e racionais de um dogmatismo ortodoxo, como uma 

suma acabada de eventos históricos” (GT/NT, 10). Pois será assim, na perspectiva 

nietzschiana, que a religião grega e por conseguinte a tragédia, começa a morrer:  

quando se começa a defender angustiadamente a credibilidade dos mitos, mas, ao 
mesmo tempo, a resistir a toda possibilidade natural de que continuem a viver e a 
proliferar, quando, por conseguinte, o sentimento para com o mito morre e em seu 
lugar entra a pretensão da religião a ter fundamentos históricos (Ibid). 

 

 A partir desse sentimento de distanciamento da cultura dos mitos de heróis, Eurípides 

traria à cena a cultura do espectador e do homem teórico, aparecendo pela primeira vez no 

palco da tragédia. Quando o filósofo afirma que “o espectador foi levado por Eurípides à 

cena” (GT/NT, 11), trata-se de algo decisivo para compreendermos a interpretação 

nietzschiana  da decadência [Verfall] da tragédia e da cultura grega. Nietzsche indaga: “Mas o 

caso é que o ‘público’ é apenas uma palavra e de modo algum uma grandeza homogênea e em 

si persistente. De onde viria ao artista a obrigação de acomodar-se a um poder cuja força 

reside apenas no número?” (Ibid). Segundo Nietzsche, Eurípides sentia-se, ele próprio, como 

um espectador em meio à cultura de mitos e, justamente por isso, pôde levar à cena o olhar do 

espectador. O próprio Eurípides olhava para as grandes obras das tragédias de seus 

antecessores e sentia-se ele mesmo como um espectador desse mundo helênico; distante, 

portanto, do mundo de heróis retratado por Ésquilo e Sófocles.31 Assim, foi capaz de 

                                                
30 Cabe ressaltar que em WA/CW, Nietzsche também definirá a música da décadence como música de excitação, 
como música para “nervos cansados”. Mas no caso do livro de 1888, diferentemente de GT/NT, será Wagner o 
alvo da crítica: “Nossos médicos e fisiólogos têm em Wagner seu caso mais interessante, ou no mínimo um caso 
muito completo. Precisamente porque nada é mais moderno do que esse adoecimento geral, essa tardeza e 
superexcitação do mecanismo nervoso, Wagner é o artista moderno par excellence, o Cagliostro da 
modernidade” (WA/CW, 5). Como mencionado, Nietzsche dedica GT/NT a Wagner, e nessa ocasião via a obra 
de arte total wagneriana como um meio para a renovação da cultura e da arte alemã. Neste aspecto, é interessante 
notar que muitas das críticas que o filósofo direciona à arte e especificamente à música em GT/NT, serão 
retomadas em WA/CW. Mas, neste ultimo, Wagner não será mais aquele a partir do qual a cultura poderá 
encontrar sua renovação, mas sim, o maior artista da décadence da época.  
31 Não por acaso, a decadência de Eurípides será concomitante à decadência helênica: a guerra do Peloponeso 
irrompe apenas alguns dias após a estreia de Medeia, em março de 431 a.C, devido a um ataque tebano na cidade 
de Plateia, aliada de Atenas. Nietzsche não se refere explicitamente à guerra, mas certamente o filósofo pensava 
no contexto histórico-político ao diagnosticar a decadência socrática pela primeira vez em GT/NT. Cf. VIEIRA, 
Trajano. Nota preliminar. In: Medeia. Eurípides. Trad. Trajano Vieira. São Paulo: Editora 34, 2010. 
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representar em cena inclusive o ritual a partir do qual surgiu a tragédia, como é o caso de As 

Bacantes, a mais perfeita representação do culto a Dionísio.  

Assim, cismando, intranquilo, ficava sentado no teatro, e ele, o espectador, 
confessava a si mesmo que não entendia seus grandes predecessores. Mas como o 
entendimento significava para ele a própria raiz de todo desfrute e criação, precisava 
indagar e mirar à sua volta para saber se alguém mais pensava como ele e 
confessava igualmente aquela incomensurabilidade (GT/NT, 11).  

 

Nesse sentido é que, ao analisar o mito, Eurípides coloca o espectador no palco. O 

povo grego vê a si mesmo em cena, e se identifica com essa visão.  

Por seu intermédio, o homem da vida cotidiana deixou o âmbito dos espectadores e 
abriu caminho até o palco, o espelho, em que antes apenas os traços grandes e 
audazes chegavam à expressão, mostrou agora aquela desagradável exatidão que 
também reproduz conscientemente as linhas mal traçadas na natureza (Idem).  

 

Se os tragediógrafos anteriores a Eurípides não tinham o propósito de levar a realidade 

à cena, e se a tragédia anterior era precisamente a transfiguração da realidade, então aquele 

instinto naturalista na arte, que almeja uma representação e não mais uma transfiguração do 

real, é com Eurípides instaurado.32 O novo espectador ateniense não queria mais assistir à 

celebração dos mitos de heróis e vivenciar a experiência transfiguradora da música dionisíaca, 

mas queria ver33 “o seu duplo no palco”. Assim aprenderam com Eurípides “a observar, a 

discutir e a tirar consequências, segundo as regras da arte e com mais matreiras sofisticações” 

(Ibid).  

Para Nietzsche, essa radical mudança na concepção trágica do povo grego manifesta 

uma transformação na linguagem pública, possibilitando a representação do cotidiano no 

palco: “graças a essa transformação da linguagem pública, ele [Eurípides] tornou possível, no 

todo, a comédia nova. Pois de ora em diante não existe mais segredo nenhum de como e com 

que sentenças o cotidiano podia representar-se no palco” (Ibid). Assim, Nietzsche diagnostica 

na arte grega os valores e as interpretações daquela determinada cultura. Mas uma tal 

“transformação da linguagem pública”, por meio da qual Eurípides decreta a morte da 

tragédia grega é, para Nietzsche, sintoma de um problema muito mais amplo. O surgimento 

                                                
32 BERTHOLD, op.cit, p. 110, situa que é precisamente com Eurípides que inicia-se o teatro psicológico do 
ocidente. “’Eu represento os homens como devem ser, Eurípedes os representa como eles são’, Sófocles disse 
uma vez”. 
33 Em WA/CW, Nietzsche reconhecerá na arte de Wagner o privilégio da visão sobre a audição. A música da 
obra de arte total seria apenas escrava do drama, isto é, da ação representada em cena. Tal aspecto não 
pertenceria apenas à arte de Wagner, mas neste encontrar-se-ia a expressão de uma tal característica dos 
modernos: a tirania da visão sobre a audição. Mas Nietzsche já havia se debruçado sobre tal questão no curso de 
1870, ao constatar: “o grego tem grande talento para ouvir (ouvinte), o germânico, para ver (espectador) – isto 
deve ser reconhecido ainda na tendência do público atual” (ITS 1, A tragédia antiga e a tragédia moderna por 
meio da consideração de sua origem).  
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da figura do espectador a partir de Eurípides manifesta o início de uma cultura histórica na 

qual os membros daquela comunidade sentem-se, muito mais do que criadores da própria 

cultura, espectadores, e assim, separando-se dos acontecimentos presentes como um crítico 

que se separa da obra de arte, olham para o passado a fim de analisá-lo. Os primórdios do 

surgimento do homem histórico, o surgimento do espectador e a morte da tragédia grega são, 

para Nietzsche, as consequências de um processo de decadência da cultura grega e 

relacionam-se a um mesmo problema. Sócrates será, nesse sentido, como um “ponto de 

inflexão e um vértice da assim chamada história universal” (GT/NT, 15), a figura principal da 

primeira forma de decadência diagnosticada por Nietzsche. Por isso mesmo Eurípides era 

apenas um “arauto” de um outro “princípio assassino”, o socratismo estético:  

Dionísio já havia sido afugentado do palco trágico e o fora através de um poder 
demoníaco que falava pela boca de Eurípides. Também Eurípides foi, em certo 
sentido, apenas máscara: a divindade, que falava por sua boca, não era Dionísio, 
tampouco Apolo, porém um demônio de recentíssimo nascimento, chamado 
Sócrates. Eis a nova contradição: o dionisíaco e o socrático, e por causa dela a obra 
de arte da tragédia grega foi abaixo (GT/NT, 12). 

 

 Se Eurípides foi o primeiro espectador justamente porque mirava com distância os 

seus predecessores, o segundo foi Sócrates, este “que não compreendia a tragédia e por isso 

não a estimava” (Ibid). O socratismo estético, a partir do qual a tragédia sucumbiu, define-se 

pela sentença: “‘Tudo deve ser inteligível para ser belo’” (Ibid), que é paralela à: “‘Só o 

sabedor é virtuoso’” (Ibid). A “tendência socrática” da qual fala Nietzsche, que opera segundo 

a sentença mencionada acima, é, pois, expressão de um “otimismo científico”. Na tragédia 

euripidiana, tal otimismo científico se manifesta não apenas pela inserção da figura do 

espectador no palco, mas também pela necessidade de Eurípides em justificar a ação trágica. 

Pela necessidade de que a tragédia fosse verossímil, ele inseriu o Prólogo, explicando por 

meio deste a ação que se desenrolaria. Uma tal necessidade de se assegurar da veracidade da 

ação é, para o jovem Nietzsche, sintoma do “método racionalista” que começava a surgir em 

Atenas. Com Eurípides, “o efeito da tragédia jamais repousava sobre a tensão épica, sobre a 

estimulante incerteza acerca do que agora e depois iria suceder, mas antes sobre aquelas 

grandes cenas retórico-líricas em que a paixão e a dialética do protagonista se acaudalavam 

em largo e poderoso rio” (Ibid). Para certificar-se da realidade do mito, ele introduz assim o 

Prólogo, “mais ou menos como Descartes só conseguiu demonstrar a realidade do mundo 

empírico apelando para a veracidade de Deus e a sua incapacidade para a mentira” (Ibid). 

 Se para Sócrates “tudo deve ser inteligível para ser belo” (GT/NT, 12), para Eurípides 

“tudo deve ser consciente para ser bom” (Ibid). Nietzsche contrapõe, assim, a criação de 
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Ésquilo à criação de Eurípides, dizendo que enquanto o primeiro criava inconscientemente, o 

segundo tinha o seu poetar como “o eco de seus conhecimentos conscientes” (Ibid). Nesse 

sentido, Eurípides é avaliado por Nietzsche como o poeta do socratismo estético, e será 

sobretudo no desfecho da tragédia euripidiana que irá se manifestar o otimismo científico. 

Nas tragédias antigas, segundo Nietzsche, nas quais tanto o apolíneo, o elemento do mito, 

quanto o dionisíaco, o coro, eram igualmente presentes, manifestava-se no final o consolo 

metafísico, “sem o qual não há como explicar de modo algum o prazer pela tragédia” 

(GT/NT, 17). Eurípides, ao reduzir a importância do coro e, portanto, do mito34, exclui do 

desfecho trágico o consolo metafísico, e insere em seu lugar o deus ex machina 35 , 

transformando a consolação metafísica em uma consolação terrena, através do “deus das 

máquinas e crisóis […], que acredita em uma correção do mundo pelo saber, em uma vida 

guiada pela ciência; e que é efetivamente capaz de desterrar o ser humano individual em um 

círculo estreitíssimo de tarefas solucionáveis”, na qual se quer a vida apenas para conhecê-la: 

“Eu te quero: tu és digna de ser conhecida” (Ibid). 

 

d - Decadência, tirania e escravidão: aspectos em Sócrates, Alexandre e a ópera 

 

Como dito anteriormente, o ‘socratismo estético’, tal como inserido na arte por meio 

de Eurípides, é para Nietzsche um desdobramento do otimismo científico que se manifesta, 

pela primeira vez, na figura de Sócrates. Em O nascimento da tragédia, um dos pontos 
                                                
34 “E assim como o mito morreu para ti, também morreu para ti o gênio da música: e mesmo se saqueaste com 
presas ávidas todos os jardins da música, ainda assim só pudeste chegar a uma arremedada música mascarada. E 
porque abandonaste Dionísio, por isso Apolo também te abandonou” (GT/NT, 10). Nesta passagem, percebe-se 
explicitamente como o elemento socrático inserido na tragédia só é possível a partir da perda tanto do dionisíaco 
(coro) quanto do apolíneo (mito), o que indica mais precisamente que a tragédia é, para Nietzsche, compreendida 
como constante luta e reconciliação entre os dois impulsos da natureza: o apolíneo e o dionisíaco. Nesse sentido, 
se Eurípides reduziu a importância do coro na tragédia grega, o mito não poderia continuar a existir, pois mito e 
coro compreendiam-se mutuamente a partir do desdobramento um do outro. A inserção do elemento socrático, 
portanto, não diz respeito nem ao dionisíaco, nem ao apolíneo, mas a um terceiro elemento, que é o ‘otimismo 
científico’, tornado possível apenas a partir da exclusão dos dois impulsos antes presentes na tragédia. 
35 O deus ex machina [mêchanê] era, segundo Aristóteles, um artifício usado por certos tragediógrafos, 
sobretudo Eurípides, com o intuito de explicar seja o desfecho da ação trágica, seja alguma ação que não possa 
ser resolvida pelo desenlace do nó da trama, isto é, pelo próprio enredo. Em Sófocles, o uso do deus ex machina 
ainda não seria tão frequente como em Eurípides, e se daria dentro da própria lógica da tragédia, quando por 
exemplo, no desfecho, Édipo fura os olhos. Tal ação, que não caberia ao público assistir, é apenas narrada, pois 
furar os olhos é uma metáfora para o estado da cegueira de Édipo em relação a profecia traçada pelos deuses. Ao 
furar os olhos, Édipo castigar-se-ia por não ter visto que ao fugir para Tebas estaria justamente indo ao encontro 
de seu destino. Assim, toma-se conhecimento do ato de Édipo a partir do artifício da narração, sendo que este 
ainda seria constituído como algo interior à própria trama. Já no caso de Eurípides, o recurso do deus ex machina 
poderia ser usado tanto no Prólogo quanto no desfecho. O deus ex machina poderia ser tanto uma grua sobre a 
qual um ator, representando a figura do deus, aparecia em cena para explicar um fato e resolver a trama, ou para 
assegurar a verossimilhança desta ao narrar uma ação. O importante é que, de toda maneira, o deus ex machina 
é, segundo Nietzsche, um recurso exterior à trama, artificial; o que faz com que o consolo proporcionado pela 
tragédia se torne um consolo ‘técnico’, ‘mecânico’, e não mais ‘metafísico’. 
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principais da crítica de Nietzsche à figura de Sócrates recai no problema do instinto. Sócrates, 

ao confessar a si mesmo que não sabia nada, percebeu que os maiores “estadistas, oradores, 

poetas e artistas” (GT/NT, 13) não compreendiam racionalmente sequer a sua profissão, e a 

seguiam “apenas por instinto” (Ibid). Ao perceber a falta de compreensão dos gregos, “o 

socratismo condena tanto a arte quanto a ética vigentes; para onde quer que dirija o seu olhar 

perscrutador, avista ele a falta de compreensão e o poder da ilusão; dessa falta, infere a íntima 

insensatez e a detestabilidade do existente” (Ibid). A partir disso, Sócrates julga ser possível 

criticar o instinto por meio da razão, a fim de corrigir a existência. Dessa maneira, ele cria a 

primeira monstruosa inversão fisiológica, sua idiossincrasia:  

Enquanto, em todas as pessoas produtivas, o instinto é justamente a força 
afirmativa-criativa, e a consciência se conduz de maneira crítica e dissuasora, em 
Sócrates é o instinto que se converte em crítico, a consciência em criador - uma 
verdadeira monstruosidade36 per defectum! (Ibid).  

 

Essa monstruosidade per defectum, que por sua vez torna o instinto crítico e a razão 

criativa provém, para o jovem Nietzsche, de uma fraqueza na disposição mística e uma 

“superfetação” do logos, permitindo que “a natureza lógica [se desenvolva] tão excessiva 

quanto no místico a sabedoria instintiva” (Ibid). Todavia, a monstruosidade socrática, que 

elege o logos como a única forma de conhecimento verdadeira, é para Nietzsche não a prova 

de um excesso, mas a primeira prova de um grande cansaço. O excesso, sob essa perspectiva, 

não é o resultado de uma fonte abundante de vida, tal como o dionisíaco, mas sim o resultado 

de sua decadência. A partir desse cansaço, o logos tornou-se tirano e assenhoreou-se da 

vida.37 

 Se Nietzsche diagnostica a tirania socrática da razão sobre os demais instintos como 

um dos primeiros sintomas de uma cultura em processo de envelhecimento, verá a extensão 

de um tal processo em algo que irá desdobrar-se quase cem anos após a morte de Sócrates, e 

que será determinante para o tornar-se da cultura moderna: a opressão de Alexandre sobre a 

Grécia. A escravidão instaurada por Sócrates, na qual a razão se impõe como senhora sobre os 

demais instintos, bem como a escravidão instaurada por Alexandre, são ambas o resultado de 

um mesmo processo de tirania. Há, para Nietzsche, um otimismo tirano que se oculta no 

fundamento do logos, e que é análogo à “consideração otimista da existência” (GT/NT, 18) 
                                                
36 Em GD/CI (O problema de Sócrates, 3 e 9), Nietzsche analisará fisiológicamente a décadence socrática, e diz 
ser Sócrates um “monstrum in animo”: “Em toda parte os instintos estavam em anarquia; em toda parte se estava 
a poucos passos do excesso: o monstrum in animo era o perigo geral” (op.cit, 9). 
37 Em um fragmento de 1887, Nietzsche irá diagnosticar o excesso de “compreensão” e a moral como um dos 
sintomas da fraqueza e do cansaço, características das épocas de décadence: “a ‘compreensão’ não é nenhum 
sinal de força suprema, mas de um cansaço habilidoso; a moralização mesma é uma ‘décadence’” FP 5[89], 
1887. 
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com a qual Alexandre afirmou-se como tirano universal da cultura helênica. O otimismo 

científico é sempre tirano, pois na sua crença de que é possível conhecer uma verdade 

absoluta, mesmo que esta possa ser absoluta apenas em um outro ‘mundo verdadeiro’, oprime 

os outros instintos que não correspondem à busca dessa tal ‘verdade’. Assim, Nietzsche 

enxerga no otimismo científico que teve a sua primeira manifestação em Sócrates e na 

tragédia de Eurípides, a base da cultura alexandrina e, pois, a base da cultura moderna de sua 

época:  

Todo o nosso mundo moderno está preso na rede da cultura alexandrina e reconhece 
como ideal o homem teórico, equipado com as mais altas forças cognitivas, que 
trabalha a serviço da ciência, cujo protótipo e tronco ancestral é Sócrates [...] E 
agora não vamos ocultar de nós mesmos o que se acha oculto no regaço dessa 
cultura socrática! O otimismo que se presume sem limites! Agora é mister não 
assustar-se, se os frutos desse otimismo amadurecem, se a sociedade, levedada até as 
suas camadas mais baixas por semelhante cultura, estremece pouco a pouco sob 
efervescências e desejos exuberantes, se a crença na felicidade terrena de todos, se a 
crença na possibilidade de tal cultura universal do saber converte-se paulatinamente 
na ameaçadora exigência de semelhante felicidade terrena alexandrina, no conjunto 
de um deus ex machina euripidiano! Note-se o seguinte: a cultura alexandrina 
necessita de uma classe de escravos para existir de forma duradoura; mas ela nega, 
na sua consideração otimista da existência, a necessidade de uma classe assim, e por 
isso, uma vez gasto o efeito de suas belas palavras transviadoras e tranquilizadoras 
acerca da “dignidade da pessoa humana” e da “dignidade do trabalho”, vai pouco a 
pouco ao encontro de uma horripilante destruição. Não há nada mais terrível do que 
uma classe bárbara de escravos que aprendeu a considerar não apenas a sua 
existência como uma injustiça e se dispõe a tirar vingança não apenas por si, mas 
por todas as gerações (GT/NT, 18). 

 

 A partir da cultura alexandrina, todas as outras formas da cultura teriam sido 

desdobramentos do otimismo científico iniciado por Sócrates, que esconde sempre formas de 

escravidão. O que é importante explicitar, nesse sentido, é que a partir do movimento de 

tirania exercido por Sócrates e, por conseguinte, por Alexandre, Nietzsche irá pensar o 

desenvolvimento das artes modernas, e tomará a ópera como o fruto do “homem teórico, pois 

ela é construída “sobre os mesmos princípios de nossa cultura alexandrina” (GT/NT, 19). A 

subordinação da música à palavra presente na ópera é, para Nietzsche, o mais claro exemplo 

disto, pois esse tipo de arte não teria sido construído a partir dos artistas, isto é, daqueles que 

são os criadores, mas sim a partir daqueles que ‘consomem’, os ‘espectadores’, e portanto 

essa arte é fruto de uma exigência do “leigo crítico”, isto é, do “homem teórico”: 

Entender acima de tudo a palavra foi uma exigência dos ouvintes propriamente 
amusicais: tanto assim que só se poderia esperar um renascimento da arte dos sons 
se se descobrisse um modo de cantar em que a palavra do texto dominasse o 
contraponto como o senhor domina o servo (Ibid). 

 

A ópera, ao elevar a palavra ao estatuto de nobreza em detrimento da harmonia, 

operaria segundo o otimismo científico socrático, pois nesse caso: “as palavras são tão mais 
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nobres do que o acompanhante sistema harmônico quanto a alma é mais nobre do que o 

corpo” (Ibid). Permanecer ligado à palavra seria, nesse sentido, “permanecer no mundo 

fenomenal reconhecido como a verdadeira realidade”38, alheando assim a música de sua 

“verdadeira dignidade: a de ser espelho dionisíaco do mundo, de tal modo que só lhe resta, 

como escrava da aparência, arremedar a essência formal e, no jogo das linhas e proporções, 

provocar uma diversão externa” (GT/NT, 19). Tudo isso representa, para Nietzsche, a 

falsidade do homem teórico, já que “não se pode caracterizar de forma mais aguda o conteúdo 

íntimo dessa cultura socrática do que denominando-a cultura da ópera” (Ibid). Disfarçado de 

artista, o homem do otimismo científico que é “o homem artisticamente impotente”, 

produz para si uma espécie de arte, precisamente pelo fato de ser em si um homem 
inartístico. Por não pressentir a profundeza dionisíaca da música, transforma fruição 
musical em retórica intelectual de palavra e sons da paixão no stilo rappresentativo 
e em volúpia das artes do canto; por não ser capaz de contemplar nenhuma visão, 
obriga o maquinista e o cenógrafo a se porem a seu serviço, por não apreender a 
verdadeira essência do artista, conjura diante de si, a seu gosto, o “homem artístico 
primitivo”, isto é, o homem que, em paixão, canta e diz versos (Ibid). 

 

 A ópera, construída a partir de uma tentativa de retorno à forma artística da tragédia, é 

para Nietzsche a forma artística da falsidade por excelência: ela surge de uma falsa crença no 

processo artístico, isto é, “a crença idílica de que, a bem dizer, todo homem sensitivo é um 

artista. No sentido dessa crença, a ópera é a expressão do laicado na arte, que dita as suas leis 

com o otimismo serenojovial do homem teórico” (Ibid). Uma arte que surja a partir da crença 

no indivíduo, como no caso da ópera, é para Nietzsche uma arte decadente, pois o indivíduo 

só pode ser inimigo da arte, e não a origem desta (GT/NT, 4). Isso explicita também aquele 

sintoma do qual havíamos falado anteriormente, quando tratávamos da interpretação de 

Nietzsche acerca da tragédia de Sófocles: se com este, a importância do artista já sobressai ao 

mito, na ópera é por fim o indivíduo que prevalece, isto é, “o homem que, em paixão, canta e 

diz versos” (GT/NT, 19). Se em Sófocles já havia o prevalecimento do herói (indivíduo) sobre 

o mito e um tal processo é afirmando com Eurípides e Sócrates, então a ópera, na sua 

tentativa de retomar a tragédia grega, é capaz de retomá-la apenas enquanto forma decadente 

da tragédia.  

O nascimento da tragédia já apresenta, como é possível notar, as ‘sementes’ de um 

diagnóstico crítico da cultura moderna e da arte. Todavia, Nietzsche ainda elaborava a sua 

crítica da cultura tendo em seu horizonte o exemplo obra de arte total wagneriana. Esta seria, 

para o jovem Nietzsche, o modelo de superação da decadência moderna que havia dado seus 

                                                
38 CAMPIONI, Giuliano. Les lectures françaises de Nietzsche. Paris: PUF, 2001. p. 117. 
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primeiros passos com a tirania socrática. Em O caso Wagner, como veremos, Nietzsche 

defenderá o exato oposto disto. Em GT/NT, a crítica nietzschiana que se propunha, ao nosso 

ver, ser a construção de uma ‘primeira estética’, está ancorada na teoria da metafísica de 

artista, esta que será, por sua vez, definitivamente refutada em WA/CW.  

 

e - A Metafísica de artista na análise da decadência  

  

Se para Nietzsche a tragédia é, como tentamos mostrar anteriormente, fruto da 

constante luta e reconciliação entre o apolíneo (mito) e o dionisíaco (coro), será a partir da 

união entre ambos que o filósofo irá pensar a teoria da metafísica de artista. Através da luta e 

da união reconciliadora entre ambos os impulsos, seria possível alcançar, enfim, o consolo 

metafísico com o qual “toda a verdadeira tragédia nos deixa” (GT/NT, 7). Na tentativa de 

autocrítica escrita 14 anos após a primeira publicação de GT/NT, isto é, apenas dois anos 

antes da publicação de O caso Wagner, Nietzsche reconhecerá que a ‘metafísica de artista’ 

havia sido o “plano de fundo” (GT/NT, Tentativa de autocrítica 2) de seu livro de juventude. 

Pela ‘metafísica de artista’, Nietzsche estaria criando para aquela perspectiva científico-

otimista que se baseava na racionalidade socrática, a possibilidade de um “cerne da dualidade 

entre saber racional e artístico, e da arte como um valor superior à ciência, na medida em que 

é o único valor que tem a experiência dionisíaca como força motriz”39. 

De acordo com o verbete “Artistenmetaphysik” do Nietzsche-Handbuch, a metafísica 

de artista é o Hauptgedanke (pensamento principal) da obra juvenil do filósofo: “com o 

pensamento originário da metafísica de artista”, segundo Schüle, Nietzsche ultrapassa o 

primado da razão prática através do primado de uma atitude estética”40. É ainda na tentativa 

de ultrapassar uma explicação moral do mundo e aproximando-se de uma justificação estética 

da existência que Nietzsche elabora, assim, o seu conceito de ‘metafísica de artista’. 

Paralelamente às críticas que tece ao otimismo científico e à decadência da tragédia a partir de 

Eurípides, o filósofo desenvolverá a teoria da ‘metafísica de artista’, sendo este o 

“pensamento principal” por meio do qual tentou combater, precisamente, o “problema da 

ciência”, entendendo-a “pela primeira vez como problemática, como questionável”. (GT/NT, 

Tentativa de autocrítica 2). Mas o problema da ciência, como dirá Nietzsche, só poderá ousar 

ser compreendido no terreno da arte, como explicita a própria proposição de GT/NT, na 

                                                
39 BURNETT, Henry. Cinco prefácios para cinco livros escritos. Belo Horizonte: Tessitura, 2008, p. 55. 
40 SCHÜLE, Christian. OTTMAN, Henning (org.). “Artistenmetaphysik” In: Nietzsche-Handbuch. Leben-Werk-
Wirkung. Weimar: J.B. Metzler-Verlag, 2000. p. 194-195. 
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tentativa de autocrítica: “ver a ciência com a óptica do artista, mas a arte, com a da vida...” 

(Ibid). Ainda de acordo com outras interpretações, o que está em causa na ‘metafísica de 

artista’ é a compreensão do mundo por uma “analogia com uma obra de arte, como um 

fenômeno estético produzido por um deus-artista”.41 

 O consolo metafísico, por sua vez, se dá apenas pela reconciliação recíproca entre o 

apolíneo e o dionisíaco, mas, por fim, é a sabedoria do deus délfico que retira as armas 

destruidoras do seu oponente, fornecendo àquele que assiste a tragédia uma redenção no 

mundo da aparência. Segundo Hartmann42, “esse confronto entre o mundo apolíneo e o 

dionisíaco é interpretado, por Nietzsche, como a luta entre duas diferentes manifestações de 

uma vontade que, entretanto, é una”. Através do mito e da figura do herói, é possível ao 

ouvinte da música dionisíaca um consolo na aparência; mas isto não é para Nietzsche algo 

dado, independente do todo da tragédia, mas sim conquistado no interior do próprio jogo 

trágico. Se Apolo representa o impulso da objetivação de si, do ‘eu’, isto é, do princípio de 

individuação, o indivíduo então é pensado como adversário, e não como origem da arte 

(GT/NT, 4). O eu, o singular, é um inimigo desta, e não a sua origem. Assim, Nietzsche 

compreende a origem da tragédia no espírito da música dionisíaca, sendo esta o espírito 

universal que se exprime pelo uno-primordial, proporcionando o rompimento da ilusão na 

individualidade apolínea. O jogo trágico, do qual advém o consolo metafísico, é dessa 

maneira uma constante luta e reconciliação entre a música dionisíaca e o mito, que pela 

transfiguração da vida nas aparências torna possível ao ouvinte a entrega à música dionisíaca; 

confiando na existência do mito apolíneo, ele sabe que será redimido do caos dionisíaco. 

A tragédia interpõe, entre o valimento universal de sua música e o ouvinte 
dionisiacamente suscetível, um símile sublime, o mito, e desperta naquele a 
aparência, como se a música fosse unicamente o mais elevado meio de 
representação para vivificar o mundo plástico do mito. Confiando nessa nobre 
ilusão, ela pode agora agitar seus membros na dança ditirâmbica e entregar-se sem 
receio a um orgiástico sentimento de liberdade, no qual ela, enquanto música em si, 
não poderia atrever-se, sem aquele engano, a regalar-se. O mito nos protege da 
música, assim como, de outro lado, lhe dá suprema liberdade. Por isso a música, 
como um presente que é oferecido em contrapartida, confere ao mito trágico uma 
significatividade metafísica tão impressiva e convincente que a palavra e a imagem, 
sem aquela ajuda única, jamais conseguiriam atingir (GT/NT, 21). 

 

A estética metafísica de Nietzsche é, assim, compreendida como um “jogo heraclitiano 

de forças”43. Nesse sentido é que o movimento de destruição da ilusão apolínea, expresso pelo 

coro dionisíaco, ocorre apenas enquanto constante luta e reconciliação entre os dois impulsos 

                                                
41 MAYER BRANCO, op.cit, p.48. 
42 Idem, p. 104. 
43 SCHÜLE, op.cit., p. 194-195. 
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antagônicos. Ao retornar para o universo das aparências apolíneas, desde o êxtase dionisíaco, 

é que se efetua o consolo metafísico, sendo esta reconciliação, para Nietzsche, “o momento 

mais importante na história do culto grego” (GT/NT, 2). Através da criação de novas ilusões o 

apolíneo oferece, por meio do mito, a redenção na aparência para aquele artista trágico do 

sofrimento dionisíaco, o qual, mesmo em seu maior sofrimento, sabe reconhecer a alegria e o 

júbilo na existência. Por isso “a arte, e apenas ela, possui na metafísica de artista um papel 

especial, pois apenas o artista como gênio é capaz de suspender o sofrimento e o terror do 

mundo com novas redes de ilusões”44.  

 Percebe-se que tanto a interpretação do dionisíaco na tragédia grega, bem como a 

compreensão de uma estética metafísica para além do primado da moral já trazem, no jovem 

Nietzsche, aquilo que se tornará no último período uma reinterpretação radical da análise da 

arte e da cultura. A metafísica de artista  não consiste apenas em uma nova forma de 

compreender a arte, substituindo-a pelo primado da moral, mas em uma nova forma de 

compreender o mundo e a existência, pois “só como fenômeno estético podem a existência e o 

mundo justificar-se eternamente” (GT/NT, 5). Apesar da teoria da ‘metafísica de artista’ ter 

sido radicalmente substituída pela ‘fisiologia da arte’, a primeira interpretação nietzschiana 

torna-se importante como crítica ao primado da moral, pois nesta a moral já é apresentada 

como o primeiro sintoma de uma arte e de uma civilização em decadência. Sobre a questão da 

perspectiva moral na arte, o próprio Nietzsche a explicita em sua tentativa de autocrítica: “Já 

no prefácio a Richard Wagner é a arte – e não a moral – apresentada como a atividade 

propriamente metafísica do homem” (GT/NT, Tentativa de autocrítica, 5). E sobre o aspecto 

da metafísica de artista, diz:  

De fato, o livro todo conhece apenas um sentido de artista e um retro-sentido 
[Hintersinn] de artista por trás de todo acontecer – um “deus”, se assim se deseja, 
mas decerto só um deus-artista completamente inconsiderado e amoral [...] O 
mundo, em cada instante a alcançada redenção de deus, o mundo como a 
eternamente cambiante, eternamente nova visão do ser mais sofredor, mais 
antitético, mais contraditório, que só na aparência [Schein] sabe redimir-se (Ibid). 

 

Mas Nietzsche reconhece em que medida a metafísica de artista já denunciava aquela 

concepção moralizante da arte e da existência, que havia prevalecido desde Sócrates e o 

declínio de Atenas:  
 

Toda essa metafísica do artista pode-se denominar arbitrária, ociosa, fantástica – o 
essencial nisso é que ela já denuncia um espírito que um dia, qualquer que seja o 
perigo, se porá contra a interpretação e a significação morais da existência. Aqui se 
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denuncia, quiçá pela primeira vez, um pessimismo “além do bem e do mal”, aqui 
recebe palavra e fórmula aquela “perversidade do modo de pensar” contra a qual 
Schopenhauer não se cansa de arremessar de antemão as mais furiosas maldições e 
relâmpagos – uma filosofia que ousa colocar, rebaixar a própria moral ao mundo da 
aparência e não apenas entre as “aparências” ou fenômenos [Erscheinungen] (na 
acepção do terminus technicus idealista), mas entre os “enganos”, como aparência, 
ilusão, erro, interpretação, acomodamento, arte (Ibid). 

 

A teoria da ‘metafísica de artista’ já teria proposto, nesse sentido, uma primeira 

tentativa de superação [überwindung] de uma cultura decadente. Nietzsche, ao debruçar-se 

em GT/NT sobre o período grego socrático, diagnosticou neste não um momento de saúde, 

mas sim o início de um processo de decadência que culminará na modernidade, e encontrou 

na ‘metafísica de artista’, ancorada na obra de arte total wagneriana, a possibilidade de 

superação desta decadência. Na tentativa de autocrítica, entretanto, o filósofo enfatiza seu 

afastamento dessa sua primeira interpretação em GT/NT. No prefácio dedicado a Richard 

Wagner, escrito para a primeira edição de O nascimento da tragédia, Nietzsche afirmara estar 

“convencido de que a arte é a tarefa suprema e a atividade propriamente metafísica desta 

vida” (GT/NT, Prefácio para Richard Wagner), e enfatizou a dedicatória ao seu “sublime 

precursor de luta nesta via” (Ibid). Talvez não seria equivocado dizer que Nietzsche havia 

desenvolvido a teoria da ‘metafísica de artista’ a partir da arte de Wagner, pois reconhecia o 

consolo metafísico da arte trágica em uma relação talvez quase imediata com a obra de arte 

total wagneriana. Na sua autocrítica, o filósofo reconhece ter interpretado o problema grego à 

luz de questões modernas, e essa é uma das principais objeções de Nietzsche ao caráter 

romântico de seu livro de juventude:  

agora lamento [...] que estraguei de modo absoluto o grandioso problema grego, tal 
como ele me havia aparecido, pela ingerência das coisas mais modernas! Que 
apensei esperanças lá onde nada havia a esperar, onde tudo apontava, com 
demasiada clareza, para um fim próximo! [...] Entrementes aprendi a pensar de uma 
forma bastante desesperançada e desapiedada acerca desse “ser alemão”, assim 
como da atual música alemã, a qual é romantismo de ponta a ponta e a menos grega 
de todas as formas possíveis de arte (Ibid, 6). 

 

 A partir da sua interpretação “errônea” do presente e, principalmente, da obra de arte 

wagneriana, o filósofo afirma que mal interpretou o problema dos gregos, pois identificou-os 

com o seu conceito de ‘metafísica de artista’, a partir do qual via a arte de Wagner. 14 anos 

depois de GT/NT, o Nietzsche da autocrítica dirá que a concepção a partir da qual julgou a 

arte de Wagner influiu na sua interpretação acerca da tragédia grega, levando-o a interpretar a 

arte e a existência pela teoria da ‘metafísica de artista’. No último aforismo da tentativa de 

autocrítica, Nietzsche evoca um trecho do discurso de Zaratustra aos homens superiores, e 



 42 

situa a metafísica como a expressão de uma visão de mundo romântica, decadente e 

pessimista.45 

Vós deveríeis aprender primeiro a arte do consolo deste lado de cá – vós deveríeis 
aprender a rir, meus jovens amigos, se todavia quereis continuar sendo 
completamente pessimistas; talvez, em consequência disso, como ridentes mandeis 
um dia ao diabo toda a “consoladoria” metafísica – e a metafísica, em primeiro 
lugar! Ou, para dizê-lo com a linguagem daquele trasgo dionisíaco, que se chama 
Zaratustra: “Levantai vossos corações, ó meus irmãos, alto, mais alto! E não 
esquecei tampouco as pernas! Levantai também as vossas pernas, vós, bons 
dançarinos, e melhor ainda: erguei-vos também sobre a cabeça! (Ibid). 

 

Notamos agora que no momento de sua autocrítica, escrita em 1886, Nietzsche se 

mostra bastante distante da ‘metafísica de artista’, pois já elaborava a sua teoria da fisiologia 

da arte e da décadence. Em WA/CW, o diagnóstico empreendido em GT/NT, que partia de 

uma perspectiva metafísica da arte e da existência será, enfim, substituído por uma 

perspectiva fisiológica, e isso se dá concomitante ao desenvolvimento do termo ‘décadence’. 

Mas isso que parece, por um lado, ser uma mudança radical na concepção estética de 

Nietzsche, possui um momento de transição muito importante, que pode ser constatado a 

partir de Humano, demasiado humano, publicado em 1878. Paolo d’Iorio46 explicita, nesse 

sentido, que essa mudança radical na concepção nietzschiana da arte a partir de MAI/HHI 

deve-se a um fator muito específico: a decepção que Nietzsche tem diante dos acontecimentos 

do primeiro festival de Bayreuth, o que o leva a perceber a impossibilidade de uma renovação 

da cultura moderna alemã por meio da obra de arte total wagneriana. Quando Nietzsche 

escreve a sua Quarta consideração extemporânea em 1876, sob o título “Richard Wagner em 

Bayreuth”, o filósofo havia “composto um retrato do Maestro, dos sonhos e das utopias de 

sua juventude, de sua concepção da música e do papel do teatro numa sociedade 

profundamente renovada, e situado o conjunto de seu percurso intelectual sob o signo da 

fidelidade”.47 Iorio ainda acrescenta que a consideração extemporânea se tratava de uma 

espécie de “mosaico muito hábil” de citações de Wagner na época de seus escritos de 

juventude, como A arte e a revolução e A obra de arte do futuro, e que portanto consistia em 

uma espécie de “espelho mágico voltado para Bayreuth e para o próprio Wagner”, por meio 

do qual ecoava a pergunta: “Esse festival de nobres blasés é verdadeiramente a expressão fiel 

                                                
45 O discurso de Zaratustra ao qual Nietzsche se refere encontra-se na quarta parte do livro, “Dos homens 
superiores”. 
46 Nietzsche na Itália. Trad. Joana Angélica d’Avila Melo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2014. 
47 Idem, p. 45. 
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do sonho que havia animado a vida de Richard Wagner desde seus escritos baseados em 

Feuerbach e nos eventos de 1848? Nietzsche já não acreditava nisso, e o Maestro sabia”.48  

Mas segundo essa interpretação, aquilo que teria sido, para Nietzsche, “a gota d’água”, 

foi um acontecimento muito particular no encontro que ambos tiveram na temporada em 

Sorrento, no ano de 1876, logo após a decepção de Bayreuth. Nietzsche decepcionara-se por 

ver no festival a reunião de uma elite alemã, em sua grande parte, anti-semitas e defensores do 

Reich, e havia sido convidado por sua amiga Malwida von Meysenburg para passar uma 

temporada em uma pequena casinha na cidade de Sorrento, na Itália. Wagner e sua 

companheira Cosima também se encontravam em Sorrento, mas estes, por outro lado, 

estavam preocupados diante da impossibilidade financeira de continuar com o festival. No 

último e decisivo encontro, Wagner “confessou a Nietzsche os êxtases que experimentava ao 

pensar no Santo Graal e na Última Ceia. Isso, para Nietzsche, foi a gota d’água...”.49 A partir 

daí, Wagner retoma o seu projeto de escrever um drama sacro sobre a figura de Parsifal, um 

jovem casto e ingênuo que teria nascido livre do horror da civilização e, portanto, o único que 

poderia ser o verdadeiro protetor do Graal. Cabe mencionar, ainda, que foi o drama de 

Parsifal que fez com que Wagner recebesse todo o apoio – moral e financeiro – do rei Ludwig 

II da Baviera, o que possibilitou, assim, a continuidade do festival de Bayreuth.  

Justamente por isso, Nietzsche pôde afirmar que Wagner, no final de sua vida, 

condescendeu com os alemães (EH/EH, Porque sou tão inteligente, 5), tornou-se alemão do 

Reich, e o que o fez condescender foi, principalmente, Parsifal. “O que Goethe teria pensando 

de Wagner? – Uma vez ele se perguntou acerca do perigo que ameaçava os românticos: a 

fatalidade romântica. Sua resposta: ‘sufocar com a ruminação de absurdos morais e 

religiosos’. Numa palavra: Parsifal – o filósofo junta um epílogo: Santidade” (WA/CW, 4).50 

Mas em um fragmento do outono de 1886, o próprio Nietzsche irá narrar a si mesmo esse 

percurso por nós apresentado, avaliando o tornar-se da sua interpretação metafísica da arte 

para a interpretação da fisiologia da arte: o percurso de veneração do projeto de obra de arte 

total wagneriana e, a partir daí, segue-se a elaboração da teoria da metafísica de artista como 

“um ato de veneração e agradecimento” (FP 2[113], 1885-1886), isto é, vinculada à sua 

                                                
48 Ibidem. 
49 Idem, p. 47. 
50 Sobre essa questão, conferir ainda o fragmento 1[197] de 1885: “Os antigos românticos tombam e se 
encontram um dia, não se sabe como, estendidos diante da cruz: isso também aconteceu com Richard Wagner. 
Observar concomitantemente a degradação de tal homem está entre as coisas mais dolorosas que vivenciei: - o 
fato de não se ter sentido isso dolorosamente na Alemanha foi um forte impulso para mim, um impulso para que 
desconfiasse ainda mais daquele espírito que impera agora na Alemanha”. 
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interpretação da arte de Wagner. Posteriormente, já na época de MAI/HHI, Nietzsche percebe 

o problema de modo “inverso”: afasta-se de uma perspectiva da arte atrelada ao romantismo 

e, com isso, rompe com Wagner e a teoria da metafísica de artista. A partir daí, passa a 

reconhecer a arte de Wagner como uma das maiores expressões da décadence moderna, um 

sintoma da atual “necessidade de excitação e anestesia” (Ibid) e, assim, reinterpreta o 

problema da arte. Veremos como procede Nietzsche: 

 

Comecei com uma hipótese metafísica sobre o sentido da música; mas na base dessa 
hipótese se encontrava uma experiência psicológica, no fundo da qual eu ainda não 
tinha conseguido inserir nenhuma explicação histórica suficiente. A transposição da 
música para o plano metafísico foi um ato de veneração e de agradecimento [...] Pois 
bem, em seguida surgiu o lado inverso: o efeito inegavelmente nocivo e destruidor 
sobre mim justamente dessa música venerada [...] Com isso, também se abriram 
meus olhos para a necessidade moderna de música (que se mostra ao mesmo tempo 
na história juntamente com a necessidade crescente de narcóticos). Até mesmo a 
“obra de arte do futuro” se mostrou para mim como refinamento da necessidade de 
excitação e anestesia, junto à qual todos os sentidos querem fechar 
concomitantemente sua conta [...], como uma excitação conjunta de toda a 
maquinaria nervosa. A essência do romantismo veio à tona para mim: a falta de um 
tipo fecundo de homem se tornou geradora aí. Ao mesmo tempo, a teatralidade dos 
meios, a inautenticidade e o caráter de empréstimo de todos os elementos 
particulares, a falta de probidade da formação artística, a falsidade abissal dessa arte 
de todas a mais moderna: que arte essencialmente teatral poderia ser. A 
impossibilidade psicológica dessas almas supostamente heroicas e divinas, que são 
ao mesmo tempo nervosas, brutais e refinadas, como os mais modernos entre os 
pintores e líricos de Paris (FP 2[113], 1885-1886). 

 

 O trecho do aforismo aqui referido nos fornece diferentes chaves com as quais 

poderíamos abrir, nesse momento, as portas do mundo da teoria nietzschiana da décadence. 

Dentre essas chaves que nos levam à questão da décadence, situamos a crítica da 

modernidade, a relação com os franceses, o afastamento da perspectiva romântica da arte. 

Discutir tais questões agora demandaria, entretanto, que nos esquivássemos do plano 

proposto, pois temos ainda, contudo, de apresentar outras questões. Guardemos tais chaves no 

bolso, e contentemo-nos ainda em apresentar a passagem da ‘metafísica de artista’ para a ‘arte 

da décadence’. 
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II 

 

A arte da décadence como diagnóstico da modernidade 
 

“Mas se há um sentido do real,  
e ninguém duvidará que  

ele tenha o seu direito à existência,  
então deve haver alguma coisa que  

se possa chamar de o sentido do possível [...]  
Esses homens do possível vivem, como se diz,  

em uma trama mais fina,  
trama de fumaça, de imaginações, de  

sonhos e de subjuntivos”  
(Robert Musil, O homem sem qualidades). 

 

A respeito da transformação da ‘metafísica de artista’ para a ‘fisiologia da arte’, 

Wotling diz: 

Desde os primeiros textos, exprime-se com força a valorização da arte em 
detrimento do conhecimento. O nascimento da tragédia a reconhece como a 
atividade metafísica por excelência, mas as mudanças que Nietzsche traz ao 
problema estético não têm o radicalismo que caracterizará os textos ulteriores, 
apesar da inversão das relações tradicionais entre arte e conhecimento. Os textos dos 
últimos anos atestam um trabalho de reformulação: a essa nova teorização Nietzsche 
dá o nome de “fisiologia da arte”.51 

 

A metafísica de artista, como mostramos anteriormente, tratava-se para Nietzsche de 

tentar uma nova interpretação da arte e da existência, contrapondo-se às que estavam em voga 

no século XIX e que se referiam ainda ao kantismo como ponto de partida teórico, e aliando, 

por isso, o juízo estético ao primado da moral.52 Se a ‘metafísica de artista’ foi, para o jovem 

Nietzsche, uma primeira forma de pensar a decadência do século XIX; a ‘fisiologia da arte’, 

eixo norteador da teoria da arte da décadence trará, posteriormente, uma nova interpretação 

do problema da cultura e da civilização. Nesse sentido, nos ocuparemos de agora em diante 

em analisar a arte da décadence na medida em que ela diz respeito, especificamente, a um 

                                                
51 WOTLING, op.cit, p.196. 
52 Como mencionado em nota anterior, Wotling indica que a análise nietzschiana da cultura e da civilização, 
quando ancorada à teoria da fisiologia da arte, contrapõe-se radicalmente ao princípio estético kantiano. Cabe 
ressaltar ainda, que “Nietzsche dirige duas críticas à estética kantiana: a de ser exclusivamente uma estética da 
recepção e a de ser, por fim, tão somente uma expressão derivada do idealismo. Quando Nietzsche critica Kant 
por ter privilegiado o ponto de vista do espectador na análise do belo, o núcleo de objeção consiste em invalidar 
a referência kantiana à universalidade; ao analisar a arte pela perspectiva da recepção, Kant, sem se dar conta, 
substituiu as determinações psicológicas do belo pelas determinações de um tipo de homem particular” (op.cit, p. 
200). Na teoria da fisiologia da arte, por outro lado, o que está em jogo é propriamente a posição do artista-
criador, e não do sujeito-receptor, que se compreende separadamente da obra de arte para, assim, obter um juízo 
estético sobre ela a partir de um cânone já estabelecido. Todo juízo estético estaria, para Nietzsche, 
fundamentado em um princípio de prazer, que ultrapassaria o princípio da moral.  
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diagnóstico da modernidade. É assim que Nietzsche irá apresentar O caso Wagner, escrito e 

publicado em 1888, e que trata de pensar, a partir da ótica da arte e do artista – mais 

especificamente aquele que o filósofo considera como o artista moderno par excellence, 

Richard Wagner –, o problema da décadence de sua época. 

Se o alvo para diagnosticar um tal problema da décadence será Wagner, este será 

interpretado como o melhor meio para um outro fim: isto é, o melhor ‘caso’ para se analisar o 

problema ‘modernidade’. 

Quem duvida verdadeiramente que eu, como velho artilheiro que sou, tenha 
condições de apontar contra Wagner minha artilharia pesada? – Neste assunto, 
guardei para mim tudo o que era decisivo – eu amei Wagner. – Afinal, um ataque a 
um “desconhecido” mais sutil, que outros dificilmente descobririam, concorda com 
o sentido e a direção de minha tarefa – ó, tenho ainda “desconhecidos” inteiramente 
outros a desmascarar, que não um Cagliostro da música (EH/EH, O Caso Wagner 
1). 

 

 A vontade de diagnóstico nietzschiana, que a partir de um caso particular (Wagner) é 

capaz de pensar um problema de ordem maior (a modernidade) talvez seja, ela mesma, uma 

ironia no núcleo da teoria nietzschiana da fisiologia da arte: “A vontade extrema de crítica 

(até a ‘vivissecção’) é ela mesma um ‘deboche como os outros’ [...], expressão de décadence 

e de uso fisiológico: a realidade se evanesce, a vida espontânea cede o passo à reflexão, ao 

pensamento abstrato”.53 Sobre essa ‘vontade de diagnóstico’ até a vivissecção, Nietzsche 

expressa no Epílogo de WA/CW:  

“Um diagnóstico da alma moderna – por onde começaria ele? Por uma resoluta 
incisão neste instinto-contraditoriedade54 , pelo desvendamento de seus valores 
opostos, pela vivissecção do caso mais instrutivo. – O caso Wagner é para o filósofo 
um caso de sorte – este escrito é, como vêem, inspirado pela gratidão...” (WA/CW, 
Epílogo). 
 

 Mesmo que Nietzsche se utilize das metáforas médicas e fisiológicas para tratar do 

‘caso’ Wagner, suas análises não deixam de expressar uma certa ironia em relação à vontade 

de tudo saber, expressa pelos psicólogos, médicos e fisiólogos da época. A vontade de 

diagnóstico do homem científico, quando levada até a vivissecção, seria uma das formas mais 

violentas expressas pela vontade de fundamento na modernidade. Os poetas franceses 

pertencentes ao Naturalismo e ao Realismo, dentre estes Flaubert, seriam também expressão 

dessa vontade moderna de vivissecção. A leitura de Madame Bovary, por exemplo, Nietzsche 

                                                
53 CAMPIONI, 2001, p. 232. 
54 Modificamos ligeiramente a tradução da expressão “Instinkt-Widersprüchlichkeit”, traduzida para o portugûes 
por Paulo Cézar de Souza como “contradição instintiva”. Optamos por modificar a tradução pois “contradição 
instintiva” não carrega, ao nosso ver, a particularidade da expressão tal como Nietzsche a constrói em alemão. 
“instinto-contraditoriedade” estaria, nessa perspectiva, mais próxima da semântica tal como Nietzsche a 
empregou, enfatizando a importância de ter criado um nome para o instinto moderno: “contraditoriedade”.  
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a realiza através do ensaio de Louis Desprez, L’Évolution naturaliste, o qual via em Bovary 

um retrato patológico da sociedade moderna. 55  O ‘querer ser objetivo’, característica 

encontrada nos naturalistas, é para Nietzsche um “mal entendido moderno”. Por meio da 

objetividade e da cientificidade presente no discurso naturalista, eles acreditam ser possível 

descobrir fundamentos, desvendar “como tudo começou” e, assim, almejam “liberar-se de si 

mesmos na arte”. Mas para Nietzsche, isso é apenas um “mal entendido”, pois ao desejarem 

fugir de si mesmos, ocorre que acabam indo ao encontro de um grande desprezo de si 

mesmos. O fato de se refugiarem no objeto, o ‘querer ser objetivo’, é para Nietzsche apenas 

uma tentativa de negarem a si mesmos, de escaparem da imagem que eles mesmos criticam e 

repudiam, a do burguês moderno. De maneira alguma, isso os conduz a uma superação dessa 

imagem: o que eles buscam através da vivissecção é, na realidade, um grande desprezo de si. 

Se a vontade de vivissecção, de ir até os fundamentos, de saber “como tudo começou”, não se 

daria de modo a superar a típica imagem do burguês moderno, ocorre que permanecem no 

“retrato”, na “fotografia”, na explicação que acaba por ser meramente científica. No final das 

contas, eles “não se livram de Paris”: 

Entre os modernos o que há é desprezo de si mesmos [...]. O que eles obtém, é 
cientificidade ou fotografia, isto é, descrição sem perspectivas, uma espécie de 
pintura chinesa, nada mais que primeiro plano e todo abarrotado. – Na realidade, há 
muitíssimo desgosto em todo o furor moderno histórico e de história natural – se 
foge de si mesmo e também de formar um ideal, de melhorar, buscando saber como 
tudo começou: o fatalismo dá uma certa tranquilidade frente a esse desprezo de si 
mesmo. Os novelistas franceses descrevem casos excepcionais, parte nas esferas 
superiores da sociedade, parte nas inferiores – e o centro precisamente, o bourgeois 
[burguês], é para todos eles igualmente odioso. No final das contas, eles não se 
livram de Paris (NF/FP [25] 164, 1884). 

 

Na tentativa de diferenciar-se dos naturalistas franceses, que realizavam o  

procedimento de vivisseção da alma moderna através de um repúdio e desprezo de si, 

Nietzsche busca realizar o diagnóstico da alma moderna de outra maneira, como ele mesmo a 

expõe em WA/CW: “este escrito é, como vêem, inspirado pela gratidão...” (WA/CW, 

Epílogo). O procedimento fisiológico nietzschiano, que empreende a vivisseção do caso 

Wagner seria, portanto, realizado através de uma atitude afirmativa, a da gratidão, e não por 

uma atitude reativa, como a do desprezo realizada pelos naturalistas. Assim, a ‘vivissecção’ 

do caso Wagner, por meio da qual se diagnostica a modernidade, torna-se ao mesmo tempo 

um deboche, uma ironia, e um procedimento da fisiologia da arte, que pensa a estética não 

mais a partir de uma perspectiva metafísica, mas sim a partir de uma perspectiva fisiológica. 

                                                
55 A leitura que Nietzsche faz de Desprez é mencionada tanto por CAMPIONI, 2001, p. 238 como por 
PIAZZESI, Chiara, Nietzsche: fisiologia dell’arte e décadence. Lecce: Conte Editore, 2003, p.22.  
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Por isso, Nietzsche dirá: “Minhas objeções à música de Wagner são fisiológicas: por que 

disfarçá-las em fórmulas estéticas? Afinal, a estética não passa de fisiologia aplicada” 

(NW/NW, No que faço objeções). Mas ainda situemos brevemente um outro aspecto em 

relação ao deboche e a ironia presentes no método fisiológico, lembrando que para aqueles 

que pretendem tudo conhecer, tudo fundamentar até a vivissecção, Nietzsche tem a suspeita 

do eremita:  

Um eremita não crê que um filósofo – supondo que todo filósofo tenha sido antes 
um eremita – alguma vez tenha expresso num livro suas opiniões genuínas e 
últimas: não se escrevem livros para esconder precisamente o que se traz dentro de 
si? – ele duvidará inclusive que um filósofo possa ter opiniões “verdadeiras e 
últimas”, e que nele não haja, não tenha de haver, uma caverna ainda mais profunda 
por trás de cada caverna – um mundo mais amplo, mais rico, mais estranho além da 
superfície, um abismo atrás de cada chão, cada razão, por baixo de toda 
“fundamentação”. Toda filosofia é uma filosofia de fachada – eis um juízo de 
eremita [...] Toda filosofia também esconde uma filosofia, toda opinião é também 
um esconderijo, toda palavra também uma máscara (JGB/BM, 289). 
 

  Nesse sentido, é com a suspeita do eremita, isto é, de que todo pensamento, toda 

opinião, toda filosofia – e toda arte –, é também um esconderijo, que Nietzsche empreenderá a 

análise dos romancistas franceses e de Wagner, a fim de diagnosticar como se engendram as 

contradições da ‘alma moderna’. Mas ao mesmo tempo em que Nietzsche empreende, por 

meio da metáfora fisiológica, uma análise da arte da décadence, ela não é jamais uma 

ferramenta com a qual se adquire novas ‘verdades’, mas uma ferramenta a partir da qual 

“cada experimento traz consigo o sacrifício do eu, o desgarramento de si, a desconstituição de 

evidências, certezas, das seguranças laboriosamente conquistadas”.56 

Ainda sobre o tratamento da questão da décadence no que diz respeito a Wagner, em 

Ecce Homo (Porque escrevo livros tão bons) Nietzsche dedica-se a tratar da “compreensão” e 

da “incompreensão” de seus livros já escritos, indicando que o seu “ataque” em O caso 

Wagner não dirigiu-se à pessoa de Wagner, mas sim àquilo que o músico e a sua arte 

denunciavam enquanto diagnóstico da modernidade: aquilo que, na arte de Wagner, 

denunciava a décadence da época. Não a um falsário da música, Nietzsche diz que seu ataque 

em WA/CW concorda com um ataque mais sutil, isto é, um ataque à “nação alemã” na 

medida em que ela representava o que havia de nacionalismo, romantismo, idealismo e 

cientificismo na modernidade:  

um ataque a essa nação alemã cada vez mais indolente e pobre em instintos [...] que 
com invejável apetite prossegue se alimentando de opostos e engole tanto “a fé” 
como a cientificidade, tanto o “amor cristão” como o anti-semitismo, tanto a vontade 
de poder (de “Reich”) como o évangile des humbles, sem dificuldades de digestão... 

                                                
56 GIACÓIA JUNIOR, Oswaldo. “De Nietzsche à Foucault: impasses da razão?” In: Kafka/Foucault, sem 
medos. Org. Edson Passeti. Cotia: Ateliê Editorial, 2004, p.90. 
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Essa recusa em tomar partido entre opostos! [...] Sem a menor dúvida, os alemães 
são uns idealistas!” (EH/EH, O caso Wagner 1). 

 

 Ainda em um fragmento póstumo: “a música wagneriana propriamente dita não me 

concerne suficientemente [...] O que nela havia de mais estranho para mim era a germanice e 

a semidevoção de seus últimos anos” (NF/FP, 2[34] 1885). De acordo com essa perspectiva 

nietzschiana, tentaremos compreender o ‘caso’ Wagner como um problema mais amplo, 

através do qual Nietzsche obtém um diagnóstico crítico da décadence da época, explicitando 

os seus desdobramentos na modernidade do século XIX. Mas antes de tentarmos compreender 

a teoria da décadence a partir da ‘lente de aumento’ que é Wagner, é importante 

retrocedermos para 1883, ano em que Nietzsche começara a utilizar a palavra ‘décadence’, 

caminhando na direção de fazer desta um conceito fundamental para a sua crítica da 

modernidade. 

  

a – O séjour em Nice: uma primeira recepção da literatura francesa 

 

No inverno de 1883, Nietzsche passa pela primeira vez uma temporada na França, em 

Nice. A partir de tal séjour, o filósofo entra em contato tanto com a literatura francesa da 

época, os romanciers, como com os psicólogos e fisiólogos do final do XIX. Dentre os 

textos57 que tratam das fontes de Nietzsche para a questão da décadence, todos mencionam 

seja a importância de tal viagem à Nice, seja a importância de seu contato com a França. No 

que diz respeito às fontes de Nietzsche para elaborar a sua teoria da décadence no último 

período, alguns desses textos nos servirão de base: O livro Les lectures françaises de 

Nietzsche, de Giuliano Campioni, que trouxe uma vasta contribuição para a pesquisa das 

fontes francesas na filosofia de Nietzsche; o artigo “Nietzsche em Cosmópolis”, de Mazzino 

Montinari, publicado no Studia Nietzscheana; e o livro Nietzsche: fisiologia dell’arte e 

décadence, de Chiara Piazzesi, que oferece um mapa da décadence a partir da fisiologia da 

arte em Nietzsche, cotejando diretamente com importantes autores franceses que o filósofo 

havia lido. 

 Campioni, no livro mencionado, traz uma pesquisa da presença de escritores franceses 

no pensamento de Nietzsche desde a sua juventude, seu encontro com Wagner e a publicação 

                                                
57 Conferir, por exemplo: NIEMEYER, Christian (Org), Léxico de Nietzsche. Trad. André Muniz Garcia, Ernani 
Chaves, Fernando Barros, Jorge Luiz Visenteiner, William Matiolli. São Paulo: Loyola, 2014. OTTMAN, 
Henning (Org.), Nietzsche-Handbuch: Leben-Werk-Wirkung, op.cit. CAMPIONI, Giuliano, Les lectures 
françaises de Nietzsche, op.cit. MONTINARI, Mazzino, Nietzsche em Cosmópolis. Trad. Ernani Chaves. In: 
StudiaNietzscheana: 2014. Org. Paolo D’Iorio. PIAZZESI, Chiara, op.cit. 
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de O nascimento da tragédia. No período dos escritos de juventude do filósofo destacam-se, 

por exemplo, Descartes e Ernst Renan. Nos deteremos, todavia, especificamente nos últimos 

capítulos do livro, onde Campioni dedica-se a mostrar o peso dos franceses (sobretudo os 

artistas, poetas e escritores) a partir de 1883, tendo como marco a primeira estadia de 

Nietzsche na França. É precisamente em meados de 1883 que o filósofo entra em contato com 

uma das ‘chaves’ que lhe abre o mundo de sua teoria da décadence: o livro Essais de 

psychologie contemporaine, do crítico literário Paul Bourget. Através de Bourget, Nietzsche 

escuta a voz do mundo da décadence, e este mundo tem a cidade de Paris e a literatura 

francesa do final do século XIX como a capital. Como indica Piazzesi58, a presença de 

Bourget no pensamento da décadence de Nietzsche encontra-se atualmente quase toda 

documentada, e existem diversos textos da Nietzsche-Forschung que já o comprovam. 

Todavia, são poucos os trabalhos que se dedicam a uma análise mais demorada do livro de 

Bourget em questão. A presença de Bourget na filosofia do último Nietzsche sobressai de tal 

maneira que os Essais teriam sido a sua porta de entrada no mundo da décadence, preparando 

ao filósofo o terreno para as leituras dos escritores franceses que viriam a contribuir para a sua 

própria teoria da décadence. Dessa maneira, discutiremos primeiramente alguns aspectos da 

teoria da décadence em Bourget, detendo-nos especificamente naqueles que serão 

reelaborados por Nietzsche, interpretados e assimilados no interior de sua própria teoria da 

décadence. 

Os Essais foram primeiramente publicados separadamente, na ocasião de uma das 

colaborações de Bourget à La Nouvelle Revue, no período de 15 de Dezembro de 1881 à 1 de 

Outubro de 1885. Tratava-se de uma série intitulada “Psychologie contemporaine – Notes et 

portraits”. O primeiro volume59, publicado na revista em 1883, intitulava-se Essais de 

psychologie contemporaine, e Nietzsche o leu imediatamente com profunda empatia.60 

Posteriormente, Bourget publica em 1885 um segundo volume intitulado Nouveaux Essais de 

psychologie contemporaine, também lido por Nietzsche e que contava com textos sobre 

Dumas Filho, Leconte de Lisle, os Goncourt, Tourguéniev e Amiel. Entre todos esses textos, 

aquele que mais chamou a atenção de Nietzsche foi o ensaio sobre Baudelaire61 presente no 

                                                
58 Op.cit., p. 3. 
59 O primeiro volume contava com ensaios sobre Baudelaire, Renan, Flaubert, Taine e Stendhal. 
60 Em uma anotação do final de 1888, Nietzsche diz: “Paul Bourget, que de longe se mostra como aquele que 
mais se aproxima de mim” (NF/FP 25[9] 1888). 
61  Müller-Lauter afirma que na leitura de Nietzsche dos Essais de Bourget “impressionara-o, pois, a 
caracterização que Bourget faz da décadence literária no ensaio sobre Baudelaire”. MÜLLER-LAUTER, 
Wolfang. “Décadence artística enquanto décadence fisiológica: A propósito da crítica tardia de Friedrich 
Nietzsche a Richard Wagner”. Trad. Scarlett Marton. In: Cadernos Nietzsche, n.6, São Paulo, 1999, p. 12. A 
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primeiro volume dos Essais, de modo que tal texto de Bourget irá contribuir potencialmente 

na reflexão nietzschiana acerca do ‘caso’ Wagner.62 Segundo Piazzesi, “na definição que 

Bourget confere ao estilo da décadence, Nietzsche reconhece uma ótima descrição do estilo 

artístico de seu ídolo polêmico Richard Wagner”.63 Nietzsche apropria-se imediatamente da 

caracterização bourgetiana da décadence, aplicando-a imediatamente a Wagner. Tal 

apropriação se dá no momento de sua primeira leitura do texto de Bourget, isto é, em 1883, 

como mostram as anotações do mesmo período: “O ESTILO DA DECADÊNCIA em 

Wagner: a frase particular se torna soberana, a subordinação e a coordenação se tornam 

casuais. Bourget, p. 25” (NF/FP 24[6] 1883). 

Nos Essais, vemos que Bourget define Baudelaire como um “teórico da décadence”:  

Ele se deu conta de que chegou tarde em uma civilização envelhecida e, ao invés de 
lamentar essa chegada tardia, ele se alegrou, eu diria mesmo se honrou. Ele era um 
homem de décadence, ele se fez um teórico da décadence”.64  

 

Mas como será a recepção nietzschiana da análise que Bourget faz de Baudelaire 

como um décadent e um “teórico da décadence”? Mais especificamente, como podemos 

interpretar, no último período da filosofia nietzschiana, o seu encontro com a palavra 

décadence nos Essais de Bourget, e como isso contribuirá para o desenvolvimento de sua 

própria teoria da décadence? Essas são algumas das questões que devemos ter sempre no 

horizonte de nossa pesquisa sobre a arte da décadence, e que necessitam ser explicitadas. Para 

isso, precisamos compreender – se não o significado – a importância e o cenário65 da palavra 

décadence na França do final do século XIX. 

 

 
                                                                                                                                                   
partir da leitura de Bourget, Nietzsche passa a se interessar por Baudelaire, que ocupará um papel importante nas 
suas análises da décadence e da modernidade, como veremos. 
62 Campioni afirma que: “Em O caso Wagner, Nietzsche aplica ao músico a noção de décadence que ele havia 
comentado em suas notas, desde o inverno de 1883-1884, retirando-a explicitamente do ensaio de Bourget sobre 
Baudelaire” (2001, p. 250). 
63 PIAZZESI, op.cit, p. 17. 
64 BOURGET, Paul. Essais de psychologie contemporaine. Paris: Gallimard, 1993, p.13.  
65 Referimo-nos aqui à metáfora dos cenários como um “Theatrum Philosophicum que retorna, precisamente, ao 
âmbito teatral”, desenvolvida por MUÑOZ, Yolanda Gloria Gamboa. Nietzsche: a fábula ocidental e os cenários 
filosóficos. São Paulo: Paulus, 2014, p. 13. Os cenários são, segundo a perspectiva de Muñoz, normalmente 
interpretados como “momentos”. Entretanto, ao deslocar a perspectiva do “momento” para a perspectiva do 
“cenário”, talvez tenhamos a transformação de uma “problemática temporal tornada espacial” (Op.cit., p.16). 
Seguindo a linha interpretativa de Muñoz acerca dos cenários, compreenderemos a décadence como uma grande 
cortina do cenário da modernidade do final do século XIX. Esta cortina, na medida em que esconde um cenário, 
opera como um Vordergrund – termo que o próprio Nietzsche usou para definir as filosofias (Cf. JGB/BM, 286; 
e que na tradução brasileira de Paulo César de Souza, pode ser lida como “fachada” –, isto é, um espaço que é o 
espaço do primeiro plano, daquilo que se vê primeiro e salta aos olhos; portanto, que esconde algo: no caso do 
teatro, a cortina esconde sempre um outro cenário. Assim, poderemos compreender a décadence como uma 
grande cortina desse cenário que é a modernidade.  
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b – Décadence, a palavra 

 

Jean Pierrot define a decadência pelas expressões ‘misticismo’, ‘idealismo’, 

‘catolicismo estético’, ‘pessimismo’, ‘diletantismo’, ‘satanismo’ e ‘ocultismo’. Mas o que há 

em comum entre todas elas, permeando o imaginário décadent, é uma certa tendência à fuga 

de si mesmo e da realidade. Um dos traços mais marcantes da “estética décadent” é, nesse 

sentido, “a vontade deliberada de se separar da natureza o máximo possível, e ao mesmo 

tempo, o repúdio do dogma clássico que conferia à arte o objetivo de imitar a natureza”.66 

Mas tudo isso era apenas o sintoma de um sentimento histórico de decadência e pessimismo, 

fortemente presente principalmente no final do século XIX francês.  

A revolução industrial e a violenta migração do campo para as cidades em busca de 

trabalho, gerando assim uma rápida transformação social e econômica da cidade de Paris, a 

própria Revolução francesa, a derrota sangrenta da Comuna de Paris contribuíram, no final do 

século, para um tal sentimento. Não é por acaso que irá surgir, no final do XIX, um 

movimento artístico-literário que tinha a palavra décadence como “palavra de ouro”. O 

Décadentisme foi um movimento literário que surgiu na França por volta de 1880, e tinha o 

Simbolismo como o seu principal precursor, sobretudo Baudelaire.67 Louis Marquèze-Pouey68 

diz-nos que o movimento intitulado Décadentisme opunha-se ao significado primeiro da 

palavra décadence, datado do século XVII e que designava, segundo o Trésor de la langue 

française, um “estado daquilo que começa a declinar”69 ou “caminho em direção ao declínio, 

à ruína”. 70  A décadence possuía, portanto, um significado muito específico, associado 

geralmente ao declínio do Estado, e normalmente atribuía-se a ela um caráter pejorativo. A 

isso deveu-se, em grande parte, o livro Étude des moeurs et de critique sur les poètes latins de 

la décadence, de Désiré Nisard, publicado em 1834. Nesse livro, a autora considerava o termo 

‘décadence’ pejorativo, atribuindo a ele a característica de ser uma estética literária 

rebuscada, excessiva em ornamentos e descrição, ao invés do tradicional estilo clássico, 

preciso e econômico. Para os artistas que se opunham a essa definição clássica de beleza, a 

palavra décadence, longe de significar uma ruína, poderia ser justamente a melhor palavra 

para descrever aquilo que a arte do final do século trazia de diferente.  

                                                
66 PIERROT, Jean. L’imaginaire décadent. Paris: Presses Universitaires de France, 1977, p. 205. 
67 “A partir de 1880, com o surgimento de uma de uma nova geração literária que considerava Baudelaire como 
o primeiro de seus mestres, a figura do poeta entrava rapidamente para o primeiro plano”. Cf. Idem, p. 37. 
68 MARQUÈZE-POUEY, Louis. Le mouvement décadent en France. Paris: PUF, 1986. 
69 Idem, p.15 
70 Ibidem. 
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Nesse contexto e como uma espécie da manifesto que reivindicava a emergência de 

um novo tipo de sensibilidade, Huysmans publica, em 1884, o romance ‘anti-heróico’ e ‘anti-

romântico’ À rebours. Tão descritivo e permeado de fisiologismos quanto um livro 

naturalista, ele é ao mesmo tempo contra o Naturalismo, recusa a natureza e o pretendido 

elogio da beleza defendido pelo Romantismo.71  

Mas fundamental para a elaboração de À rebours, que Nietzsche certamente 

conhecia72, foi um acontecimento de 1868, quando a palavra décadence foi escutada pela 

primeira vez no meio literário para designar não mais algo pejorativo, porém, um elogio. Isso 

ocorrerá quando, no Prefácio de Les fleurs du mal, Théophile Gautier 73  irá declarar 

Baudelaire como um décadent:  

 
O poeta de As flores do mal apreciava aquilo que chamamos inapropriadamente de o 
estilo de decadência, e que não é outra coisa senão a arte elevada a um tal ponto de 
extrema maturidade, que as civilizações que envelhecem determinam a seus sóis 
oblíquos: estilo engenhoso, complicado, erudito, cheio de nuances e de pesquisas, 
recuando sempre as demarcações da língua, emprestando a todos os vocabulários 
técnicos, atribuindo cores à todas as paletas, notas a todo os teclados, se esforçando 
por fornecer ao pensamento aquilo que ele tem de mais inefável, e à forma em seus 
contornos mais vagos e mais fugidios, escutando para lhes traduzir as confidências 
sutis das neuroses, as confissões da paixão envelhecida que deprava e as alucinações 
bizarras da ideia fixa se transformando em loucura.74  

 

O estilo decadente de Baudelaire é, para Gautier, aquele que melhor “exprime ideias 

novas com formas novas e palavras que ainda não se escutou”.75 Nesse contexto, a palavra 

décadence foi, pela primeira vez em 1868, atribuída a um estilo literário e a um artista em 

sentido positivo: o estilo literário, aquele que será definido como Simbolismo, o artista, 

Baudelaire. Aos poucos, a expressão torna-se cada vez mais comum, e por isso esses artistas, 

pesquisadores e inventores de novas formas de linguagem, procuram por uma nova palavra 

que mantenha o caráter polêmico de “décadence”, mas que possa ser aplicada especificamente 

                                                
71 Cf. PIERROT, p. 205. Des Esseintes, o único personagem do ‘anti-romance’ de Huysmans, prefere as cores 
artificiais dos candeeiros à luz do dia ou à sombra da noite. Para cria o personagem, Huysmans inspirou-se no 
Rei Luis (Ludwig) II da Baviera, “que projetou uma floresta artificial com animais mecânicos” (Cf. a Introdução 
de Patrick Mcguinnes à tradução de José Paulo Paes do romance Às avessas, p. 50). Cabe ressaltar ainda que o 
mesmo Rei era um grande admirador de Wagner, o mesmo que financiou o seu projeto de elaboração do Parsifal 
no Festival de Bayreuth (além de ter se inspirado nos mitos das óperas de Wagner para construir o seu famoso 
castelo, o Neuschwanstein). Coincidência no mínimo interessante, que o herói décadent de Huysmans tivesse 
sido inspirado no Rei que admirava Wagner, o décadent par excellence. 
72 Cf. MONTINARI, op.cit, p. 3. 
73 Nietzsche lê essa edicão e o referido prefácio de Gautier em 1885, dois anos após a sua primeira leitura de 
Bourget. Cf. PESTALOZZI, Karl. Nietzsche-Studien. Ed. por: Wolfgang Müller-Lauter, Jörg Salaquarda. 
Berlin/New York: Walter de Gruyter, vol. 7, 1978, p. 160. 
74 GAUTIER, Théophile. “Préface”. In: BAUDELAIRE, Charles. Les fleurs du mal. Paris: Michel Lévy Frères, 
1868, p.17.  
75 Idem. 
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à literatura. Assim surge, em 1880, a palavra “décadisme”: “Bravo! Décadisme é uma palavra 

de gênio, uma descoberta divertida e que continuará. Essa barbárie é um sinal maravilhoso. A 

expressão é curta, cômoda, soa literária sem ser pedante, enfim fará bala e fará buraco”.76 Mas 

é em 1888, coincidência talvez, pois é no ano em que Nietzsche publicará todos os seus 

últimos livros que tratam explicitamente da décadence a partir de diferentes máscaras77, que a 

palavra décadisme será substituída definitivamente por décadence, enfatizando agora a 

necessidade de empregá-la em um novo sentido, diferente daquele do século XVII: 

 
Eu amo a palavra décadence, toda coberta de púrpura e de ouro. Eu revoco, é claro, 
toda imputação injuriosa e toda ideia de declínio. Essa palavra supõe, ao contrário, 
pensamentos refinados de uma civilização extrema, uma alta cultura literária, uma 
alma capaz de volúpias intensivas... Nós podemos fazer uma aplicação irônica e 
nova dessa palavra e pressupor a necessidade de reagir pelo delicado, pelo precioso, 
pelo raro, contra as mediocridades dos tempos presentes...78 

 

 

c – Décadence, a coisa: Paul Bourget e as chaves do mundo da décadence 

 

É nesse cenário da palavra décadence que Bourget, crítico literário que muito conhecia 

tal movimento artístico do final do XIX, descreve Baudelaire como um “teórico da 

décadence”, 15 anos depois de Gautier tê-lo declarado como tal. Ser ‘décadent’ no final do 

XIX poderia significar muitas coisas ao mesmo tempo, mas todas essas coisas diziam respeito 

a um único aspecto, no seio do qual encontramos o mesmo problema: a experiência da 

modernidade do fin de siècle.79  

Quando os eruditos e atentos críticos literários franceses, na segunda metade do 
século XIX, olham em volta para descobrir em qual direção está se desenvolvendo a 
literatura, vêem somente uma coisa: a décadence. Esquiva e magmática, ela não se 
deixa definir, é um tema e mil temas ao mesmo tempo. Não tem rosto, não tem 
gênero. Ela está em todos os gêneros, em todas as formas de expressão. Ou melhor, 
é a palavra décadence que indica mil aspectos de um mesmo sentir, de uma mesma 
atmosfera, que pode ser imediatamente percebida, descrita, mas não definida.80 

 

                                                
76 RAYNAUD apud MARQUÈZE-POUEY, op.cit, p. 17. 
77 Anti-Cristo pode ser lido como a décadence perpetuada pelo Cristianismo; Crepúsculo dos Ídolos, como uma 
tentativa nietzschiana de “auscultar ídolos” de outras épocas, ídolos perpetuados na história, e descobrindo, 
assim, o “som oco” oriundo da décadence e que se esconde neles – como nos mostra o Problema de Sócrates; 
Ecce Homo, como o próprio Nietzsche colocando a si próprio no cenário da décadence e, finalmente, O caso 
Wagner, como um diagnóstico da décadence de sua época a partir daquele que, na perspectiva de Nietzsche, 
‘resume’ a modernidade. 
78 RAYNAUD apud MARQUÈZE-POUEY, op.cit, p.19. 
79 Cf. SCHORSKE, Carl. Viena fin-de-siècle. Trad. Denise Bottmann. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.  
80 PIAZZESI, Chiara. op.cit, p.1.  
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A décadence, enquanto tema basilar do movimento artístico do final do século XIX 

francês, tratava-se de uma reação à modernidade e àquela “mediocridade dos tempos 

presentes”, ao crescimento da burguesia e à influência massacrante do milieu sobre os 

indivíduos; dizia respeito à ruptura com as tradições e com toda e qualquer perspectiva 

histórica. Tudo isso fazia parte da mesma crise social no cenário de final de século. Todavia,  

contrariamente à reação vivida pelos românticos81, que também rejeitavam o tempo presente 

mas buscavam, por outro lado, a ‘revolução’ através de um retorno à natureza, à Idade Média 

e às bases do cristianismo, os poetas da décadence  se afastavam da busca romântica e tinham, 

ao mesmo tempo em que uma repulsa, uma celebração pela modernidade décadent. Eles se 

sentiam, como diz Bourget acerca de Baudelaire, honrados por pertencer a uma época de 

décadence.  

Uma tal contradição se dá justamente porque esses artistas eram filhos do Romantismo 

do século XVIII e, ao mesmo tempo, crescidos no cenário de pessimismo do XIX. O 

movimento da décadence era justamente uma combinação do romantismo com o pessimismo, 

e uma duplicidade que cambaleava entre a admiração e a repulsa pelos ‘novos tempos’ que 

prometiam o ‘progresso moderno’. Não por acaso, Schopenhauer era o filósofo preferido 

desses artistas do Décadentisme, e Wagner representava não ‘apenas’ um músico, mas toda a 

ideia de artista.82 Sua influência nos poetas franceses era imensa, a ponto de logo após a morte 

do compositor ter sido criada na França, em 1885, a Révue Wagneriènne, que contava com 

textos críticos e de homenagem a Wagner, e que durou até meados de 1888. Sobre os novos 

movimentos artísticos na França daquela época, Teodor de Wyzea83 escreve em seu artigo Le 

pessimisme de Richard Wagner: 

Qual mudança da matéria artística é encoberta por essa mudança das formas e dos 
nomes? A esse refinamento existem causas múltiplas, evidentes: a leitura de 
Schopenhauer, fornecida aos franceses em coleções bizarras de pedaços escolhidos; 
a falência última das aspirações romanescas; o espetáculo desolador da democracia 
[...] e esse livro de Amiel, pouco lido, muito admirado. Mas mais ativa ainda foi, 
sem dúvida, aos escritores, a influência de Richard Wagner, para esclarecer neles 

                                                
81 Cf. GUINSBURG, Jacó (Org.). O Romantismo. São Paulo: Perspectiva, 2011. Não discutiremos a definição de 
Romantismo, apenas situamos brevemente que uma de suas principais características é justamente a busca por 
aquilo que está “à frente ou atrás, dentro ou fora, mas sempre ‘além’ do atual, jamais precisamente aqui e agora” 
(p.16). Além disso, “era um discurso arraigado em particularismos, quase sempre envoltos em gloriosa auréola 
nacional e em simbólicas vestes talares, senão sacerdotais, parecendo falar de coisas eternas e verdades 
indiscutíveis” (p.19). Cf. também o importante livro para a concepção romântica e sua crítica, fundamental para 
a crítica de Nietzsche ao Romantismo: HEINE, Heinrich. De l’Allemagne. In: Zur Geschichte der Religion und 
Philosophie in Deutschland; Die romatische Schule. Org. Manfred Windfuhr. Hamburg: Hoffmann und Campe, 
1979. 
82 MARQUÈZE-POUEY, op.cit, p. 26. 
83 Interessante ressaltar que alguns anos depois, em 1891, Wyzewa escreve na Revue Bleue um outro texto 
intitulado Nietzsche, le dernier métaphysicien, no qual afirma ser o filósofo alemão a influência mais forte entre 
os franceses da época.  
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recentemente esse pessimismo congênito [...]. Esses jovens homens fizeram do mal 
universal uma ciência mais clara, do hábito, mais refinado, e de suas almas, fizeram 
com que eles a sentissem com as dores mais sutis.84 
 

Assim é que a “filosofia do pessimismo” aliada à arte de Wagner lhes parecia perfeita, 

pois  

diante de uma aceitação da maioria por um materialismo que procurava satisfações, 
uma parte da juventude dificilmente aceitava se contentar com a vida medíocre, sem 
glória nem ambições, que lhe era oferecida. O sentimento de falência fazia nascer 
nesses espíritos a necessidade de compensações ou, de forma geral, “uma 
desesperança vizinha do anestesiamento”.85 

 

Assim é que a modernidade do fin de siècle, analisada por Bourget como um momento 

de decadência, é compreendida não como um período isolado na história, que se desenvolve 

de maneira progressiva e independente dos séculos anteriores. O sentimento de decadência e 

cansaço presente no final do XIX é, para o crítico literário, consequência do desdobramento 

do final do século XVIII até a primeira metade do XIX, isto é, o período que compreende 

sobretudo o Romantismo tardio. Assim é que, para compreender a ‘alma’ da geração de 1880, 

Bourget dirige-se “aos autores e às obras que determinam as suas afinidades, influenciam suas 

escolhas de vida, sua filosofia, seus comportamentos [...]. Sua geração se confronta com os 

autores que escreveram na década anterior, com as obras compostas ou publicadas entre 1850 

e 1870”.86  

Após a febre quente do Romantismo, o fim do século é “resfriado”, aponta-nos André 

Guyaux.87 Esse “resfriamento” do final do século, ainda em relação com o Romantismo, é 

explicitado por Bourget sobretudo no seu capítulo sobre Baudelaire. Sobre os traços do 

Romantismo que a décadence transforma e carrega consigo, Bourget diz:  

A fé desaparecerá, mas o misticismo, mesmo expulso da inteligência, permanecerá 
na sensação [...]. Se o homem não tem mais a mesma necessidade intelectual de crer, 
ele conservou a necessidade de sentir como nos tempos em que ele acreditava”.88  

 

Se os artistas da décadence não mais acreditavam em uma revolução pela redenção 

cristã e no retorno da sociedade à Idade Média, carregavam, contudo, o misticismo daquela 

mesma fé religiosa presente no Romantismo. A fé permaneceria não em forma de crença no 

cristianismo, mas seria traduzida em forma de sensação. Assim é que Baudelaire terá, para 

                                                
84 WYZEWA, Teodor. Le pessimisme de Richard Wagner. In: Révue Wagnérienne, 8 de julho de 1885, p.167. 
85 MARQUÈZE-POUEY, op.cit, p.25. 
86 GUYAUX, André. “Préface”. In: Essais de psychologie contemporaine, op.cit, p. XV-XVI. 
87 Ibid, p. XVII. 
88 BOURGET, op.cit, p. 6. 
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Bourget, uma concepção tão particular acerca do amor: ele é místico, libertino e analisador. 

Essas três características são “bem modernas”, e “mais moderna é a sua reunião”.89  

A crise de uma fé religiosa, a vida em Paris e o espírito científico do tempo 
contribuíram a confeccionar, posteriormente a fundir esses três tipos de 
sensibilidades, antigamente separadas até parecerem irredutíveis umas às outras, e as 
vemos agora ligadas até parecem inseparáveis, ao menos nessa criatura sem analogia 
antes no século XIX francês, que foi Baudelaire.90 

 

 Na tentativa de buscar por novas formas de sensação no universo da poesia, 

Baudelaire é capaz de unir sensibilidades compreendidas até então como antípodas umas às 

outras. Nele, é justamente a pesquisa pela mistura de sensações contrárias que determinará, 

segundo Bourget, uma nova forma de interpretar a arte e a existência: “Deste triplo trabalho 

saiu, com a concepção de um amor ao mesmo tempo místico, sensual e extremamente 

inteligente, a onda de melancolia mais acre e mais corrosiva que poderia surgir da alma de um 

homem”.91 A pesquisa e a mistura de novas sensações que muitas vezes contradizem entre si 

(como o místico, o libertino e o analisador) são, para Bourget, aspectos que caracterizam 

aquilo que distingue propriamente a arte de Baudelaire, definida como “arte da décadence”. 

Bourget compreende a literatura, nesse sentido, não como uma expressão artística isolada, 

fechada em si mesma, mas como um certo um mapa exterior, capaz de denunciar e produzir 

as psicologias de uma época e de uma sociedade:  

A atenção particular que Nietzsche confere à obra de Bourget depende, com certa 
probabilidade, da peculiaridade de sua pesquisa estética, muito similar àquela 
nietzschiana: a arte, desde que não seja pela intenção do artista, não é nunca 
efetivamente art pour l’art, pelo contrário, é testemunha de exceções de uma época 
e de sua psicologia, através da impressão que o artista confere no ato criativo.92 

 

Se para Bourget a arte denuncia as “exceções de uma época e de sua psicologia”, tal 

como afirma Piazzesi, então o passo fundamental de sua análise consistirá em pensar a 

decadência da literatura atrelada à decadência da sociedade. Primeiramente no que diz 

respeito à sociedade, ele define a palavra décadence como “o estado de uma sociedade que 

produz um minúsculo número de indivíduos próprios ao trabalho da vida comum”.93 Em 

seguida, para traçar o seu mapa da literatura da décadence, empreende uma comparação entre 

o estado de decadência da sociedade e o estado de decadência fisiológica de um organismo:   

Uma sociedade deve ser assimilada a um organismo. Como um organismo, em 
efeito, ela se resume em uma federação de organismos menores, que se resumem 

                                                
89 Ibidem. 
90 Ibidem. 
91 Idem, p.7 
92 PIAZZESI, op. cit, p.5. 
93 BOURGET, op.cit, p. 14. 
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eles mesmos em uma federação de células. O indivíduo é a célula social. Para que o 
organismo total funcione com energia, é necessário que os organismos menores 
funcionem com energia, mas com uma energia subordinada, e para que esses 
organismos menores funcionem eles mesmos com energia, é necessário que as 
células que os compõem funcionem com energia, mas com uma energia 
subordinada. Se a energia das células torna-se independente, os organismos que 
compõem o organismo total cessam paralelamente de subordinar a sua energia à 
energia do todo, e a anarquia que se estabelece constitui a decadência do conjunto.94 

 

Se uma sociedade deve ser compreendida como um organismo ela segue, portanto, as 

mesmas leis deste. Assim, Bourget parte de um caso fisiológico, isto é, de um organismo e 

seus órgãos correspondentes, para explicar a decadência da sociedade. Na mesma medida, diz 

que se o organismo segue determinadas leis e, por conseguinte, a sociedade, o mesmo ocorre 

com a arte. Tanto sociedade como arte são compreendidas por Bourget em termos de 

‘organismo’, o que demonstra a influência dos fisiólogos da época95 em seu pensamento. 

Dessa maneira, bem como uma sociedade entra em declínio a partir do momento em que os 

indivíduos, isto é, as partes, tornam-se independentes do conjunto – que é o ‘todo social’, o 

estado –, o mesmo acontece com a literatura. Nesse sentido a décadence, além de ser um 

‘fenômeno’ social, é também um ‘estilo’ literário:  

Uma mesma lei governa o desenvolvimento e a decadência desse outro organismo 
que é a linguagem. Um estilo de decadência é aquele onde a unidade do livro se 
decompõe para dar lugar à independência da página, onde a página se decompõe 
para dar lugar à independência da frase, e a frase para dar lugar à independência da 
palavra.96 

 

Em relação ao ‘estilo’ da décadence literária, Nietzsche dirá em O caso Wagner 

praticamente o mesmo que Bourget, entretanto, escondendo a proveniência:  

Como se caracteriza toda décadence literária? Pelo fato de a vida não mais habitar o 
todo. A palavra se torna soberana e pula fora da frase, a frase transborda e obscurece 
o sentido da página, a página ganha vida em detrimento do todo – o todo já não é 
mais um todo [...] O todo já não vive absolutamente: é justaposto, calculado, 
postiço, um artefato (WA/CW, 7). 

 

Apesar de Nietzsche utilizar da caracterização bourgetiana para definir o ‘estilo’ da 

décadence, Montinari 97  chama a atenção para o caráter de inversão que se encontra 

escondido: se por um lado Bourget parte do geral (o livro) para pensar o particular (a palavra), 

Nietzsche escolhe operar pelo oposto: ele parte do particular para pensar o geral, e isso dá um 

tom completamente diferente à crítica nietzschiana da décadence. Ao nosso ver, também o 

                                                
94 Ibidem. 
95  Não penas Bourget, mas a maioria dos romancistas franceses, principalmente os naturalistas, eram 
suficientemente informados acerca das teorias da fisiologia da época. 
96 Ibidem. 
97 MONTINARI, op.cit. 
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procedimento nietzschiano da análise do ‘caso’ Wagner caminha em uma direção oposta às 

análises de Bourget. Enquanto o crítico pensa a décadence literária  (particular) a partir da 

décadence da sociedade (geral), Nietzsche opera pelo contrário: ele parte de um caso 

particular, a arte de Wagner, para diagnosticar um problema mais amplo, a décadence da 

modernidade. Le Rider98 também aponta o caráter de inversão, pois no caso de Bourget a 

análise sociológica é, como vemos, transposta para a análise artística, enquanto em Nietzsche 

a análise artística é anterior à perspectiva sociológica. 

De toda maneira, constata-se que obra de arte é, tanto para Nietzsche quanto para 

Bourget, o melhor documento de análise para o diagnóstico de uma época, pois é através do 

ato criativo que o artista recolhe, organiza e dá forma às “exceções de uma época e de sua 

psicologia”.99 Mas apesar do aspecto de inversão da perspectiva nietzschiana em relação às 

análises de Bourget, tal como ressaltado por Montinari, o que o comentador em questão não 

menciona em seu texto é que o próprio Bourget, no parágrafo seguinte de sua definição do 

estilo de décadence, estabelece uma longa reflexão acerca das duas formas de análise de um 

estado de décadence, sendo que de ambas, uma em particular foi certamente escutada por 

Nietzsche para realizar o seu diagnóstico do ‘caso’ Wagner. A primeira, Bourget atribui ao 

ponto de vista dos “políticos e moralistas”, pois esta analisaria a partir do todo social, isto é, 

consideraria o esforço total de energia de uma sociedade, e assim constataria a sua 

decadência. A outra forma, se daria não ao analisar o estado de decadência a partir do 

conjunto da sociedade, mas sim pela parte, ou seja, pelos indivíduos, por aquilo que eles 

produzem em “submissão” ao todo social ou separando-se do todo. Essa segunda forma de 

compreensão é, segundo Bourget, a maneira a partir da qual um psicólogo compreenderia. Ao 

analisar o indivíduo do final do XIX seria possível perceber nele, talvez, a maior forma de 

liberdade que já havia existido. O psicólogo, segundo Bourget, poderia pensar que 

“precisamente essa independência individual apresenta para a sua curiosidade os exemplos 

mais interessantes e os ‘casos’ de uma singularidade mais sábia”.100 O psicólogo pensaria:  

Se os cidadãos de uma decadência são inferiores como operários da grandeza do 
país, não serão eles mais superiores como artistas do interior de suas almas? Se eles 
não são hábeis à ação privada ou pública, não será por isso que eles são mais hábeis 
ao pensamento solitário? Se eles são maus reprodutores de gerações futuras, não 
seria porque a abundância das sensações finas e o requinte dos sentimentos raros 
fizeram deles virtuosos, estéreis mas refinados, de volúpias e de dores? Se eles são 
incapazes de dedicar-se à fé profunda, não será porque a sua inteligência 
suficientemente cultivada os livrou dos preconceitos, e que tendo feito a mudança 

                                                
98 Cf. Nietzsche et Baudelaire. In: “Littérature et philosophie”, n. 86: Université de Paris VIII, 1992, p. 100. 
99 PIAZZESI, op.cit., p. 5. 
100 BOURGET, op.cit., p.15 
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das idéias, eles chegaram a essa equidade suprema que legitima todas as doutrinas 
excluindo todos os fanatismos?101 

 

A literatura da décadence procura por novas formas de linguagem, pesquisa sempre 

diferentes sutilidades nas palavras, de tal modo que ela só poderia ser compreendida na sua 

época e, por isso, ela não possuiria ‘amanhã’. A arte da décadence constitui-se quase que por 

uma guerra com qualquer perspectiva de futuro, e cria não pela vontade de estabelecer uma 

nova forma que seja a verdadeira, mas sim pelo prazer intelectual da experimentação com 

novas formas de linguagem. Se essas obras não possuem amanhã, o psicólogo perguntar-se-ia 

se o objetivo do escritor seria se colocar como “perpétuo candidato diante do sofrimento 

universal dos séculos”102, isto é, construir a sua obra a partir da necessidade de que ela seja 

inteligível e compreensível para os séculos seguintes, permanecendo como uma grande obra 

na história da arte. Segundo Bourget, o psicólogo responderá que não, que este não deverá ser 

o objetivo dos artistas, pois “é suficientemente pueril acreditar na imortalidade [das obras], 

pois se aproximam os tempos em que a memória dos homens, sobrecarregada de prodigiosos 

grandes livros, fará falência a tal glória [e por isso], é um grande engano não ter a coragem 

para o prazer intelectual”.103 É assim que a arte da décadence, acreditando-se autônoma diante 

da sociedade e do futuro, tem em Baudelaire o “teórico da décadence”, e por isso ele 

permanece, paradoxalmente, “um dos educadores preferidos da geração futura”.104 Quando 

Nietzsche proclama o aforismo como uma forma contrária à “pequena imortalidade”, 

certamente se encontram os ecos da análise bourgetiana: 

Mas quem sabe, enfim, se eu também desejo ser lido hoje? – Criar coisas em que o 
tempo crave suas garras em vão; buscar uma pequena imortalidade na forma, na 
substância – jamais fui modesto o bastante para exigir menos de mim. O aforismo, a 
sentença, nos quais sou o primeiro a ser mestre entre os alemães, são as formas da 
“eternidade”; minha ambição é dizer em dez frases o que qualquer outro diz em um 
livro – o que qualquer outro não diz em um livro (GD/CI, Incursões de um 
extemporâneo 51). 

 

A análise estética a partir do ponto de vista do psicólogo, que Nietzsche verifica em 

Bourget, parece indicar para ele novas possibilidades de pensar a arte e a sociedade para além 

daquela perspectiva moral que o filósofo já criticava, mesmo que pela metafísica de artista, 

em O nascimento da tragédia. Através de Bourget Nietzsche parece vislumbrar a 

possibilidade de unir, finalmente, análise estética à análise fisiológica e genealógica. 

                                                
101 Ibidem. 
102 Idem, p.16. 
103 Ibidem. 
104 Idem, p.18. 
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Mas ainda em Bourget, a análise do poeta décadent Baudelaire, vista a partir da ótica 

do psicólogo explicitada anteriormente, não exerce a qualidade de um julgamento pejorativo, 

muito pelo contrário. Bourget vê a literatura não simplesmente no sentido em que ela é criada, 

como resultado de uma sociedade e da psicologia de uma época, mas também no sentido em 

que ela é efetivamente criadora. Ao declarar guerra à sociedade, essa literatura desejaria 

tornar-se autônoma, e portanto poderia criar rompendo com as tradições e os pressupostos 

presentes. Mas como acontece com toda ideia de história que pressupõe uma continuidade, 

segundo Bourget, essa ruptura se daria apenas por um lado, a saber, na medida em que os 

artistas da décadence desejavam romper com as tradições – e por tradições, entende-se tanto 

os valores e costumes, como as formas de sensibilidade que começavam a ser questionadas. 

Por outro lado, só eram capazes de romper com as tradições porque eram filhos de uma 

geração saturada delas. Nesse sentido, Baudelaire é o “teórico da décadence” justamente 

porque foi capaz de perceber um tal estado de ruptura e o declínio da sociedade da época, e 

soube tornar essa mesma decadência o motivo para sua criação: ao invés de deplorar a 

décadence, “il s’en réjoui”,105 ele se alegrou por pertencer a ela. A busca por novas formas de 

linguagem, o refinamento das palavras, tornadas cada vez mais sutis e passíveis a 

contradições, a busca também por novas formas de sensações e, sobretudo, novas formas de 

amor, fazem de Baudelaire aquele que “teve a coragem de adotar ainda muito jovem essa 

atitude [diante da décadence] e a temeridade de mantê-la até o fim. Ele se proclama decadente 

e ele pesquisa, sabe-se com qual bravura, tudo aquilo que na vida e na arte parece mórbido e 

artificial às naturezas mais simples”.106 A beleza torna-se macabra, o amor, terrível e satânico.  

Suas sensações preferidas são aquelas que procuram os perfumes, pois elas tocam 
mais do que outras esse eu não sei o quê de sensualmente obscuro e triste que nós 
temos em nós. Sua estação preferida é o fim do outono, quando uma magia de 
melancolia enfeitiça o céu que se turva e o coração que se crispa. Suas horas de 
deleite são as horas do crepúsculo, quando o céu se colore [...] das nuanças de um 
rosa morto e de um verde agonizante [...] A beleza da mulher não agrada a não ser 
de maneira precoce e quase macabra de magreza, com uma elegância de esqueleto 
despontada sob a carne adolescente, ou uma beleza bem tardia, no declínio de uma 
maturidade arruinada.107 

 

 Aquelas três características contraditórias que formavam, paradoxalmente, uma síntese 

em Baudelaire (místico, libertino e analisador) constituem para Bourget um dos motivos da 

falta de unidade na obra do poeta francês, pois seus poemas exprimem versos que se 

contradizem, e isso é também um estilo de décadence. Tal contraditoriedade na sensibilidade 

                                                
105 Idem, p.13. 
106 Idem, p. 16. 
107 Idem, p. 17. 
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e em suas expressões é vista por Bourget não como uma escolha: o poeta Baudelaire é 

submetido a ela, ele sofre dela, “ele não a escolhe”.108 A décadence de Baudelaire não é, 

portanto, algo que ele escolhe, mas algo da qual ele sofre. Ele sofre da décadence e a coloca 

em verso, conteúdo e forma, exprimindo a realidade de um mundo depravado. Se o mundo se 

manifesta enquanto ruptura, Baudelaire apropria-se desse pessimismo do século XIX, 

transformando-o em sua própria poesia. Em Baudelaire, “cada anomalia tem a sua norma, 

cada artifício a sua espontaneidade”.109 Diante do pessimismo, a doença em Baudelaire torna-

se quase um novo ideal, um novo mundo a ser pesquisado:  

Na ordem psicológica como na ordem fisiológica, a doença é igualmente lógica, 
igualmente necessária, portanto igualmente natural que a saúde. Ela se distingue 
porque ela conduz à dor e ao desequilíbrio tão fatalmente quanto a saúde à harmonia 
e à alegria. Mas ousemos dizer ainda, para não fazer do bem-estar a prova suprema 
das coisas da alma, que há algumas vezes mais de idealismo nessa dor do que nessa 
alegria.110 
 

Segundo indicam Campioni111 e Piazzesi112, Bourget permanece sempre presente no 

pensamento de Nietzsche acerca da décadence, e isso deverá tornar-se explícito 

principalmente no que se refere à análise nietzschiana do caso Wagner. Um dos aspectos da 

análise bourgetiana que talvez trace o como do diagnóstico nietzschiano é a presença da 

perspectiva do psicólogo ao analisar um problema de décadence, que como vimos, é 

defendida por Bourget para pensar a decadência de um conjunto maior (da sociedade, por 

exemplo). Não por acaso, Nietzsche contra Wagner tem como subtítulo “Dossiê de um 

psicólogo”. No que diz respeito à implicação de Bourget na análise da obra de arte, ele 

compreende a si mesmo no interior do problema, bem como deveria fazer aquele que deseja 

empreender uma análise do ponto de vista do ‘psicólogo’: se situar na distância do problema 

mas, ao mesmo tempo, sentir-se implicado por ele, eis a sua prerrogativa. Guyaux ressalta que 

o próprio Bourget teria dito:  

É no pessimismo que eu estudei o pessimismo, é como adepto do cosmopolitismo 
que eu o analisei em Stendhal e é ao ser eu mesmo um diletante que eu descrevi o 
diletantismo de Renan. Esse “visitor de almas”, como dizia Henri Bordeaux, visita a 

                                                
108 Idem, p.8. 
109 Ibidem. 
110 Ibidem. 
111 Campioni afirma que: “Nos fragmentos de inverno-primavera 1883-1884, a partir da sua leitura dos Essais de 
Bourget, e em estreita relação com a literatura e a crítica francesa contemporânea, Nietzsche define as categorias 
de sua interpretação fisiológica de Wagner e da arte da décadence, que encontrarão a sua expressão sistemática 
em O caso Wagner” (CAMPIONI, 2001, p. 236). 
112 “Bourget foi inicialmente o guia de Nietzsche no seu conhecimento do mundo da décadence, e no percurso de 
sua longa reflexão sobre a arte da décadence permanece sempre um interlocutor, mesmo que escondido” 
(PIAZZESI, op.cit, p. 3). 
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sua visitando a dos outros. Ele não é um puro observador, diferenciando-se de sua 
geração. Quando ele diz nós, ele diz “eu”.113  

 

Isso tudo mostra como Bourget se distancia da concepção de ‘crítica’ que compreendia 

o objeto a ser analisado sempre com distância, e que pressupunha a crítica a partir de um 

cânone estabelecido. Em Bourget, o empreendimento de análise ocorre apenas na medida em 

que ele compreende a si mesmo implicado no problema. Nietzsche e Bourget aproximam-se 

na medida em que ambos compreendem que o exercício de análise não deve ser feito 

separando-se do objeto a ser analisado, mas implicando-se nele, pois a verdadeira análise 

surgiria apenas no momento em que se compreende o problema também – e talvez 

principalmente –  em si mesmo. É assim que Bourget se sente em relação ao mal do século 

XIX, e é assim que Nietzsche se sente em relação ao problema da décadence, como irá 

mostrar na famosa passagem de Ecce Homo, ao se declarar um “décadent”:  

A fortuna de minha existência, sua singularidade talvez, está em sua fatalidade: 
diria, em forma de enigma, que como meu pai já morri, e como minha mãe ainda 
vivo e envelheço. Essa dupla ascendência, como que do mais elevado e do mais 
rasteiro degrau da vida, a um tempo décadent e começo – isso explica, se é que algo 
explica, tal neutralidade, tal ausência de partidarismo em relação ao problema global 
da vida, que acaso me distingue. Para os sinais de ascensão e declínio tenho um 
sentido mais fino do que homem algum jamais teve, nisto sou o mestre par 
excellence – conheço ambos, sou ambos (EH/EH, Porque sou tão sábio 1). 

 

Mas há para Nietzsche um grau, uma inclinação particular que torna possível, mesmo 

ao décadent, defender-se dela. Não se trata de reagir a ela ou de fugir dela – como tentou 

fazer Sócrates, todo o Consensus Sapientium114 e o cristianismo –, pois sair da décadence não 

é possível: trata-se de superá-la, e tal superação só seria possível pela afirmação no interior do 

problema.115  

Sem considerar que sou um décadent, sou também o seu contrário. Minha prova 
para isso é, entre outras, que instintivamente sempre escolhi os remédios certos 
contra os estados ruins: enquanto o décadent em si sempre escolhe os meios que o 
prejudicam. Como summa summarum eu era sadio, como ângulo, como 
especialidade era décadent (EH/EH, Porque sou tão sábio 2). 

 

Assim, foi apenas enquanto conhecedor do mundo da décadence, precisamente por 

que era ele mesmo um décadent, que o filósofo tornou-se capaz de ser também o seu 

contrário. Tudo isso ainda diria respeito, nessa perspectiva, ao ponto de vista do psicólogo na 

                                                
113 GUYAUX, André, op.cit, p. XXII. 
114 Cf. GD/CI, O problema de Sócrates 11: “Os filósofos e moralistas enganam a si mesmos, crendo sair da 
décadence ao fazer-lhe guerra. Sair dela está fora de suas forças: o que elegem como meio, como salvação, é 
apenas mais uma expressão da décadence […] Sócrates foi um mal-entendido: toda a moral do aperfeiçoamento, 
também a crista, foi um mal-entendido…”.  
115 Isso nos remete ao problema da superação da décadence, que será discutido na Conclusão. 
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análise de um problema. Bourget, no único texto autobiográfico que deixou escrito,  manifesta 

uma posição que nos lembra a de Nietzsche:  

Me parece que o meu mal não era particular. Eu reconheci que muitos dos meus 
contemporâneos, perturbados pela mesma perturbação, tinham paralelamente 
demandado ao livro que este fosse o educador de sua sensibilidade. Se os livros 
desses autores haviam exercido sob mim uma influência tão profunda, é porque eles 
haviam correspondido às necessidades do meu pensamento e do meu coração, de 
maneira desconhecida à mim mesmo. Esses escritores haviam sido os homens desse 
tempo, com todas as paixões, todas as alegrias e todas as dores dos homens desse 
tempo. Atrás de suas obras, e atrás da influência exercida em mim por essas obras, o 
que haveria, se não a época toda inteira? [...] E eu empreendi a traçar um retrato 
moral de minha geração através dos livros pelos quais eu havia sido o mais 
profundamente tocado.116  

 

 Enquanto Bourget ainda parece guardar algo daquela “alma romanesca”117 presente nos 

autores que ele mesmo analisa e diagnostica como literatura da décadence, para Nietzsche é 

necessário buscar formas e camadas de superação do seu tempo ‘em si’, isto é, daquilo que há 

de décadence em si mesmo.118 

Que exige um filósofo de si, em primeiro e em último lugar? Superar em si seu 
tempo, tornar-se ‘atemporal’. Logo, contra o que deve travar seu mais duro 
combate? Contra aquilo que o faz um filho de seu tempo. Muito bem! Tanto quanto 
Wagner, eu sou um filho desse tempo; quer dizer, um décadent: mas eu compreendi 
isso, e me defendi. O filósofo em mim se defendeu (WA/CW, Prólogo). 

 

Mesmo que Bourget tenha sido essencial para a teoria nietzschiana da décadence, isso 

parece indicar que Nietzsche pensa a décadence como um fenômeno muito mais amplo e 

complexo, diagnosticando diferentes ‘tipos da décadence’ e possibilidades de superação de 

sua própria época; e teremos a oportunidade de discutir esse assunto no final da pesquisa. 

Embora Nietzsche tenha se servido livremente das análises de Bourget nos Essais, para assim 

formular a sua própria teoria da décadence, existem distanciamentos fundamentais do filósofo 

em relação à Bourget, que ficarão mais claros na exposição dos próximos capítulos. Enquanto 

Bourget ainda possui uma certa idolatria a respeito da décadence e dos seus respectivos 

poetas, a posição do último Nietzsche é outra. Bourget ainda permanece certamente um pouco 

romântico acerca da geração da décadence, deixando-se fascinar por esse cenário. Como o 

próprio Bourget havia expressado, ele analisara em seus Essais justamente as obras daqueles 

autores que haviam lhe tocado profundamente, e o tema da décadence lhe era tão caro, que 

                                                
116 BOURGET, op.cit, p. 454. 
117 GUYAUX, André, op.cit, p. XXIII. 
118 Isso parece indicar que Nietzsche pensa a décadence como um fenômeno muito mais amplo e complexo do 
que encontramos em Bourget, diagnosticando, por sua vez, diferentes tipos da décadence. Teremos a 
oportunidade de discutir esse assunto no final da pesquisa. 
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em um de seus poemas chega a explicitar aquilo que poderíamos interpretar como um certo 

‘idealismo’ nessa décadence:  

 

Je suis un homme né sur le tard d’une race, 

et mon âme, à la fois exaspéré et lasse, 

sur quoi les aïeux pèsent étrangement, 

mêle le sceptisme à l’attendrissement; 

l’immense obscurité de l’univers m’accable, 

et j’éprouve, à sentir la vie inexplicable, 

une amère pitié qui me fait mieux chérir 

les êtres délicats et beaux qui vont mourir! 

... 

Mais tous, tant que nous sommes, 

Derniers bâtards d’un siècle enragé, jeunes homens 

qui voyons tout crouler de ce qui fut jadis, 

et dans l’effrondrement des anciens paradis 

fumons au nez des Dieux tombés notre cigarre, 

sceptiques sans passé, peuple morne et bizarre 

de blasés qui n’ont pas vécu... 

notre âme se promène dans tous le mauvais lieux 

de la pensée humaine 

... car nous croyons aux vers, si nous nions les Dieux...119 

 

Ainda assim, trata-se de um idealismo “às avessas”, zombeteiro, diferente do 

idealismo presente nos românticos. Enquanto estes voltavam o seu discurso rumo à natureza, 

à religião cristã e à ideia clássica de beleza, os poetas da décadence se voltam a tudo aquilo 

que lembra o artificial, a civilização e o oposto do deus e da beleza cristã. Se por um lado eles 

desprezam todos os cânones que envolvem a tradição, por outro, conservam o ‘lado mau’ 

dessa tradição, pois é a partir do confronto entre tradição e modernidade que os poetas da 

décadence encontram os subsídios da sua arte. Para Bourget, trata-se de empreender, por meio 

de suas análises da literatura e através de seus poemas, um retrato do sentimento de 

decadência do fin de siècle. Nietzsche, como Bourget, também tinha uma certa fascinação por 

                                                
119 BOURGET apud CAMPIONI, 2001, p.207. Em virtude da métrica poética, escolhemos manter o poema no 
idioma original. 
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essa França da décadence, como veremos, ao mesmo tempo uma “França do gosto” e uma 

“grande escola da convalescença”, como afirma em JGB/BM, 255. Mas, nem por isso, o 

filósofo deixa de denunciar os perigos que se engendram na décadence da modernidade, 

especificamente quando se toma como exemplo O caso Wagner.  

A décadence era a voz do mundo daqueles poetas franceses, era o ‘problema’ que 

interessava tanto aos artistas como aos fisiólogos e psicólogos da época. Por toda a parte, a 

décadence se fazia presente, todos falavam dela. Nietzsche, em suas viagens à Nice, 

mergulhou nesse mundo da décadence francesa, e ele, que já desde O nascimento da tragédia, 

se ocupava em pensar o declínio da arte e da cultura, encontrou em Paul Bourget e nos poetas 

franceses o solo perfeito para desenvolver a sua própria ‘teoria da décadence’. As referências 

aos franceses na filosofia da décadence de Nietzsche são inúmeras, e a maioria, inclusive no 

que se refere a Bourget, não constam como referência de citação nos livros publicados por 

Nietzsche, mas apenas em alguns fragmentos. Neste aspecto, Montinari nos oferece uma 

interpretação de como devemos – e aqui tentaremos – compreender a presença de Bourget e 

da literatura francesa na filosofia da décadence de Nietzsche:  

Dever-se-ia falar, como era costume no final do século (mas ainda também hoje 
entre os wagnerianos não inteligentes), de plágio? Ou do direito do gênio à 
pilhagem, com a obrigatória referência a Goethe, que também etc., etc.? Não. 
Precisamos muito mais aprender a pensar historicamente. Nietzsche, Bourget e 
outros críticos populares da época, mas também inteligentes, têm um direito comum 
a questões comuns. Eles vivenciaram, conjuntamente, este fenômeno da décadence, 
eles o analisaram conjuntamente, porque todos eram filhos do mesmo tempo. A 
assimilação (sem nenhuma nota de pé de página de Nietzsche sobre sua 
proveniência) é, para mim, um motivo de prazer histórico, que também os 
micrólogos e outros pedantes gostariam de oferecer, com suas estéreis e azedas 
colocações corretas. Ou seria espantoso que Nietzsche tivesse se interessado tão 
fortemente por Bourget?120  

 

 De fato, o tema da decadência povoava todas as formas de discurso, principalmente na 

França, e Nietzsche não só sabia disso, mas compartilhava desses debates; lendo com grande 

interesse a maior parte das revistas francesas nas quais os poetas contemporâneos 

publicavam121 e discutiam o assunto. Era ele também mais um dentre esses intelectuais que se 

interessavam pelo tema, mas a sua diferença é que não pensou a decadência apenas como um 

fenômeno da modernidade – embora esta contenha suas especificidades e se diferencie das 

demais épocas de décadence –, e a observou para além do campo meramente literário. Para 

                                                
120 MONTINARI, op.cit, p. 44.  
121 Entre estas, mencionamos o Journal des Débats, Le Parlament e a Revue de deux mondes, segundo as fontes 
de CAMPIONI, op.cit, p.229-244. Nos fragmentos póstumos de Nietzsche, sobretudo de 1887-1888, também se 
encontram diversas anotações retiradas do Journal des Goncourt. 
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Nietzsche, a décadence torna-se uma questão histórico-genealógica, com engendramentos 

psicológicos, fisiológicos e artísticos.  

É nos anos de 1883 à 1888, no período de suas leituras dos romances franceses, que 

Nietzsche “reúne as intenções críticas da filologia, da psicologia e da genealogia, contra toda 

interpretação pré-determinada, fixa, prejudicial, que se recusa ao paciente trabalho de 

descriptografia”122, e a partir dai reúne em seus fragmentos o material necessário para a 

interpretação da fisiologia da arte e da décadence, que encontra seu ‘acabamento’ em O Caso 

Wagner. 

 

 

  

                                                
122 CAMPIONI, 2001, p. 229. 
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III 

 

Wagner: um ator no cenário da décadence moderna 
 

“Infeliz o país que não tem heróis [...].  
Não.  

Infeliz o país que precisa de heróis” 
(Bertolt Brecht, A vida de Galileu). 

 

 

 Ao realizar uma crítica da modernidade, Nietzsche elege Wagner como o principal 

personagem desse cenário. Nas preleções de Martin Heidegger ao seu curso ministrado sobre 

Nietzsche na Universidade de Freiburg, entre os anos de 1936 e 1940, mencionará a 

importância da crítica nietzschiana a Wagner para uma compreensão do seu entendimento de 

modernidade. Nesse sentido, a questão do ‘teatro’ será, para Heidegger, um aspecto decisivo:  

Em vista do declínio da arte ante sua essência, o século XIX ainda se arrisca uma 
vez mais e busca realizar a “obra de arte integral”. Esse esforço está ligado ao nome 
de Richard Wagner [...] Na década de 1850-1860 imiscuem-se uma vez mais, com 
uma penetração curiosa, tradição autêntica e bem conservada do tempo magnífico do 
movimento alemão e o deserto e o desenraizamento insidiosos da existência tal 
como eles vieram plenamente à tona nos anos de “fundação do império” [...] Em 
relação à posição histórica da arte, o empenho pela “obra de arte integral” 
permanece essencial. Já o nome é significativo. Ele diz, por um lado: as artes não 
devem mais se realizar de maneira justaposta, mas devem ser coligidas em uma 
obra. No entanto, para além dessa unificação pensada mais em termos numéricos e 
quantitativos, a obra de arte deve ser uma festa da comunidade popular: “a” religião. 
As artes normativas são, nesse contexto, a poesia e a música. Segundo o seu intuito, 
a música deve ser um meio para tornar válido o drama; na realidade, porém, sob a 
figura da ópera, a música se torna a arte propriamente dita. O drama não tem seu 
peso e sua essência na originariedade poética, ou seja, na linguagem que é cunhada 
para a obra linguística, mas no elemento cênico das apresentações e das produções 
de gala. A arquitetura serve apenas à construção do teatro, a pintura fornece as 
coulisses, a escultura auxilia a apresentação dos gestos dos atores. Poesia e 
linguagem permanecem sem a força essencial e decisivamente configuradora do 
saber propriamente dito. O domínio da arte como música é almejado, e, com isso, o 
domínio do puro estado sentimental: o delírio e o ardor dos sentidos, a grande 
batalha, o horror bem-aventurado do amalgamar-se no gozo, a imersão no “mar sem 
solo das harmonias”, a submersão na embriaguez, a dissolução no puro sentimento 
como redenção, “a vivencia” como tal torna-se decisiva. A obra só continua sendo 
estimuladora de experiências vitais. Tudo o que precisa ser apresentado deve apenas 
atuar como primeiro plano e como primeira face, tendo por meta a impressão, o 
efeito, o querer produzir um efeito e comover: “teatro”.123 

 

 O texto de Heidegger aqui citado serve-nos não como um possível comentador das 

obras de Nietzsche, com o qual iríamos dialogar e tecer uma interpretação. Mas, a despeito da 

                                                
123  HEIDEGGER, Martin. Nietzsche. Vol. 1. Trad. Marco Antônio Casanova. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2007, p. 78-79. 
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polêmica que circundou e talvez ainda circunde a leitura heideggeriana dos textos de 

Nietzsche, é interessante notar que o próprio Heidegger, já na década de 30-40, via o 

problema do ‘teatro’ como um aspecto decisivo na crítica de Nietzsche à modernidade, esta 

que, através de Wagner, “fala sua linguagem mais íntima: não esconde seu bem nem seu mal” 

(WA/CW, Prólogo). Quando Nietzsche diz que “Wagner resume a modernidade” (WA/CW, 

Prólogo), que ele é o “artista moderno par excellence” (Idem, 5) e um “grandíssimo ator!” 

(Idem, 8), tais afirmações nos oferecem uma chave de leitura a partir da qual pretendemos 

compreender a análise da décadence como crítica da modernidade e à luz do problema do 

ator. Embora o problema do ator talvez ainda não tenha sido suficientemente discutido pela 

Nietzsche-Forschung, a questão de se Wagner representa, para Nietzsche, um problema que 

diz respeito à arte da representação, isso parece ser quase unânime entre os comentadores. 

Mas, quando Nietzsche diz que “o músico agora se faz ator, [que] sua arte se transforma cada 

vez mais num talento para mentir” (WA/CW, 7), a arte da representação não opera no sentido 

de um ‘ataque’ a Wagner, ou simplesmente de uma metáfora para a crítica da modernidade. O 

problema do ator diz respeito, mais do que isso, à constituição genealógico-fisiológica do 

indivíduo moderno e de sua época. 

No presente capítulo, abordaremos O caso Wagner não a partir da perspectiva da 

música124, mas o compreenderemos por uma outra via: a partir do teatro, isto é, a partir da 

análise empreendida por Nietzsche do “ator Wagner”, para assim traçarmos um mapa do seu 

diagnóstico da décadence na modernidade. Ao discutirmos a crítica da modernidade em 

WA/CW a partir do problema da teatralização, pretendemos apenas trazer uma outra leitura 

possível de O caso Wagner, à luz do problema do teatro.  

Segundo Nietzsche, o lugar de Wagner na história não diz respeito à história da 

música, mas sim, à “ascensão do ator na música” (Idem, 11).125 Giuliano Campioni defende 

que o “‘Wagner ator’” torna-se, nos últimos anos, a chave de leitura de toda a época – e [que] 

Nietzsche faz da “representação” [cabotinage] uma categoria central de compreensão.”126 

Com isso, Campioni nos convida a interpretar a análise nietzschiana do “Wagner ator” como 

a chave de leitura de uma época, que é precisamente a modernidade do final do século XIX, 

cenário da décadence. A esse respeito, o referido autor indica ainda a necessidade da 

Nietzsche-Forschung aprofundar o “entrecruzamento” de temas referentes à critica da 

                                                
124 Como é possível encontrar atualmente em diversos trabalhos da pesquisa Nietzsche, como já mencionado na 
Introdução. 
125 Se em GT/NT, vimos que Nietzsche interpreta o teatro antigo (a tragédia grega) a partir da obra de arte total 
wagneriana, em WA/CW irá proceder de maneira oposta, interpretando a obra de arte total a partir do teatro. 
126 CAMPIONI, 2001, p. 221. 
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modernidade a partir do “confronto Nietzsche-Wagner”.127 Confronto este que, ao nosso ver, 

necessita ser explicitado levando em consideração a crítica de Nietzsche à decadência das 

artes e da cultura ocidental desde O nascimento da tragédia.  

Em GT/NT, Nietzsche via o ator trágico como aquele que joga com o estado da 

embriaguez dionisíaca, mantendo sempre próximo de si tanto o estado apolíneo, da forma e da 

objetivação do ‘eu’, como o estado dionisíaco, do excesso e do esquecimento de si. O ator é, 

nesse sentido, sobretudo aquele que deixa o dionisíaco atuar sobre o mundo da aparência 

apolínea, isto é, sobre os “mecanismos da representação”.128 Embora a crítica ao ator tenha 

surgido enquanto tal apenas tardiamente, tendo sua expressão decisiva em WA/CW, nos 

fragmentos de 1874, i.é, apenas dois anos após a publicação de GT/NT, Nietzsche já parece 

tecer algumas críticas ao ator e ao teatro. Um aforismo bastante revelador mostra como o 

filósofo já questionava os efeitos de um tal projeto de ‘obra de arte total’: 

Wagner tenta a renovação da música a partir da única base ainda disponível, a partir 
do teatro. Aqui uma massa é, de fato e efetivamente excitada, e nada se deixa 
enganar, tal como nos museus e concertos. De fato, trata-se de uma massa muito 
crua, e ainda se mostrou até agora como impossível apoderar-se de novo da 
teatrocracia. Problema: deve a arte continuar a viver de maneira sectária e isolada? É 
possível torná-la soberana? Aqui está a significação de Wagner: ele tenta a tirania 
com o auxílio das massas teatrais. Não há, de fato, nenhuma dúvida de que Wagner 
teria alcançado o seu objetivo enquanto italiano. O alemão não tem nenhum respeito 
pela ópera e a considera sempre como importada e não alemã. Sim, ele não leva a 
sério toda a essência teatral (NF/FP 32[61], 1874). 

  

Vemos que em 1874, Nietzsche já falava em uma tirania do teatro, em uma 

‘teatrocracia’, e esses são termos que irão retornar tardiamente, de modo a constituir a crítica 

ao ator tal como se encontra em O caso Wagner. Esse aforismo também pode dar a pensar que 

talvez mesmo em GT/NT, Nietzsche não tivesse uma adesão cega pelo projeto wagneriano, 

como muitas vezes daria a entender. Todavia, é apenas com a primeira exibição do festival de 

Bayreuth, em 1876, que Nietzsche abdica completamente da sua crença em uma renovação da 

cultura pela obra de arte wagneriana. A partir do rompimento com Wagner e, por conseguinte, 

com a teoria da ‘metafísica de artista’, o filósofo deixa de analisar o ator a partir de uma 

perspectiva metafísica, como vemos em GT/NT, tornando-o intrínseco ao problema da 

fisiologia da arte e da décadence: o ator é a principal figura da “fisiologia da representação”, e 

a teatralização da existência torna-se, na medida em que é a chave de leitura para a 

                                                
127 Idem, p. 250. 
128 CAMPIONI, Giuliano. “Fisiologia de la ilusión y de la décadence: el problema del actor y del teatro”. In: 
Estudios Nietzsche, vol. 7, p.43, 2007. 
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compreensão de uma época, a “solução do homem moderno”. 129  Apenas a partir da 

teatralização, isto é, da representação da existência, que será possível camuflar um estado de 

fragmentação e caos, na medida em que se necessita forjar uma unidade impossível de ser 

mantida.  

No terceiro aforismo de O caso Wagner, Nietzsche indica o primeiro artifício que a 

arte de Wagner utiliza: uma lente de aumento.  

“A primeira coisa que sua arte nos oferece é uma lente de aumento: olhando por ela, 
não se acredita nos próprios olhos – tudo fica grande, até Wagner fica grande...” 
(WA/CW, 3).  

 

Uma lente de aumento é, como se sabe, um instrumento capaz de ampliar uma imagem 

em relação ao seu tamanho real. Ao mesmo tempo, com a lente de aumento não se é mais 

capaz de enxergar o todo da imagem, mas apenas as suas partes. Quanto mais se amplia a 

imagem, mais partes se obtém, e quanto mais partes se obtém, tem-se com isso a impressão de 

uma imagem cada vez maior. Entretanto, a imagem está mais fragmentada e dividida, e o que 

se tem é apenas a impressão de uma imagem maior. Essa “lente de aumento” oferecida pela 

arte de Wagner é um dos artifícios utilizados, segundo Nietzsche, para gerar uma distorção e 

um disfarce da realidade. Wagner, 

O Cagliostro demagogo, tem necessidade de manter e disfarçar o estado de 
desagregação e o caos suscitado; longe da potência do ‘grande estilo’, ele pode 
apenas fingir ideologicamente a totalidade, cercar e sublimar a decadência na 
fantasmagoria teatral: isso significa sobretudo anestesiar o sentimento de vazio de 
uma realidade faltante, graças ao excitante ópio do drama musical.130 

 

 Como um mecanismo construído no interior de sua arte, que é próprio da 

“fantasmagoria teatral”, a lente de aumento wagneriana distorce a realidade, ilude, é um 

mecanismo de “feiticeiro” (WA/CW, 3). Mas há, também, um outro significado, que é próprio 

ao procedimento de vivissecção131:  

Nunca ataco pessoas – sirvo-me da pessoa como uma forte lente de aumento com 
que se pode tornar visível um estado de miséria geral porém dissimulado, pouco 
palpável [...] Assim ataquei Wagner, ou mais precisamente a falsidade, a bastardia 
de instinto de nossa “cultura”, que confunde os sofisticados com os ricos, os tardios 
com os grandes (EH/EH, Porque sou tão sábio 7). 

 

                                                
129 CAMPIONI, 2001, p. 221. 
130 Idem. 
131 Com a lente de aumento, Nietzsche estaria fazendo alusão ao processo de vivissecção, pois através da arte de 
Wagner seria possível diagnosticar, nesse sentido, os processos engendrados na décadence da modernidade. Em 
WA/CW, a partir da metáfora da lente de aumento, a arte de Wagner existe “a não ser como doença, visibilidade 
aumentada de um tal processo” (Cf. CAMPIONI, 2001, p. 258). 
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Diante de um sentimento de decadência no final do XIX, fruto da crise social, 

econômica e religiosa, sobretudo quando o toedium vitae132 atinge seu ápice, não é mais 

possível criar de maneira unitária e coesa. Para Nietzsche, Wagner sabia da impossibilidade 

de uma criação unitária, mas enquanto ator, criou os aparatos de uma “fantasmagoria teatral” 

de modo a suscitar no público a ilusão de uma unidade, de uma obra de arte total. É 

precisamente essa a “bastardia” de instinto mencionada por Nietzsche, a hipocrisia moderna: 

não apenas confundir os sofisticados com os ricos, os tardios com os grandes, mas também a 

decadência com a saúde, a parte com o todo.  

A tendência à teatralização, à representação e ao disfarce da realidade, será para 

Nietzsche um problema que diz respeito a um determinado momento da cultura, pois com o 

desenvolvimento da ciência nas artes, a arte torna-se capaz não apenas de produzir uma ilusão 

sobre o mundo, mas sobre ela mesma. Precisamente por isso, Nietzsche verá nesse cenário da 

modernidade apontado por Bourget como um cenário de décadence, que é a soma de 

pessimismo, niilismo e neuroses133, o surgimento de atores; pois “sempre que o homem 

começa a descobrir em que medida ele desempenha um papel e em que medida pode ser ator, 

ele torna-se ator” (FW/GC, 356). Este aparece nas “épocas mais interessantes e mais loucas 

da história”, épocas de décadence, “nas quais os ‘atores’, toda espécie de atores são os 

verdadeiros senhores” (Idem). Se para Nietzsche, o ator surge em um determinado momento 

histórico, veremos como se configura a genealogia de um tal instinto de ator. 

  

a – O ‘problema do ator’: instinto histriônico 

 

No aforismo 361 de FW/GC, Nietzsche afirma que o problema do ator lhe ocupou 

durante muitíssimo tempo, e o nomeia como schauspielerische Instinkt [instinto histriônico], 

explicitando as bases histórico-genealógicas do instinto de ator na modernidade: 

O problema do ator. – O problema do ator me ocupou durante muitíssimo tempo; eu 
não estava certo (e ocasionalmente ainda não estou) de que somente a partir dele 
poderemos lidar com o perigoso conceito de “artista” – que até o momento foi 
tratado com imperdoável bonomia. A falsidade com boa consciência; o prazer na 
dissimulação irrompendo como poder, jogando para o lado, submergindo, às vezes 
extinguindo o chamado “caráter”; o íntimo anseio de papel e máscara, de aparência, 

                                                
132 Como diz Bourget, “esse toedieum vitae, esse tédio, para lhe dar um nome moderno, mas tomando-o em seu 
sentido trágico, sempre foi o verme secreto das existências satisfeitas” (Cf. op.cit, p. 9). 
133 “A prova é que, de um lado a outro da Europa, a sociedade contemporânea apresenta os mesmos sintomas, 
com nuances de acordo com as raças, dessa melancolia e desse desacordo. Uma náusea universal diante das 
insuficiências desse mundo provoca o coração dos Eslavos, dos Germanos e dos Latinos. Ela se manifesta nos 
primeiros pelo niilismo, nos segundos pelo pessimismo, e em nós mesmos pelas solitárias e bizarras neuroses” 
(Cf. BOURGET, Idem.). 
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um excesso de capacidades de adaptação de todo tipo, que já não se satisfazem no 
serviço da estreita utilidade imediata: tudo isso talvez não seja apenas o ator. 

  

A caracterização que Nietzsche atribui ao ator nesse aforismo de FW/GC retorna em 

diversos fragmentos do último período, como por exemplo, no 25[374] da primavera de 1884, 

intitulado Em que medida o homem é um ator: “O papel é um resultado do mundo externo 

sobre nós, com o qual fazemos concordar nossa ‘pessoa’, como um jogo das cordas. Uma 

simplificação, um sentido, um fim. Temos os afetos e os desejos do nosso papel – quer dizer, 

sublinhamos os que se ajustam a eles e os reforçam. Sempre naturalmente à peu près. O 

homem, um ator”. No epílogo de WA/CW, Nietzsche explicitará aquela “falsidade com boa 

consciência” mencionada em FW/GC como característica dos atores: 

Esta inocência entre opostos, esta “boa consciência” na mentira é algo moderno por 
excelência, a modernidade é quase definida por isso. O homem moderno constitui, 
biologicamente, uma contradição de valores, ele está sentado entre duas cadeiras, ele 
diz Sim e Não com o mesmo fôlego (WA/CW, Epílogo).  

 

Já no trecho de WA/CW citado acima, vemos como Nietzsche atribuirá ao homem 

moderno aspectos daquela caracterização do ator (em FW/GC, 361)134 , explicitando que o 

‘problema do ator’ não se trata apenas do ator, mas sobretudo de um diagnóstico do indivíduo 

moderno. Ainda na configuração genealógica do instinto de ator, Nietzsche irá mostrar como 

esse “instinto histriônico” é formado historicamente:  

Um tal instinto terá se desenvolvido mais facilmente nas famílias do povo humilde, 
que tinham de atravessar a vida sob opressões e constrangimentos vários, em 
profunda dependência, que deviam facilmente curvar-se às circunstâncias, sempre 
ajustar-se de novo a novas condições, sempre mudar de atitude e expressão 
(FW/GC, 361). 

 

 Em famílias com condições sociais superiores, entretanto, esse instinto poderia se 

desenvolver igualmente, desde que também tivessem a experiência de situações opressoras. 

Isso não se trata, pois, de uma mera questão de hierarquia de classes. Nietzsche relaciona a 

origem do ator às famílias populares de modo a contrapor a ilusão romântica da época, que 

via o ator como uma espécie de gênio dos sentimentos e porta-voz do divino, e portanto uma 

pessoa de origem ‘nobre’. Segundo a interpretação de Campioni, Nietzsche ainda estaria 

criticando o escrito de Wagner sobre a arte do ator135, que o via como um signo da coesão 

comunitária.  

                                                
134 Lembremos que o aforismo 361 de FW/GC aqui mencionado foi adicionado por Nietzsche em 1886 – dois 
anos antes da publicação de WA/CW – como parte do livro V, o que apenas confirma a proximidade entre 
ambos os aforismos. 
135 Campioni (2007, p.48) se refere ao texto de Wagner Über Schauspieler und Sänger, publicado em 1872. 
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Contra o teatro burguês da moda e do luxo, que havia conduzido o ator ao 
virtuosismo maquinal (a busca do efeito) e à degradação servil, Wagner via o 
fundamento da arte da despersonalização do instinto mímico na ingenuidade da 
expressão popular não corrompida pelo domínio da civilização, e inclinava-se a 
buscar modelos da arte cênica nas figuras do “bufão”, do teatro de marionetes e nas 
cenas de festas.136 

 

  Agora vemos claramente como a interpretação nietzschiana da arte do teatro em 

GT/NT era bastante atravessada por essa compreensão wagneriana. Em GT/NT, Nietzsche 

não se mostrava hostil à figura do ator; via-o, ao contrário, como um porta-voz para o estado 

dionisíaco provocado pela música, proporcionando assim a comunhão entre os indivíduos, a 

dissolução da pessoa. Mas já no período de Humano, demasiado humano, o filósofo passa a 

perceber a impossibilidade dessa união comunitária, que tinha no ator o seu signo maior, e em 

WA/CW, explicitará um outro ponto de vista a respeito do ator: como já mostrava em 

FW/GC, o ator não pode surgir da união comunitária, mas surge precisamente da dissolução 

desta. Quanto maior o caos e a fragmentação, mais fértil será o terreno para os atores, para 

todos aqueles que são incapazes de uma existência autêntica. O ator surge, portanto, em um 

momento de décadence, ele é agora a sua maior expressão, seu porta-voz. 

Ainda no 361, Nietzsche enfatiza que o instinto histriônico, caracterizado pelo prazer 

na imitação e no disfarce, é formado a partir de situações de opressão mediante as quais um 

indivíduo se veria impelido a procurar novas formas de adaptação. Ocorre que, aquilo que era 

antes uma forma de sobrevivência diante de situações opressoras, torna-se enfim o instinto 

dominante, pois quando um instinto é muito fortalecido, é difícil que não se torne, ele mesmo, 

um tirano.137 O instinto de ator poderia surgir, nesse sentido, a partir da necessidade de 

inventar uma forma que garanta a própria sobrevivência. Mas essa forma, no caso do ator, é 

conquistada a partir de um processo de auto-violentação, quando o indivíduo se vê privado de 

sua liberdade. Dessa maneira, aquilo que era antes apenas uma forma de garantir a 

sobrevivência, devido a sua escolha ‘não-livre’, torna-se enfim uma forma tirânica, pois 

precisa se impor a todo custo. 

Assim é que, diante da constante necessidade de mudarem de atitude, opinião, 

expressão, tornam-se “gradualmente capazes de virar o casaco segundo qualquer vento, assim 

virando elas mesmas casaco, mestres na encarnada e inveterada arte do perene esconde-

                                                
136 Idem. 
137 A arte moderna, que tende a ser uma arte de atores, é para Nietzsche uma arte de tiranizar, pois a sua lógica 
do lineamento tosca é fortemente exposta, de tal maneira que não se é capaz de fugir dessa ótica: novamente, não 
há escolha – “a fórmula é tiranizada. No interior das linhas, uma selvagem pluralidade, uma massa imponente, 
diante da qual os sentidos se confundem; a brutalidade das cores, da matérias, dos desejos. Exemplo: Zola, 
Wagner; em uma ordem mais espiritual, Taine. Como lógica, massa e brutalidade...” (NF/FP, 10[37] 1887). 
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esconde, que nos animais se chama mimicry [mimetismo]” (FW/GC, 361). Quando 

armazenada durante várias gerações, uma tal faculdade torna-se enfim dominante,  

insensata, indômita, aprende a comandar, enquanto instinto, os outros instintos, e 
produz o “artista” (primeiramente o bobo, o contador de lorotas, o bufão, o tolo, o 
palhaço, e também o criado clássico, o Gil Blas: pois nesses tipos temos a pré-
história do artista e até do “gênio”) (Idem). 

 

Mas o instinto – e nesse caso especificamente o instinto de ator –  não é para 

Nietzsche algo primeiro, originário, mas sim o resultado de uma combinação de hábitos 

históricos e de uma repetição de experiências.138 Mesmo que o instinto de ator tenho surgido a 

partir de uma necessidade de sobrevivência, tal necessidade não manifestaria uma fraqueza, 

mas uma luta pelo excesso de vida e expansão de poder. Nesta sua compreensão de instinto, 

parece-nos pertinente ressaltar que Nietzsche tem um inimigo fundamental: Darwin. “O que 

mais me espantou em meio à visão panorâmica dos grandes destinos do homem sempre foi 

ver o contrário diante dos olhos daquilo que Darwin vê ou quer ver com sua escola” (NF/FP, 

14[123] 1888). Nietzsche contrapõe a compreensão darwinista de que a seleção ocorre em 

favor dos mais aptos, dos que se saem melhor, e vê nisso uma crença errônea acerca do 

progresso da espécie. Para Darwin, o instinto não surgiria a partir de uma repetição de 

experiências, mas a partir da luta pela sobrevivência e da seleção natural. Nietzsche vê a 

teoria darwinista da “luta pela existência” como a expressão do sintomático “excesso 

populacional inglês”, e por isso Darwin teria compreendido a natureza a partir de um ponto de 

vista decadente. “Querer preservar a si mesmo é expressão de um estado indigente, de uma 

limitação do verdadeiro instinto fundamental de vida” (FW/GC, 349). Para Nietzsche, o que 

predomina na natureza não é a “indigência, mas a abundância, o desperdício, chegando 

mesmo ao absurdo” (Idem). A luta pela existência, a partir da qual Darwin interpreta a 

seleção natural, é apenas um estado de exceção, uma “temporária restrição da vontade de 

vida”. A luta, nesse sentido, se daria não pela falta, mas pelo excesso, isto é, “pelo 

crescimento e expansão de poder, que é justamente vontade de vida” (Idem). No mesmo 

fragmento de 1888, Nietzsche dirá:  

aquela vontade de poder, na qual reconheço uma vez mais o fundamento e o caráter 
derradeiros de toda transformação, fornece-nos o meio para respondermos por que 
justamente a seleção não ocorre em favor das exceções e dos casos felizes: os mais 
fortes e mais felizes são fracos quando têm contra si instintos de rebanho 
organizados, quanto têm contra si a pusilanimidade dos fracos, a superioridade 
numérica. Meu aspecto conjunto do mundo dos valores mostra que, nos valores 
supremos, pendurados hoje acima da humanidade, não são os casos felizes, os tipos 
de seleção, que se sobrepõem: mas muito mais os tipos da decadência – talvez não 
haja nada mais interessante no mundo do que esse espetáculo indesejado... [...] O 

                                                
138 CAMPIONI, 2007, p.49. 
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erro da escola de Darwin tornou-se, para mim, o problema: como é que se pode ser 
cego a ponto de ver precisamente aqui de maneira falsa?... O fato de as espécies 
representarem um progresso é a afirmação irracional do mundo: elas representam 
expressamente um nível – o fato de os organismos superiores terem se desenvolvido 
a partir dos inferiores não foi comprovado por nenhum caso até aqui (NF/FP, 
14[123] 1888). 

 

Retornando ao aforismo 361 de FW/GC, Nietzsche parece se opor não apenas a 

Darwin, mas à concepção de gênio tal como era compreendida por Wagner e pelo 

Romantismo, isto é, como uma espécie de ‘milagre’. Para Nietzsche, o ‘gênio’ é uma questão 

histórico-fisiológica, e não uma questão metafísica. Ele é, precisamente, o resultado de uma 

grande acumulação de energia em uma pessoa que se tornou capaz de organizar e dar forma à 

essas energias através da obra de arte. No aforismo de GD/CI intitulado Meu conceito de 

gênio, vemos que:  

Os grandes homens, como as grandes épocas, são materiais explosivos em que se 
acha acumulada uma tremenda energia; seu pressuposto é sempre, histórica e 
fisiologicamente, que por um longo período se tenha juntado, poupado, reunido, 
preservado com vistas a eles – que por um longo período não tenha havido explosão. 
Se a tensão no interior da massa se tornou grande demais, o estímulo mais casual 
basta para trazer ao mundo o “gênio”, o “ato”, o grande destino (GD/CI, Incursões 
de um extemporâneo 44). 

 

Para Nietzsche, o ‘gênio’ não deveria ter importância enquanto ‘pessoa’, enquanto 

‘indivíduo’, mas sim enquanto “obra, em ato”. Enquanto o ator tem necessidade de 

preservação e conservação, o gênio, por outro lado, é um esbanjador: 

O instinto de autoconservação é como que suspenso; a violenta pressão das forças 
que fluem não lhe permite nenhum cuidado ou prudência. As pessoas chamam isto 
“sacrifício”; louvam seu “heroísmo”, sua indiferença para com o próprio bem-estar, 
sua devoção a uma idéia, uma grande causa, uma pátria: tudo mal-entendidos... Ele 
flui, transborda, gasta a si mesmo, não se poupa – com fatalidade, funestamente, 
involuntariamente, como o extravasar de um rio se dá involuntariamente. Mas, como 
as pessoas devem muito a tais explosivos, também lhe deram muito em troca, por 
exemplo, uma espécie de moral superior... Pois esta é a forma da gratidão humana: 
ela compreende mal seus benfeitores (Idem).  

 

No final desse aforismo, fica explícito que Nietzsche contrapõe a sua concepção de 

gênio àquela que as massas tinham de Wagner, vendo nele a figura de um ‘redentor’.139 Mas 

no caso de Wagner essa concepção era, em grande parte, fomentada pelo próprio artista. Por 

                                                
139 Segundo Schorske (op. cit., p. 85), o importante arquiteto e historiador austríaco Camillo Sitte, que aderiu 
fervorosamente ao movimento wagneriano a partir de 1870, acreditava que o mito, da maneira como Wagner 
havia inserido em seu projeto de obra de arte total, “clamava por um novo ideal, exposto concretamente, que se 
poria ‘ao lado e acima do mundo real’, para soldar os valores humanos atualmente estilhaçados numa imagem de 
um futuro coeso”. Mas Sitte é apenas um exemplo dos inúmeros intelectuais da época que interpretavam a arte 
de Wagner como um caminho de “salvação” diante da fragmentação e da dissolução dos valores. Wagner 
representava, para as massas, aquele que por meio de sua obra de arte total, aliava à unificação das artes um 
modelo para se superar a fragmentação e, pelo mito, a possibilidade de um herói para a redenção nacional. 
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um lado, Wagner possuía, sim, esse esbanjamento próprio ao gênio: “Era Wagner de fato um 

músico? Em todo caso, ele era algo mais: um incomparável histrio, o maior mímico, o mais 

espantoso gênio teatral que tiveram os alemães” (WA/CW, 8). Mas ao analisar o efeito de 

Wagner na cultura, Nietzsche diz que há “uma indiferença cada vez maior face a todo 

treinamento severo, nobre e consciencioso a serviço da arte; em vez disso, a crença no gênio 

ou, em bom alemão: o diletantismo insolente” (WA/CW, Pós-escrito).  

 Nietzsche interpreta o instinto histriônico, como vemos, a partir de um método 

genealógico-fisiológico; ele é, enquanto instinto, historicamente formado, e a sua formação 

não se dá a partir de um momento de grande saúde, de união comunitária, mas sim de um 

momento de decadência. Diante desse cenário, alguém se torna ator na medida em que, para 

garantir a sua sobrevivência e manter a conservação de um determinado estado, tem 

necessidade manipular e disfarçar a realidade. Assim é que, na compreensão do instinto 

histriônico no 361 de FW/GC, Nietzsche parece estar se contrapondo a dois grandes idealistas 

e defensores do progresso moderno: Darwin e Wagner. Darwin, pela sua compreensão de que 

a seleção natural ocorre em vista dos mais aptos e, portanto, do “progresso da espécie”. 

Wagner, não apenas pela sua compreensão romântica do gênio e do ator, mas também pela 

sua crença em uma obra de arte total enquanto o progresso das artes. Para o Nietzsche de 

1888, tal projeto wagneriano é, ao contrário, justamente o “súbito precipitar-se abismo 

abaixo” da décadence (WA/CW, Segundo pós-escrito). 

 

b – O ator Wagner, o ator Talma: o que deve ter efeito de verdade não pode ser verdadeiro 

 

Em 1888, quando Nietzsche se dedicava à escrita de O caso Wagner, identificando o 

músico como um ator na modernidade, anotará em seus cadernos a respeito de François 

Joseph Talma, o mais prestigiado ator francês do final do século XVIII e início do XIX: 

“Primeira sentença de toda ótica teatral: o que deve atuar como verdadeiro não pode ser 

verdadeiro. O ator não tem o sentimento que ele apresenta; ele estaria perdido, se ele o 

tivesse. Conhecem-se, espero, as célebres proposições de Talma” (NF/FP14 [56], 1888).  

A proposição do ator Talma retorna em WA/CW, onde Nietzsche a relaciona 

especificamente à psicologia e à moral do ator:  

Alguém é ator pelo fato de ter uma percepção140 à frente dos outros homens: o que 
deve ter efeito de verdade não pode ser verdadeiro. Esta frase foi dita por Talma: ela 
contém toda a psicologia do ator, ela contém – não duvidemos! também a sua moral. 

                                                
140 Einsicht, no original, que também poderia ser traduzido por “intuição”, ou “visão interior”. 
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A música de Wagner nunca é verdadeira. – Mas é tida como verdadeira: e assim 
tudo está em ordem (WA/CW, 8). 

 

 No cerne da crítica ao ator como um problema que diz respeito à modernidade 

encontra-se Wagner, e nesse aforismo de WA/CW, vemos que Nietzsche o contrapõe ao ator 

Talma. As anotações no caderno de Nietzsche sobre o ator francês, quando comparadas com o 

mencionado aforismo, mostram que o filósofo parece estar contrapondo a técnica teatral 

defendida por Talma – para quem o ator deve se esforçar para possuir um treinamento de sua 

arte, evidenciando portanto que a arte do ator não é fruto de um milagre da natureza, mas 

sempre algo artificial, construído, trabalhado – à improvisação e à identificação da 

personagem exaltadas por Wagner. Talma diz, segundo Nietzsche, que assim como “o poeta 

sonhador busca um verso bonito, o músico, uma melodia, o geômetra, uma demonstração”, o 

ator deve buscar conhecer a emoção, mas para melhor imitá-la. Em francês141 no caderno, 

Nietzsche escreve:  

Talma disse: Sim, nós devemos ser sensíveis, nós devemos experimentar a emoção, 
mas para melhor imitá-la, para melhor dominar o caráter da emoção por meio do 
estudo e da reflexão. Nossa arte o exige profundamente. Nenhuma improvisação é 
possível em cena, sob pena de fracasso. Tudo é calculado, tudo deve ser previsto, a 
emoção, que parece repentina, tanto quanto o turvamento, que parece involuntário. – 
A entonação, o gesto, o olhar, que parecem inspirados, foram repetidos mil vezes 
[...] Ah! Nós não somos a natureza, nós somos senão a arte, que não pode buscar 
outra coisa além de imitar (NF/FP, 11 [62] 1888). 

 

 Tais reflexões de Talma, que Nietzsche copia em seu caderno, parecem ir ao encontro 

daquilo que o filósofo já questionava na época de Humano, demasiado humano (Da alma dos 

artistas e escritores, 145), a saber, os “artifícios enganosos” da arte moderna que fazem com 

que o espectador ou ouvinte acredite que a obra de arte é o resultado de um milagre divino, 

seja de um deus, seja de um artista por meio do qual o divino se pronuncia. “O artista sabe 

que a sua obra só tem efeito pleno quando suscita a crença numa improvisação”, e por isso se 

utiliza de artifícios que apaguem da obra os vestígios de seu trabalho. Nietzsche, ao escrever 

MAI/HHI, já percebia que a obra não revelava mais a “essência do mundo”142, ou o Ur-eine 

                                                
141 Em francês no original: “Oui, nous devons être sensibles, nous devons éprouver l’émotion, mais pour mieux 
l’imitier; pour mieux en saisir le caractere par l’étude et la réflexion. Notre arte en exige de profondes. Point 
d’improvisation possible sur la scène, sous peine d’échec. Tout est calculé, tout doit être prévu, et l’émotion, qui 
semble soudaine, et le trouble, qui paraît involuntaire. – L’intonation, le geste, le regard qui semblent inspirés, 
ont été répetés cent fois [...] Ah! Nous ne sommes pas la nature, nous ne sommes que l’art, qui ne peut tendre 
qu’à imiter”.  
142 “A música não revela a essência do mundo e sua ‘vontade’, como Schopenhauer afirmou (que se enganou 
sobre a música, assim como ele se enganou sobre a compaixão, e pela mesma razão – ele conhecia muito pouco 
as duas por experiência –): a música revela apenas os senhores músicos!” (NF/FP, 2[29] 1885). A esse respeito, 
Nietzsche parece fazer ressoar aquele procedimento já realizado por Bourget, que o filósofo havia identificado 
nos Essais: vislumbrar, a partir dos artistas, a possibilidade de realizar um diagnóstico da psicologia da época. 
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defendido em GT/NT, mas sim os artistas, e esses, por sua vez, revelavam algo da sociedade 

de seu tempo, pois traziam à tona os instintos fundamentais de poder. O traço que o artista 

emprega na obra não é fruto de uma inspiração divina, mas sim o resultado de um acúmulo de 

forças e de um longo trabalho. Mas a obra de arte total wagneriana, ao contrário, reside em 

uma “falsidade abissal” (NF/FP, 2 [113] 1885), ela é um mecanismo de disfarce e de 

travestimento da realidade, pois enquanto arte, ela esconde precisamente o que não deveria 

ser escondido. A arte de Wagner apela, desesperadamente como a Europa, por uma unidade a 

todo custo, enquanto a tendência é, cada vez mais, a fragmentação.143 Por meio do apelo à 

totalidade, ela esconde uma absoluta impossibilidade de criar a partir do todo, esconde a 

carência religiosa, a impossibilidade de um mundo transcendente diante da crescente 

industrialização, esconde a barbárie do sentimento que é causada pelo excitante drama 

musical. 

Se a arte wagneriana, que é uma arte de efeitos, assumisse a aparência que ela elege e 

glorifica enquanto aparência, enquanto jogo de forças que se destroem e se constroem 

mutuamente e sem cessar, “então teríamos uma obra capaz de se afirmar como potência de 

criação e destruição, que Nietzsche compreende como estetização de uma aliança com a vida 

enquanto jogo contínuo de forças”.144 Mas esse não será o caso, para Nietzsche, da obra de 

arte total wagneriana. A proposição de Talma citada por Nietzsche, a saber, que “o que deve 

ter efeito de verdade não pode ser verdadeiro”, explicita que aquilo que é aparência precisa 

ser tomado enquanto aparência, isto é, que aquilo que não é natureza, a arte, precisa ser 

tomada pela sua artificialidade. Em um fragmento de 1884, Nietzsche dirá que a arte é a 

“capacidade de mentir e de dissimular desenvolvida ao máximo”, com um “sentimento de 

segurança e de superioridade naquele que engana” (NF/FP 25 [386], 1884). Nesse sentido, a 

admiração do ouvinte pelo narrador se dá porque este atua “como se houvesse estado ali”, i.é, 

como se aquilo que ele representa tivesse sido de fato vivenciado por ele. Por outro lado, há 

no ouvinte uma convicta segurança de que aquilo que ele está a escutar é um engano.145 Nesse 

                                                                                                                                                   
Em outro fragmento do mesmo ano, Nietzsche parece estar seguro quanto a sua posição  acerca do “fenômeno 
‘artista’: “O fenômeno ‘artista’ é ainda o mais facilmente transparente: - olhar a partir daí para os instintos 
fundamentais do poder, da natureza, etc.! Também da religião e da moral!” (NF/FP, 2[130] 1885). O artista será 
uma espécie de lente de aumento para os instintos fundamentais do poder. Para aquilo que Bourget pensava em 
termos de décadence, Nietzsche desenvolverá sua própria teoria da décadence, que englobará tanto a estética 
como a psicologia e a fisiologia, e essa tríade será vista a partir de um procedimento histórico-genealógico.  
143 Nietzsche traça um interessante paralelo entre a falsidade da ‘obra de arte total’ wagneriana e a ilusão de uma 
suposta união entre os estados europeus. Cf. JGB/BM, 256. 
144 SAFATLE, Vladimir. “Nietzsche e a ironia em música”. In: Cadernos Nietzsche, v. 21, 2006, p. 21. 
145 Já nos cursos sobre Retórica (1872/1873), Nietzsche ocupou-se da relação entre arte e verdade, marcando 
também a relação entre o probo e o artístico, o sincero e o artificial. Suas análises enfatizam que: “Uma das 
principais diferenças entre os antigos e os modernos é o extraordinário desenvolvimento da retórica: na nossa 
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caso, a artificialidade da arte deveria estar sempre pressuposta, tanto pelo narrador quanto 

pelo ouvinte; ambos saberiam que se trata de um engano e, de modo algum, da realidade. Para 

Nietzsche, a arte é precisamente mentira, erro, engano, é sempre algo tornado artificial. O 

problema ocorre, todavia, quando a arte deseja disfarçar o seu caráter de artificialidade, 

apagando as marcas do trabalho que o artista emprega na obra; quando o artista, utilizando-se 

de “artifícios enganosos”, almeja excluir da arte a sua sincera artificialidade. Com isso, a  

artificialidade intrínseca à própria arte almejaria apenas subtrair, a si mesma e ao espectador, 

o fato de que ela não é, senão, inaturalidade. Em FW/GC, Nietzsche havia afirmado ser 

precisamente na arte que se “deve contradizer a natureza! Pois aí o encanto vulgar da ilusão 

deve ceder a um encanto mais alto! Por esse caminho os gregos foram longe, bem longe – 

assustadoramente longe!” (FW/GC, 80). Lembremos que em GT/NT, Nietzsche já criticava as 

tendências naturalistas na arte, dizendo o ser coro trágico um recurso estético que protegia a 

tragédia de todo e qualquer naturalismo. Ora, vemos que Nietzsche continuará um crítico do 

naturalismo, mesmo que com mudanças de perspectivas ao longo de sua filosofia.146 Os 

gregos trágicos, continuará Nietzsche nesse mesmo aforismo de FW/GC, 

fizeram o palco o mais simples possível, não se permitindo efeitos que resultassem 
de segundos planos profundos, assim como tornaram impossíveis para o ator as 
expressões faciais e os movimentos leves, transformando-o num solene, rígido, 
mascarado fantoche, assim também retiraram à paixão mesma o segundo plano 
profundo e lhe ditaram as leis das belas falas; sim, tudo fizeram para contrariar o 
efeito elementar das imagens que provocam temor e compaixão [...] O ateniense ia 
ao teatro para ouvir belas falas. 

 

 Em uma perspectiva contrária aos trágicos, que adoravam a arte justamente por sua 

inaturalidade, Nietzsche situará Wagner. Em WA/CW, o músico não mais se encontrará, 

pois, ao lado do cenário grego de GT/NT, mas no seu completo oposto. A frase de Nietzsche 

                                                                                                                                                   
época essa arte é objeto de um geral desprezo, e quando se a usa entre os modernos não é mais que diletantismo 
e puro empirismo. Por regra geral, o sentimento do que é em si verdadeiro está muito mais desenvolvido: a 
retórica se enraíza em um povo que todavia vive entre imagens míticas [...], eles preferem ser persuadidos do que 
instruídos” (p.81). A arte retórica, nesse sentido, teria que saber combinar um equilíbrio entre o probo e o 
artístico. Os ornatos, diz-nos Nietzsche, teriam sido sinal de saúde para os gregos, mas esse aspecto deveria ser 
combinado com o sincero, na medida em que apenas ornato era um insulto ao senso artístico grego. No caso da 
Retórica, a mímesis do narrador convence pelo elemento do sincero, entretanto, o artifício permanece sempre 
pressuposto, tanto pelo narrador como pelo ouvinte. O discurso retórico deveria conter, ao mesmo tempo, uma 
maestria nos dois estilos. Para o filósofo de 1888, Wagner possuía a qualidade de um retórico, mas de um 
retórico teatral. Em Wagner, o elemento do artificial sobressaltar-se-ia ao elemento do probo, sendo sua obra de 
arte dotada de uma excessividade nos ornatos, desmedida de artifícios e excesso nas particularidades: “Wagner 
não era músico por instinto. Ele o demonstrou ao abandonar toda lei e, mais precisamente, todo estilo na música, 
para dela fazer o que ele necessitava, uma retórica teatral, um instrumento da expressão, do reforço dos gestos, 
da sugestão” (WA/CW, 8). 
146 Importante ressaltar que a crítica ao Naturalismo será um importante aspecto do diagnóstico nietzschiano da 
décadence. Flaubert, sobretudo, terá um importante papel no cenário da décadence, e Nietzsche chega, diversas 
vezes, a compará-lo a Wagner. Cf. WA/CW, 9 e, por exemplo, os fragmentos 5[50] 1886-1887 e 7[7] do mesmo 
período. 
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no aforismo 8 de WA/CW: “A música de Wagner nunca é verdadeira. – Mas é tida como 

verdadeira: e assim tudo está em ordem”, poderia, então, ser lida da seguinte maneira: A arte 

de Wagner, como toda arte, nunca é natureza, mas é tida como natureza: este é o problema. 

Tudo aquilo que é aparência deveria ser posto enquanto aparência, o que é artificial, forjado, 

construído, deveria ser tido enquanto tal. A busca pela impressão de uma obra de arte total e 

unitária, tal como almeja a arte de Wagner, só poderia ser conquistada por meio de uma série 

de mecanismos artificiosos, mas que são, todavia, tidos como verdadeiros. Criar uma arte que 

se diga unitária é, portanto, uma arte da mentira, uma arte de ator. 

O ator, novamente segundo a interpretação de Talma, saberia distinguir perfeitamente 

o sentimento que ele tem do sentimento que ele apresenta, i.é, entre a sua pessoa e a sua 

máscara. “O ator não tem o sentimento que ele apresenta; ele estaria perdido, se ele o tivesse” 

(NF/FP, 14 [56] 1888). Mas ao realizar uma crítica do ator em WA/CW, Nietzsche a emprega 

em um contexto muito específico, e o nome de Talma parece ser uma chave de leitura um 

tanto paradoxal. Todavia, as poucas pesquisas da Nietzsche-Forschung sobre essa questão não 

permitem estabelecer uma resposta consistente a esse respeito. Portanto, podemos apenas 

tentar construir uma possível rede de interpretação. Em seus cadernos, como vimos, Nietzsche 

se refere a Talma a partir das “célebres proposições do ator Talma”, e em WA/CW parece de 

fato estar contrapondo-o a Wagner. Mas nem por isso Nietzsche estaria fazendo uma espécie 

de elogio a Talma, ao seu entendimento no que diz respeito à arte do ator. Campioni147 

menciona brevemente a utilização que Nietzsche faz da expressão de Talma, defendendo-a no 

sentido de uma contraposição entre o ator consciente de seus meios artificiais, de seu engano, 

e o ator Wagner que, em contrapartida, acreditava na expressão ingênua do artista e em uma 

improvisação desinteressada. Se partimos da interpretação de Campioni, acrescentando 

todavia o seu contexto histórico, o uso da expressão de Talma parece ser um recurso através 

do qual Nietzsche vislumbra contrapor o ‘romantismo wagneriano’, que acreditava ser a arte 

uma expressão do sublime e do divino, ao ‘realismo do ator Talma’, que buscava ter 

consciência dos seus meios, reconhecendo a sua arte como uma técnica tanto quanto o 

geômetra ou o mecânico possuem cada um a sua. Nietzsche concorda com as proposições de 

Talma, principalmente se tomarmos alguns aforismos de MAI/HHI:  

A atividade do gênio não parece de modo algum essencialmente distinta da atividade 
do inventor mecânico, do sábio em astronomia ou história, do mestre na tática 
militar. Todas essas atividades se esclarecem quando imaginamos indivíduos cujo 
pensamento atua numa só direção, que tudo utilizam como matéria-prima, que 
observam com zelo a sua vida interior e a dos outros, que em toda parte enxergam 
modelos e estímulos, que jamais se cansam de combinar os meios de que dispõem. 

                                                
147 O referido autor menciona tal questão em ambos os textos aqui utilizados. Cf. op.cit, 2001 e op.cit, 2007. 
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Também o gênio não faz outra coisa senão aprender antes a assentar pedras e depois 
construir, sempre buscando matéria-prima e sempre a trabalhando. Toda atividade 
humana é assombrosamente complexa, não só a do gênio: mas nenhuma é um 
“milagre” (MAI/HHI, 162). 

 

O recurso nietzschiano à expressão de Talma parece não apenas contrapor duas formas 

distintas do entendimento do ‘artista’, o romântico e o realista, mas parece indicar que ao se 

referir a Talma, Nietzsche faz alusão a um tipo específico de teatro: o teatro dramático realista 

que, não por acaso, teve Talma como um dos principais precursores. O que parece chamar a 

atenção na utilização que Nietzsche faz de Talma é que este não opera apenas como uma 

contraposição a Wagner, pois o próprio Talma se insere no início do teatro chamado ‘realista’, 

e Nietzsche não é apenas um crítico do Romantismo, mas também um crítico do Realismo e 

do Naturalismo, vendo nesses apenas uma consequência, um posterior desdobramento, do 

movimento romântico do século XVIII e início do XIX. 

Em uma anotação da primavera de 1884, Nietzsche irá comparar o idealista 

(romântico) ao realista, já indicando que o excesso de expressões e a “pluralidade 

inumerável” presente nestes seria uma reação tardia ao Romantismo. Enquanto este afastava 

de si as coisas, mantendo a realidade o mais distante possível precisamente por que queria se 

liberar dela, os outros aproximam a realidade de maneira tão excessiva e exagerada, que o 

todo já lhes aparece muito embotado. O que salta aos olhos, nesse caso, são apenas os 

detalhes, as particularidades, isto é, aquele mesmo desejo de objetividade vislumbrado 

também pelos Naturalistas. 

Os idealistas – por exemplo, admirando estremecidos a medida, a ordem, essa 
espécie fabulosa de sistema e simplicidade que há no céu, afastam as coisas, fazem 
pouco caso do individual. Os realistas pretendem o estremecimento oposto, o da 
pluralidade inumerável: por isso sobrecarregam o primeiro plano [Vordergrund], sua 
fruição é a fé na sobreabundância das forças criadoras, a impossibilidade de poder 
contar (NF/FP, 15[195], 1884). 

 

Se o Realismo é, para Nietzsche, apenas um desdobramento da fuga metafísica 

almejada pelo Romantismo, então parece-nos que o tipo de ator ao qual Nietzsche dirige sua 

crítica é, paradoxalmente, também o tipo de ator inaugurado por Talma, o ator de teatro 

dramático, mais propriamente o ator do ‘drama realista’. Do surgimento da forma dramática 

na época do Renascimento, até o século XIX, houve muitas transformações que abrangem 

desde o drama clássico ao drama realista. De toda maneira, o que há em comum nesse 

processo é que o drama é sempre o drama do ‘eu’. “Ele representou a audácia espiritual do 

homem que voltava a si depois da ruína da visão de mundo medieval, a audácia de construir, 

partindo unicamente da reprodução das relações intersubjetivas, a realidade da obra na qual 



 83 

quis se determinar e espelhar”.148 De modo a construir essa esfera de intersubjetividade no 

interior do drama, ele tinha de ser uma realidade fechada em si mesma, uma realidade 

“absoluta”; como diz Szondi, “desligado de tudo o que lhe é externo”. Para construir esse 

efeito de unidade e de realidade, o drama precisou inventar uma série de artifícios,149 que por 

sua vez foram sendo reelaborados e transformados. Mas até o final do século XIX 

permanecia, ainda, a forma dramática, o drama do ‘eu’. O palco, o enredo, a interpretação, 

tudo era construído de modo a causar no espectador a impressão de que tinha diante de si um 

mundo absoluto, um mundo real e verdadeiro ‘em si’, tanto quanto deveria ser a própria 

realidade. Para isso a fala dramática, por exemplo, jamais deveria ser dirigida ao público. O 

espectador, individualizado,  

assiste à conversão dramática: calado, com os braços cruzados, paralisado pela 
impressão de um segundo mundo. Mas sua passividade total tem (e nisso se baseia a 
experiência dramática) de converter-se em uma atividade irracional: o espectador era 
e é arrancado para o jogo dramático, torna-se o próprio falante (pela boca de todas as 
personagens, bem entendido). A relação espectador-drama conhece somente a 
separação e a identidade perfeitas, mas não a invasão do drama pelo espectador ou a 
interpelação do espectador pelo drama.150 

 

Também a própria forma do palco, chamado de “palco mágico”, frontal e sem escadas 

– similar à relação que temos hoje, por exemplo, com a televisão –, era feita para 

proporcionar um maior efeito de realidade. O palco só é visível ao espectador, “e, portanto, 

existente, no início do espetáculo, e amiúde só mesmo depois das primeiras palavras; desse 

modo, ele parece criado pelo próprio espetáculo”.151 Esse efeito mágico, que almeja a 

construção de uma outra realidade, também está presente na arte da interpretação do ator 

dramático, e é sobretudo nela que a eficácia do efeito terá o seu ápice. O ator jamais deve 

mostrar ao público que está jogando, que os sentimentos que interpreta são construídos, 

trabalhados, forjados, e o público, por sua vez, deve submergir no mundo do palco de modo a 

esquecer que o que tem diante de si é um jogo, ‘mera representação’. “A relação ator-papel de 

modo algum deve ser visível; ao contrário, o ator e a personagem têm de unir-se, constituindo 

o homem dramático”.152 

                                                
148 SZONDI, Peter. Teoria do drama moderno. Trad. Luiz Sérgio Repa. São Paulo: Cosac&Naify, 2001, p. 29. 
149 O drama, tal como entendido aqui, isto é, a partir do Renascimento, constituiu-se a partir de uma 
interpretação da Poética de Aristóteles, que como se sabe, estipulava uma série de regras para a boa tragédia: a 
composição dos nós e do desenlace que constituíam o enredo, isto é, a trama, a peripécia e o reconhecimento, o 
temor e a compaixão, a catarse, etc. Todos esses elementos deveriam funcionar de modo que a tragédia 
suscitasse a verossimilhança. 
150 SZONDI, op.cit, p. 31. 
151 Idem. 
152 Ibidem. 
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Os artifícios que o teatro dramático utiliza não servem ao propósito de transfigurar a 

realidade, mas de disfarçá-la, forjando uma outra realidade. Talma se insere justamente nesse 

contexto do teatro dramático. Diferentemente do teatro dramático do classicismo francês de 

Corneille, por exemplo, no qual imperava “a suntuosidade dos figurinos barrocos” e os atores 

“entravam em sapatos de crinolina e com fivelas”153, Talma irá defender que os atores 

deveriam interpretar as suas personagens de acordo com o momento histórico da peça. Mas, 

longe de ser um movimento em direção ao ‘épico’, e portanto longe de ser um movimento 

não-aristotélico – como será proposto por Brecht um século depois –, em Talma esse recurso 

era utilizado para causar no público um maior efeito de realidade. Sim, Talma representava 

para Nietzsche a figura do ator consciente de seus meios para atingir o efeito, mas ainda 

assim, é um ator que mesmo enquanto consciente desses meios, os manipula para suscitar no 

público a crença numa improvisação. É a respeito desse segundo aspecto que Nietzsche 

parece se manter crítico.  

A oposição Wagner-Talma é, pois, a oposição entre o ator décadent, fisiologicamente 

condenado à mentira, e o ator consciente de seus meios de ilusão. Apenas aquele que mente 

com conhecimento de seus artifícios enganosos será também capaz de dizer a verdade, 

enquanto o homem ‘bom’ e ‘virtuoso’ que mente por uma necessidade fisiológica, i.é, por 

estar condenado à mentira, estará sempre distante da realidade. Enquanto a primeira forma da 

mentira poderia manifestar um grau de saúde, a segunda seria uma forma própria aos 

décadents.154 Wagner, que estava condenado a ser um ator, pertence a essa segunda tipologia, 

como todos os românticos e décadents que buscam fugir da realidade. A crítica ao ator, 

portanto, não é a crítica a um ofício artístico, mas a um estado fisiológico que condena o 

indivíduo a buscar meios constantes de representação. O ator é um dos diversos diversos tipos 

da décadence, mas que explicita, em particular, a crítica nietzschiana ao predomínio do efeito 

e da manipulação nas artes e na sociedade moderna.  

                                                
153 BERTHOLD, op.cit., p. 346. “Polyeucto tirava o chapéu emplumado para rezar, e será preciso Diderot para 
que alguém encontre ensejo para louvar uma atriz – Mlle Clairon – pela tentativa de representar realisticamente 
o desespero”. Cabe ressaltar que tanto Talma quanto Nietzsche, eram leitores do Paradoxe sur le comédien, de 
Diderot. O texto é publicado postumamente, em 1830, mas Talma e grande parte da geração teatral da época 
tinha acesso ao texto em forma de manuscrito, além dos debates sobre as novas teorias teatrais de Diderot, que 
defendiam o realismo e criticavam as convenções teatrais que ainda se baseavam, como na tragédia antiga, na 
fala declamatória [psalmodie ou “triste melodia”, segundo Talma. Cf. TALMA, François-Joseph. Réflexions de 
Talma sur Lekain et l’art théâtral. Paris: Ch. Lahure, 1856, p. 7. Disponível na plataforma digital da 
Bibliothèque Nationale de France]. 
154 Pois como veremos mais adiante, Nietzsche não critica todas as formas de disfarce, mas sobretudo o tipo de 
disfarce identificado em Wagner. 
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Em MAI/HHI, uma tal questão ainda não havia aparecido com o nome de ‘o problema 

do ator’155, mas Nietzsche já parecia caminhar em direção ao que se tornará, posteriormente, 

sua crítica às artes modernas enquanto teatrocracia.  

O artista sabe que a sua obra só tem efeito pleno quando suscita a crença numa 
improvisação, numa miraculosa instantaneidade da gênese; e assim ele ajuda essa 
ilusão e introduz na arte, no começo da criação, os elementos de inquietação 
entusiástica, de desordem que tateia às cegas, de sonho atento, como artifícios 
enganosos para dispor a alma do espectador ou ouvinte de forma que ele creia no 
brotar repentino do perfeito. – Está fora de dúvida que a ciência da arte deve se opor 
firmemente a essa ilusão e apontar as falsas conclusões e maus costumes do 
intelecto, que o fazem cair nas malhas do artista (MHM/HH, Da alma dos artista e 
escritores, 145). 

 

 Em WA/CW, Nietzsche afirmará finalmente que uma das consequências da arte de 

Wagner é a teatrocracia, e a definirá como  

o desvario de uma fé na preeminência do teatro, num direito à supremacia do teatro 
sobre as artes, sobre a arte... Mas é preciso dizer cem vezes aos wagnerianos o que o 
teatro é: sempre algo abaixo da arte, sempre algo secundário, tornado grosseiro, algo 
torcido, ajeitado, mentido para as massas [...] É precisamente isto o que demonstra o 
caso Wagner: ele ganhou a multidão – ele estragou o gosto” (WA/CW, Pós-escrito).  

 

A teatrocracia alude à dominação da falsificação nas artes e das artes, quando a arte se 

utiliza de seus meios para disfarçar, por baixo dos panos da representação, o horror da 

civilização. Para Nietzsche, aquilo que pretende se afirmar enquanto uma ‘obra de arte total’ 

revela, no fundo, a necessidade de construir uma arte convincente, excluindo dela o seu 

elemento dionisíaco, o de ser transfiguração da aparência. A fusão dos meios, a partir da qual 

se obtém artificialmente uma obra de arte unitária responde, pois, a uma incapacidade do 

artista de comunicar por meio de uma única linguagem. Assim é que a mistura das artes e dos 

sentidos156, tal como na arte wagneriana, não responderia a uma plenitude da força vital, mas  

a uma fraqueza e a uma incapacidade de comunicar, que é própria tanto das civilizações 

tardias como dos corpos em decadência. Para Nietzsche, é precisamente nesse momento de 

décadence que chega, “para o ator, a idade de ouro”, pois apenas ele, o “gênio da 

comunicação”, é capaz de despertar o “grande entusiasmo” (WA/CW, 11).  

 

 

 

 
                                                
155 No 361 de FW/GC Nietzsche dirá que somente a partir do “problema do ator” “poderemos lidar com o 
perigoso conceito de ‘artista’”. 
156 Cf. JGB/BM, 256: “Como músico, Wagner está entre os pintores, como poeta, entre os músicos, como artista, 
entre os atores”. 
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c – ‘Grande arte’, arte da retidão: arte do ‘progresso’, arte da decadência?  

 

Wagner, enquanto artista da décadence, percebeu que precisava do teatro e das demais 

artes para conquistar o público, que “apenas música” não era mais capaz de despertar o 

grande entusiasmo. Wagner estava condenado à décadence, “não era capaz de criar a partir do 

todo, não tinha escolha, tinha que fazer fragmentos, ‘motivos’, gestos, fórmulas, duplicações e 

centuplicações” (WA/CW, 10). Para tornar a arte convincente, “teve que pôr o ‘isto significa’ 

em primeiro plano. ‘A música é apenas um meio’: esta era a sua teoria, esta era, sobretudo, a 

única prática para ele possível” (Idem). A arte torna-se uma arte da vitrine, da exposição, da 

representação, do virtuosismo: uma arte que tem o seu valor apenas na medida em que seduz 

e provoca um “efeito”. Devido a sua inaptidão para uma criação unitária, Wagner podia criar 

uma ‘obra de arte total’ apenas enquanto uma ‘coleção de fragmentos’: “o todo já não vive 

absolutamente: é justaposto, calculado, postiço, um artefato” (WA/CW, 7). 

É precisamente o deter-se em pequenos detalhes, o deter-se no particular que  

gera uma beleza construída, uma composição que se completa progressivamente, por 
sucessivas divisões, nas quais o realismo e a fidelidade aos dados dão aparentemente 
às obras uma coerência mais forte daquela formal; à garantia do realismo da obra 
são eleitos os detalhes que se acumulam para construir um espelho da realidade em 
todas as suas dimensões.157 

 

Esse “espelho da realidade” – que é principalmente almejado pelas artes realistas,  

pelo drama moderno, como vimos – é um dos principais problemas que dizem respeito à 

tirania do teatro como forma de ser das artes, ao que Nietzsche chama de teatrocracia. Esse 

“espelho da realidade” não constitui, na verdade, nada de ‘real’, pois ele é o resultado de algo 

que foi distorcido, “justaposto, calculado, postiço”, ajeitado para convencer e produzir efeito. 

Assim é que, “o que parece incomodar Nietzsche na teatralidade wagneriana é […] uma certa 

literalidade que faz com que o fascínio com a cena, fascínio com o que se coloca como 

aparência, não permita o desvelamento da aparência como aparência”.158  

A “violência legisladora de uma natureza de ator”159, que logo culmina numa 

teatrocracia diz respeito, em outros termos, a uma violência exercida sobre a vida: não para 

transfigurá-la, mas para disfarçá-la. Trata-se, aqui, não da violência dionisíaca transfiguradora 

da vida, mas, ao contrário, de uma violência tirânica que almeja distorcer e disfarçar tudo 

aquilo que é mais intrínseco à própria vida, e nisso mesmo a decadência é, para Nietzsche, 

                                                
157 PIAZZESI, op.cit, p. 228. 
158 SAFATLE, op.cit., p. 21. 
159 CAMPIONI, 2007, p. 50. 
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apenas uma consequência natural de todo o processo de expansão e crescimento da vida. Mas 

a arte de Wagner, que pretende ser uma grande arte, é todavia uma arte doente, pois “a 

apologia da castidade e do ascetismo [é como uma espécie] de castração que gera neurose160, 

idealismo histérico e necessidade de narcose”.161  

Como afirma Müller-Lauter, “a censura da ‘incapacidade para formas orgânicas’ 

constitui a principal objeção de Nietzsche contra a arte de Wagner”.162 De fato, para 

Nietzsche – e isso certamente vem de suas leituras de Bourget – a décadence tem como 

principal sintoma a fragmentação, mas isso não dirá respeito somente a Wagner, e tampouco 

nos parece ser nessa direção que o filósofo jogará suas flechas. A crítica de Nietzsche não 

parecer se direcionar à décadence propriamente dita. A décadence se situa além da crítica, ela 

é, mais precisamente, um diagnóstico da modernidade, como indica Nietzsche no epílogo de 

WA/CW: “Um diagnóstico da alma moderna – por onde começaria ele? [...] pela vivissecção 

do caso mais instrutivo. – O caso Wagner”. É pelo ‘caso’ Wagner, cuja décadence é “a 

fórmula conceitual” 163  para a doença que lhe caracteriza, que será possível traçar o 

procedimento de vivissecção da modernidade. 

Nietzsche compreende a décadence como “um fenômeno tão necessário quanto 

qualquer despontar e avançar da vida: não se tem o direito de revogá-la” (NF/FP, 14[75] 

1888). É precisamente quando a “razão quer inversamente que o direito da decadência se 

torne o direito dela” que reside, pois, o grande problema. A décadence é uma consequência 

natural da vida, e querer eliminá-la ou mesmo forjá-la, significaria “condenar a vida”. Em 

uma carta a Carl Fuchs, Nietzsche estabelecerá um paralelo entre aquilo que a arte de Wagner 

expressa e a décadence que lhe constitui:  

A fórmula wagneriana da “melodia infinita” exprime da maneira mais amável do 
mundo o perigo, a corrupção do instinto, e também a tranquilidade da consciência 
em face dessa corrupção. A ambiguidade rítmica, em virtude da qual não se sabe 

                                                
160 Magee diz que uma das “inovações” de Wagner foi ter colocado em cena aquilo que seria, mais tarde, 
discutido por Freud em sua teoria da repressão: “Wagner dá expressão à coisas que no resto de nós, e no resto da 
arte, são inconscientes pois são reprimidas. A psicologia moderna nos familiarizou com a ideia – e convenceu a 
maioria de nós de sua verdade – de que no processo de crescimento e de desenvolvimento de personalidades 
independentes, e, aprendendo a viver em sociedade, nós temos que subordinar alguns dos nossos desejos mais 
instintivos, especialmente os eróticos e agressivos – por exemplo, sentimentos sexuais apaixonados com relação 
a pais e irmãos, ou o impulso de atacar e destruir aqueles de que nós somos emocionalmente dependentes –, 
então esses são conduzidos ao subsolo, embaixo do nível da consciência, e mantidos lá com o custo de algum 
esforço, como resultado disso eles permanecem carregados com um nível emocional de alta tensão [...] Essa 
repressão, esse conflito interno, é inseparável da vida, e é parte da personalidade de cada um de nós. Eu acredito 
que é disso, e sobre esse nível da personalidade que a música de Wagner fala” (Cf. MAGEE, Bryan. Aspects of 
Wagner. New York: OXFORD, 2009, p. 43). 
161 GIACÓIA JUNIOR, Oswaldo. Sonhos e pesadelos da razão esclarecida, In: O que nos faz pensar: PUC-RJ, 
vol. 18, 2004, p. 128. 
162 MÜLLER-LAUTER, op.cit, p. 14. 
163 GIACÓIA JUNIOR, 2004, p. 127. 
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mais, não se deve mais saber onde se está, se uma coisa é cabeça ou cauda, é sem 
dúvida alguma um truque artístico através do qual se obtém efeitos maravilhosos 
[...], mas como sintoma de uma arte isso é, e isso permanece, o signo da dissolução. 
A parte comanda o todo, a frase a melodia, o instante o tempo [...], o pathos o ethos 
[...] e finalmente o espírito o pensamento [...]. Isso que eu acredito ver me parece 
uma mudança de perspectiva: se vê de muito perto – excessivamente perto – o 
detalhe; muito – excessivamente – confusamente o todo [...] É isso a décadence: 
uma palavra que, entre pessoas como nós, é claro, não é um julgamento, mas uma 
definição (Carta a Carl Fuchs, abril de 1886). 

 

Se a décadence não é, portanto, um julgamento, mas se ela é uma definição, se ela não 

é algo que deve ser revogado, e se revogá-la significa precisamente condenar a vida e agir 

contra os instintos mais fundamentais da vida, então, parece que a crítica de Nietzsche a 

Wagner e à modernidade não reside propriamente na inaptidão para a grande forma, a qual o 

classicismo de Goethe teria sido a última testemunha.164 Nietzsche diagnostica a sua época 

como uma época de decadências, mas permanece hesitante à respeito do ‘futuro’ da 

décadence: “Se esta não é nenhuma era da decadência da força vital decrescente com muita 

melancolia, então é ao menos uma era do ensaio irrefletido e arbitrário: - e é provável que, por 

sua profusão de experimentos falhos, surja uma impressão conjunta como que de decadência: 

e talvez a coisa mesma, a decadência” (NF/FP, 1[236] 1885). Mas Nietzsche desconfia que 

dessa melancolia da decadência possam surgir “almas mais poderosas”.  

O século XX vai ter duas caras: uma, a da decadência. Todas as razões pelas quais 
de agora em diante poderiam surgir almas mais poderosas e amplas que as que 
houveram até agora (mais carentes de preconceitos, mais imorais) tem como efeito 
as débeis naturezas da decadência. Surgirá, talvez, uma espécie de cinismo europeu, 
com uma tranquila fé cristã-budista, e na prática astutamente-epicurista, como o 
chinês – homens reduzidos (NF/FP, 25[222] 1884).  

 

De um lado, Nietzsche percebe a décadence como uma incapacidade de organizar a 

multiplicidade, como “anarquia dos átomos, desagregação da vontade” (WA/CW, 7), o que 

aponta, por sua vez, para uma inaptidão de organizar o caos e a fragmentação, “paralisia e 

cansaço” (Idem). É precisamente essa faceta da décadence que resultaria no instinto de ator, a 

necessidade de disfarçar a dissolução criando uma aparência de totalidade. Por outro lado, 

Nietzsche percebe a décadence como uma espécie de suscetibilidade à doença, mas 

precisamente por isso, reconhece a possibilidade de que se produza, através dela, uma 

capacidade de trazer à tona fenômenos que até então permaneciam escondidos. A décadence 

é, de toda maneira, o momento intermediário no qual podem se configurar as forças 

                                                
164 Nietzsche opõe a incapacidade wagneriana para formas orgânicas à maestria do estilo em Goethe. De um 
lado, Nietzsche reconhece o “grande efeito” wagneriano, do outro, o “grande estilo” de Goethe. Nos limitamos a 
discutir somente os aspectos da arte da décadence, mas essa questão pode ser encontrada, por exemplo, em 
GD/CI, Incursões de um extemporâneo 49 e seguintes da mesma seção. Cf. também MÜLLER-LAUTER, op.cit. 
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necessárias seja para uma grande violência, oriunda da incapacidade de passar pela 

décadence, ou, então, a mais alta espiritualização da mesma. Mas Wagner pertenceria ao 

primeiro tipo de décadence, a décadence que, como vimos, deseja disfarçar a si mesma. 

Trata-se, aqui, de um tipo de décadence que reivindica como progresso aquilo que é, na 

verdade, a corrupção165:  

Quando a perfeita e evidente dissolução do estilo característica de Wagner, seu 
assim chamado estilo dramático, é ensinada e venerada como “modelo”, como 
“mestria”, como “progresso”, minha impaciência chega ao seu ápice [...] O fato de 
os poetas na França terem se tornado plásticos, o fato de os músicos na Alemanha 
terem se tornado atores e pintores culturais – esses não são sinais da decadência? 
(NF/FP, 16[29] 1888). 

 

O diagnóstico da décadence parece englobar, nesse sentido, uma certa crítica ao 

progresso moderno, à ideia de que seria possível um avanço no sentido de uma renovação da 

cultura: “Progresso no meu sentido. – Também eu falo de “retorno à natureza”, embora não 

seja realmente um voltar, mas um ascender – à elevada, livre, até mesmo terrível natureza e 

naturalidade, uma tal que joga, pode jogar com grandes tarefas” (GD/CI, Incursões de um 

extemporâneo 48). Percebemos que a crítica de Nietzsche à essa visão moderna de progresso 

diz respeito, primeiramente, a uma crítica da concepção romântica, ao pensamento de que o 

caminhar da cultura se daria por meio de um retorno à natureza, às formas primitivas da 

cultura, ao homem puro e ingênuo.166 Essa noção de progresso teria sido levada à cabo por 

“todos os sacerdotes e moralistas”, eles acreditaram que era possível “levar a humanidade a 

uma medida anterior de virtude, ‘aparafusá-la’ de volta” (GD/CI, Incursões de um 

extemporâneo 43). 

Wagner, com seu apelo à totalidade e aos mitos germânico-cristãos, seria precisamente 

o “herdeiro espiritual” de um tal pensamento.167 De fato, nesse aforismo o “retorno à 

                                                
165 Devido à “convicção na corrupção” (WA/CW, Segundo pós-escrito), Nietzsche ressaltará a “ingenuidade” 
wagneriana diante da décadence: “Ele tinha a ingenuidade da décadence: esta era a sua superioridade. Ele cria 
nela, não se deteve ante nenhuma lógica da décadence” (Idem). Essa “ingenuidade” na décadence talvez possa 
ser considerada em relação ao aforismo 321 de Aurora. Embora de um período anterior à WA/CW, o aforismo 
parece ir ao encontro daquilo que Nietzsche diagnostica no livro de 1888. Ter a ingenuidade na décadence diz 
respeito, precisamente, a uma incapacidade de reconhecer a décadence enquanto décadence, i.é, trata-se de um 
problema de ‘valoração’, de um problema na percepção dos limites. Precisamente por isso, no texto de 1888, 
Nietzsche refere-se a uma incapacidade fisiológica de perceber que a fusão entre as artes, por exemplo, não 
significava o progresso, que a tentativa de renovação das artes e da cultura por meio de uma reintegração entre 
drama e música era apenas o sintoma de uma grande desagregação; a união das artes à todo custo apenas 
evidenciava que cada uma, separadamente, já não possuía mais a unidade da forma e a capacidade de convencer 
o espectador. 
166 Nesse mesmo aforismo, Nietzsche situará Rousseau como “esse primeiro homem moderno, idealista e 
canaille numa só pessoa; que necessitava de ‘dignidade’ moral para suportar seu próprio aspecto; doente de 
vaidade desenfreada e desenfreado autodesprezo. Também esse aborto, que se colocou no umbral da época 
moderna, queria ‘retorno à natureza’ – para onde, repito, queria Rousseau retornar?”. 
167 GIACÓIA JUNIOR, 2004, p. 126. 
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natureza”, i.é, “o progresso”, tal como Nietzsche entende, não é um retrocesso, mas um 

ascender, uma ascensão na natureza e nos instintos da vida. Mas a crítica de Nietzsche ao 

progresso, ao que nos parece, não opera apenas como uma crítica à sua concepção romântica. 

Parece haver, também, uma crítica ao progresso na medida em que o apelo wagneriano ao 

teatro, i.é, à arte da encenação, da representação, do primeiro plano e da vitrine, diz respeito à 

dominação da técnica pelas artes modernas. Todos os efeitos de luzes, cores, e mesmo o efeito 

da famosa cortina de fumaça168 –  que podemos ver em quase todos os ‘grandes’ e ostensivos 

espetáculos da Broadway –, o qual Wagner teria sido o precursor, se tornaram possíveis 

apenas na medida em que a técnica passou a invadir o terreno das artes. Essa dominação da 

técnica pelas artes modernas, que contribui para o ‘efeito dramático’ e impulsiona a obra a 

uma falsa unidade, Nietzsche percebe que ela se reivindica enquanto progresso, enquanto 

maestria, escondendo que o apelo das artes à maquinaria é, ao contrário do que parece, apenas 

o sintoma da decadência das artes enquanto tal. A esse respeito, Heidegger mostrou que a 

excitação e a embriaguez provocadas pelos efeitos da arte wagneriana eram uma tentativa de 

salvar a vida de seu estado de decadência, “sobretudo em face do crescente empobrecimento e 

desertificação da existência por meio da indústria, da técnica e da economia em conexão com 

um estiolamento e esvaziamento das forças conformadoras do saber e da tradição; e isso para 

não falar da total falta de todo e qualquer estabelecimento de uma meta grandiosa para a 

existência”.169 

Ora, poderíamos nos perguntar se Nietzsche teria, então, retornado àquela concepção 

metafísica presente em GT/NT, que via o otimismo científico como o assassino das artes? Ao 

que tudo indica, a crítica tardia de Nietzsche ao progresso vai em uma direção bastante 

diferente; pois agora ele já não mais acredita na possibilidade de um progresso enquanto 

retorno à natureza naquele sentido romântico que era, em certa medida, defendido em GT/NT 

quando o filósofo identificava na obra de arte total wagneriana a possibilidade de uma 

renovação da cultura. Em GD/CI, dirá que “o que antes não se sabia, o que hoje se sabe, se 

poderia saber – uma reversão, um retorno, em qualquer sentido e grau, não é possível. Nós, 

fisiólogos, ao menos sabemos isso” (GD/CI, Incursões de um extemporâneo 43). Para o 

Nietzsche de 1888, se é possível falar em progresso, é apenas do ‘progresso na décadence’. 

“Não adianta: há que ir adiante, quero dizer, passo a passo adiante na décadence (– eis a 
                                                
168 “Wagner inventou a cortina de fumaça; a fumaça era lançada a partir de uma linha de jatos ao longo das luzes 
que ficavam no chão do palco, o que lhe dava a cor que se desejasse... Outra inovação wagneriana foi a 
utilização de cenários que se moviam lateralmente... É inteiramente graças à iniciativa de Wagner que nós 
devemos os modernos desenvolvimentos da maquinaria de palco [...] Foi ele que iniciou a visualização da 
música orquestral, o que levou a idolatria do maestro-estrela” (DENT apud MAGEE, 2009, p. 56). 
169 HEIDEGGER, op.cit, p. 81. 
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minha definição do moderno ‘progresso’). Pode-se estorvar esse desenvolvimento e, mediante 

esse estorvo, represar, recolher, tornar mais veemente e mais súbita a degeneração mesma: 

mais não é possível fazer” (Idem). Ainda em um fragmento do mesmo período, Nietzsche 

anota em seu caderno ora em francês ora em alemão, uma definição que consideramos 

fundamental, sobre a representação do progresso segundo Baudelaire:   

A mecânica nos americanizará de tal modo que o progresso atrofiará em tal medida 
a parte espiritualizada em nós, que toda a insanidade, que foi sonhada pelos 
socialistas, ficará aquém da realidade positiva. Nenhuma religião, nenhuma 
propriedade; mesmo nenhuma revolução mais. Não é nas instituições políticas que 
se mostrará a ruína geral (ou le progrès universel: os nomes importam pouco). Será 
que preciso dizer que o pouco de política que resta se débattra péniblement dans les 
étreintes de l’animalité générale, e que os governantes políticos serão obrigados, 
para se manter e para criar um fantasma de ordem, a se refugiar em meios qui 
feraient frissoner notre humanité actuelle, pourtant si endurcie! (Arrancando os 
cabelos) Então, o filho fugirá da família, com 12 anos, emancipé par sa précocité 
gloutonne, a fim se de enriquecer, a fim de fazer concorrência ao seu pai infame, 
fondateur et actionnaire d’un journal, a luz se difunde etc. – Então, mesmo as 
prostitutas terão uma sabedoria implacável, qui condamne tout, fors l’argent, tout, 
même les erreurs des sens! Então, tudo aquilo que a virtude significa para nós será 
considerado enormemente ridículo – tudo aquilo que não é ardeur vers Plutus. A 
justiça é vedada a cidadãos que não sabem produzir sua felicidade etc. – 
avilissement (NF/FP, 11[234] 1887-1888).170 

 

Nesse mesmo fragmento sobre o “desenvolvimento ulterior da humanidade segundo a 

representação de Baudelaire”, vemos que sobretudo a mecânica, a técnica, ocupa um papel 

fundamental no desenvolvimento da civilização. No final do aforismo, Nietzsche compartilha 

em seu caderno a opinião do poeta francês, dessa vez, citando em alemão: “No que me diz 

respeito, a mim que sinto por vezes a presença do caráter ridículo de um profeta, sei que 

nunca encontrarei aí la charité d’un médecin” (Idem). Também em determinados aforismos 

de GD/CI, vemos que a ideia moderna positivista de progresso é colocada em cheque por 

Nietzsche: o progresso moderno, longe de proporcionar uma “melhora” do homem e das 

condições humanas na sociedade, não apenas atrofia aquilo que ainda haveria de 

“espiritualizado” nos indivíduos modernos, mas, sobretudo, evidencia de que maneira se 

aproximam da décadence:  

Nós, homens modernos, muito delicados, muito suscetíveis, mostrando e recebendo 
mil considerações, imaginamos realmente que essa branda humanidade que 
representamos, essa conquistada unanimidade na indulgência, na solicitude, na 
mútua confiança, seja um positivo progresso, que com isso deixamos muito para trás 
os homens do Renascimento. Mas assim pensa toda época, assim tem de pensar. O 
certo é que não podemos nos colocar, ou sequer nos pensar, nas condições do 
Renascimento: nossos nervos não aguentariam aquela realidade, muito menos 
nossos músculos. No entanto, essa incapacidade não demonstra um progresso, mas 

                                                
170 Essa anotação Nietzsche retirou da coleção de obras póstumas de Baudelaire. Cf. BAUDELAIRE, Charles. 
Œuvres posthumes et correspondances inédites. Ed. por Eugène Crépet. Paris: Maison Quantin, 1887, p. 87-91. 
Disponível na plataforma digital da Bibliothèque Nationale de France. 
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apenas outra constituição, mais tardia, mais fraca, delicada, suscetível, a partir da 
qual se produz necessariamente uma moral rica em consideração [...] A diminuição 
dos instintos hostis e que geram desconfiança – este seria o nosso “progresso” – 
representa só uma das consequências, na diminuição geral da vitalidade: custa cem 
vezes mais esforço, mais cautela, levar a efeito uma existência tão condicional e 
tardia (GD/CI, Incursões de um extemporâneo 37).171 

 

Assim é que as virtudes modernas tidas enquanto um progresso, enquanto uma 

melhora em relação às épocas anteriores, tais como as “virtudes do trabalho, despretensão, 

legalidade, cientificidade” (Idem), que fazem de nós “acumuladores, econômicos, maquinais”, 

são apenas a expressão de que somos uma “época fraca”, tardia, envelhecida: uma época de 

décadence. Precisamente por isso, o “inconsciente efeito da décadence” é acreditar no 

progresso, proclamar a possibilidade de uma nova totalidade, tal como o Reich alemão que é, 

para Nietzsche, apenas uma decorrência, uma consequência necessária do declínio (Idem). O 

Reich, com suas “meias-realidades”, é para Nietzsche apenas uma expressão de fachada e 

artificial de uma suposta união entre os estados, de uma falsa totalidade que representa, na 

verdade, uma “miserável divisão europeia em pequenos estados” (GD/CI, Incursões de um 

extemporâneo 39). Precisamente por isso, Nietzsche reconhecerá algo em comum entre o 

apelo ao progresso e à totalidade em Bismarck e o projeto wagneriano de obra de arte total:  

“É algo de profunda significação que o aparecimento de Wagner coincida com o do 
Reich: os dois eventos provam a mesma coisa: obediência e pernas longas – Jamais 
se obedeceu tão bem, jamais se comandou tão bem. Os chefes de orquestra 
wagnerianos, em particular, são dignos de uma era que a posteridade um dia 
chamará, com timorata reverência, de era clássica da guerra. Wagner sabia 
comandar; também nisso foi grande mestre” (WA/CW, 11). 

 

No que diz respeito à arte – e na medida em que ela é, como vimos, não meramente o 

produto da psicologia de uma época, mas sobretudo uma criadora da época e de suas 

psicologias –, se aquilo que se diz ser progresso é, na verdade, o obscurantismo de um 

fenômeno de decadência, então apenas uma arte que não se reivindique enquanto progresso, 

enquanto uma grande arte, seria uma arte sincera. Quando Nietzsche termina O caso Wagner 

(12) dizendo as suas três exigências: “que o teatro não se torne o senhor das artes/ que o ator 

não se torne sedutor dos autênticos/ que a música não se torne uma arte da mentira”, 

preocupa-lhe, muito mais do que a fragmentação da forma, o instinto de ator que, diante dessa 

mesma fragmentação, não a percebe enquanto décadence, mas a camufla sob os aparatos da 

ilusão, reivindicando-a enquanto progresso, enquanto um modelo superior. 

                                                
171 A crítica de Nietzsche ao progresso positivista fica ainda mais explícita no final desse aforismo, ao se referir a 
Herbert Spencer: “Nossos socialistas são décadents, mas também o sr. Herbert Spencer é um decadent – ele vê o 
triunfo do altruísmo como algo desejável!...”. 
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Se para Nietzsche, a única arte possível – enquanto diagnóstico da modernidade – 

parece ser aquela que é feita no interior da décadence, isto é, reconhecendo a si mesma 

enquanto arte fragmentária, portanto não uma arte de atores, qual seria essa arte possível? 

Haveria uma arte possível? Para Nietzsche, não é mais possível criar uma arte grandiosa e 

unitária, uma arte que respeite os cânones clássicos do belo, pois, nesse caso, “a necessidade 

de beleza, assim como de logicização do mundo, pertence à sua décadence” (NF/FP, 2[111], 

1885-1886). Uma arte que se diga grandiosa na modernidade, será sempre uma arte da 

décadence. Em WA/CW, Nietzsche parece decidido quanto a tal perspectiva: “tudo o que na 

música de hoje reivindica ter ‘grande estilo’ está sendo ou falso para conosco ou falso para 

consigo” (CW, Segundo pós-escrito). Em FW/GC (87) e em NW/NW (O que admiro), 

Nietzsche dirá que Wagner era bom, como ninguém, na arte do mínimo, em encontrar os 

“aspectos mínimos e microscópicos da alma”, em achar “um timbre para as ocultas-

inquietantes meias-noites da alma”, mas que por possuir a vaidade dos artistas, isto é, a 

vontade do “grandioso”, não se contentou em fazer uma arte bela – sem a máscara do 

grandioso. Precisou, pois, criar artifícios; tais como o leitmotiv, o mito, a melodia infinita: 

todos esses para tentar esconder, sob o manto do eterno e do sublime, a sua tendência ao 

detalhe e à fragmentação. Wagner é, como aquele que resume a modernidade, também um 

idealista. Diz Nietzsche, colocando palavras na boca de Wagner:  

Um último conselho, que talvez resuma tudo. – Sejamos idealistas! Isto é, se não a 
coisa mais sagaz, certamente a mais sábia que podemos fazer. Para elevar os 
homens, é preciso ser excelso. Vaguemos por entre as nuvens, aliciemos o infinito, 
disponhamos ao redor os grandes símbolos! Sursum! Bumbum! (WA/CW, 6).  

 

Devido ao idealismo172 recauchutado de Wagner, ele não se contentaria com uma arte 

bela, porém pequena: “O belo tem seus espinhos: nós o sabemos. Logo, para que beleza? 

Porque não o grandioso, o elevado, o gigantesco, o que move as massas? – Repito: é mais 

fácil ser gigantesco do que belo; nós o sabemos...” (Idem). Mas diante do cenário de 

décadence que acometia a modernidade do final do XIX, não era mais possível criar uma arte 

grandiosa. Uma tal arte só seria possível enquanto uma arte de ator, i,é, uma arte da falsidade, 

da representação de algo que não condiz com a realidade. No que corresponde a uma tal 

tentativa de conter a fragmentação, o leitmotiv é um importante aspecto da “fantasmagoria 

teatral” wagneriana. De modo a ir contra a crescente fragmentação das artes, Wagner recorre 

a uma repetição de temas, motivos melódicos, “de maneira que a sinfonia jorre continuamente 

                                                
172 Em um Fragmento de 1888, Nietzsche dirá: “Não conhecer a si mesmo: a esperteza do idealista. O idealista: 
um ser, que tem razões para permanecer no escuro no que diz respeito a si mesmo e que é esperto o suficiente 
para também permanecer no escuro no que diz respeito a essas razões” (NF/FP 11[58], 1888). 
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sem quebra de unidade”.173 O leitmotiv é, para Nietzsche, um recurso artificial utilizado pelo 

“Wagner ator” a fim de unir algo fragmentário, algo que não se teceu naturalmente e, assim, 

dar uma impressão de unidade e totalidade. O leitmotiv, longe de ser um “grande estilo”, é 

apenas um “grande efeito”, um artifício musical que se torna um meio dramático. É por isso 

que Wagner, que não era músico por instinto, mas era sobretudo um ator (como vimos no 361 

de FW/GC), “aumentou desmesuradamente a capacidade de expressão da música: ele é o 

Victor Hugo174 da música como linguagem” (WA/CW, 8). Para o “ator Wagner”, importava 

que a música  

possa, em dadas circunstâncias, não ser música, porém linguagem, instrumento, 
ancilla dramaturgica. A música de Wagner, sem a proteção do gosto teatral – um 
gosto muito tolerante –, é simplesmente música ruim, talvez a pior que jamais se 
tenha feito. Quando um músico não consegue mais contar até três, torna-se 
“dramático”, torna-se “wagneriano”... (Idem). 

 

 Na medida em que o leitmotiv é criado para unir a música à narrativa, obtém-se, 

assim, uma espécie de falsa coerência entre ambos. O mesmo ocorreria com a melodia 

infinita: diante da incapacidade para estabelecer uma forma que seja orgânica, ela atuaria 

apenas como uma solução tirânica para impor uma forma. Assim, a “ausência de forma se 

traveste em experimentação formal”.175 Com isso, Wagner cria uma arte da mentira que só se 

satisfaz na medida em que convence e agrada a demanda de um público necessitado por 

preencher, no excitante drama musical, as lacunas de uma vida que começava a lhes parecer 

sem sentido.  

Uma arte contrária à arte da mentira, que enquanto arte de ator reivindica ter “grande 

estilo”, só pode existir, pois, enquanto arte do mínimo e da fragmentação por excelência: “Só 

o que é pequeno pode hoje ser feito bem, ser feito magistralmente. Apenas nisso ainda é 

possível a retidão”176 (WA/CW, Segundo pós-escrito). A maestria, portanto, só seria possível 

em uma arte que se assume fragmentária, que se vê como arte da décadence e reconhece a 

impossibilidade de criar uma arte que obedeça à unidade da forma. O grande estilo só seria 

possível naquilo que é pequeno, curto, repentino. Ao invés de forjar uma arte grandiosa, 

tornando-a vantajosa afim de agradar a necessidade do público, a arte que poderia ser feita 

                                                
173 Cf. FONSECA, Carlos da, “Introdução”. In: WAGNER, Richard. A arte e a revolução. Lisboa: Edições 
Antígona, 2000, p. 28. 
174 Sobretudo nas anotações de Nietzsche, encontram-se muitas comparações entre Wagner e Victor Hugo. A 
crítica de Nietzsche parece repousar, entre outras coisas, na necessidade que Victor Hugo tinha, tanto quanto 
Wagner, de fazer algo mais do que poesia, i.é, de utilizá-la para outros fins. Para o poeta francês, segundo 
Nietzsche, a poesia deveria servir a fins morais e políticos, e não a ela mesma. Cf, por exemplo, NF/FP 36[6] 
1885, 25[132] 1884 e 14[182] 1888. 
175 PIAZZESI, op.cit, p.43. 
176 “Rechtschaffenheit” no original. 
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magistralmente seria aquela que se ocupa em regar os pequenos jardins ao invés de pintar 

grandes afrescos.177 Somente nisso a arte ainda poderia ser livre. Isso não significa, todavia, 

escapar da décadence que engendra a modernidade, pois “nada pode, no principal, curar a 

música do principal, da fatalidade de ser expressão da contradição fisiológica – de ser 

moderna” (Idem). 

  

d – O ‘teatro’ da excitação, o sapateado da dança moura 

 

Sobre o teatro. – Esse dia me deu mais uma vez sentimentos fortes e elevados, e, se 
à noite eu pudesse ter música e arte, sei bem qual música e arte eu não gostaria de 
ter, isto é, aquela que pretende embriagar seus ouvintes e empurrá-los para um 
instante de sentimentos fortes e elevados – esses homens de alma cotidiana, que à 
noite não semelham vencedores em carros triunfais, e sim mulas cansadas, nas quais 
a vida frequentemente exercitou seu chicote (FW/GC, 86). 

 

Uma arte que precise arrebatar o espectador, que portanto se utilize de efeitos, uma 

arte que seja precisamente ‘teatro’, i.é, “fisiologia da representação”, é o que Nietzsche não 

deseja das artes. Essa arte de efeitos, que é sobretudo a arte wagneriana, não é a expressão de 

uma triunfante vontade de vida como se proclama ser, mas é, ao contrário, uma arte para 

“mulas cansadas”, que expressa, por sua vez, o envelhecimento da civilização. Para Nietzsche 

– bem como para Bourget, como vimos –, tanto um organismo como uma civilização 

possuem idades, graus de envelhecimento. O organismo doente necessita de repouso, 

remédios certos, cuidados. Mas para que se receite os remédios corretos, é necessário ainda 

possuir em si alguma saúde, ser sadio como summa summarum. A condição para isso, 

“qualquer fisiólogo admitirá – é ser no fundo sadio” (EH/EH, Porque sou tão sábio 2). O 

cansaço que acomete a modernidade do final do XIX é, para Nietzsche, sintoma do 

envelhecimento da civilização, o eco de seu último grande bocejo. Não há como conter o 

envelhecimento, mas há como desenvolver sabedoria na doença, há como tornar-se “filósofo” 

(WA/CW, Prólogo).  

Um ser tipicamente mórbido não pode ficar são, menos ainda curar-se a si mesmo; 
para alguém tipicamente são, ao contrário, o estar enfermo pode ser até um enérgico 
estimulante ao viver, ao mais-viver. De fato, assim me aparece agora aquele longo 
tempo de doença: descobri a vida e a mim mesmo como que de novo, saboreei todas 
as boas e mesmo pequenas coisas, como outros não as teriam sabido saborear – fiz 

                                                
177 No já citado 87 de FW/GC, Nietzsche faz uma interessante contraposição: de um lado, o artista não tomado 
pela vaidade, que saberia reconhecer “as pequenas plantas que crescem no seu chão, novas, raras e belas, em real 
perfeição” e, do outro, o artista que subestima “o que afinal é bom, no jardim e na vinha que possuem” e precisa, 
por isso, pintar as “grandes paredes e os temerários afrescos”. Também em fragmentos póstumos, Nietzsche irá 
caracterizar Wagner como um pintor de grandes afrescos, pois tudo o que ele coloca em cena não passa de 
impressão, primeiro plano [vordergrund] e efeito, isto é, teatro. Cf. NF/FP 5[41] 1886-1887. 
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da minha vontade de saúde, de vida, a minha filosofia (EH/EH, Porque sou tão sábio 
2). 

 

Poderíamos dizer que se Nietzsche afirma ser ele mesmo um décadent mas “também o 

seu contrário”178, ele é, assim, um ‘décadent opositor’ ao ‘ator Wagner’. Pois Wagner, o 

décadent par excellence, “um ser tipicamente mórbido”, não é capaz de compreender que 

aquilo que seu espírito mais gosta é “ficar silenciosamente sentado nos cantos de casas 

desmoronadas”, e receita para si os piores remédios, aqueles que apenas aceleram a sua 

doença, as “grandes paredes e temerários afrescos” (FW/GC, 87).  

É, pois, diante da incapacidade de se compreender, escolher, interpretar, colocar 

limites179, que é própria daqueles que possuem a típica morbidade da décadence, que Wagner 

será, para Nietzsche, aquele que oferece o “maior exemplo de autoviolentação na história das 

artes” (WA/CW, 11). A necessidade de fuga, de se esquivar, de disfarçar uma realidade 

decadente, fez com que Wagner transformasse os seus pequenos compassos – pequenas 

preciosidades – em grandes afrescos que nada trazem a não ser efeitos. A vontade de fuga da 

realidade, o movimento em direção ao nada, tal como Nietzsche percebe em Wagner, tem 

seus ecos naquilo que já havia sido diagnosticado por Bourget em relação aos artistas do 

Romantismo. Diz Nietzsche, em um fragmento de 1888: “A arte romântica é apenas uma 

saída de emergência para uma ‘realidade’ falha...” (NF/FP 16[34], 1888). A “realidade” falha 

a que Nietzsche se refere deve-se, entre outros aspectos, à falência de uma certeza religiosa. 

Nietzsche entende, por um lado, que “o pessimismo moderno é uma expressão da inutilidade 

do mundo moderno, mas não do mundo e da existência” (NF/FP, 194 1885-1886). Mas 

também o próprio pessimismo poderia ser, para Nietzsche, um signo de força, a expressão de 

um certo tipo de resistência, como veremos mais adiante. 

Bourget já havia assinalado, em seus Essais, que a literatura da décadence tal como se 

expressava em Baudelaire era uma tentativa de construir um “paraíso artificial” na falta de um 

“paraíso verdadeiro”. À decadência de Baudelaire, Bourget havia atribuído, como vimos, o 

crescimento de Paris e o desenvolvimento do espírito científico nas grandes cidades, mas 

também a crise de uma fé religiosa. Via, em toda a geração que marcava a época de 

                                                
178 Na passagem de EH/EH (Porque sou tão sábio 2), Nietzsche coloca a si próprio no cenário da décadence: 
“Sem considerar que sou um décadent, sou também o seu contrário. Minha prova para isso é, entre outras, que 
instintivamente sempre escolhi os remédios certos contra os estados ruins: enquanto o décadent em si sempre 
escolhe os meios que o prejudicam. Como summa summarum [totalidade] eu era sadio, como ângulo, como 
especialidade era décadent”. Nietzsche parece diagnosticar, entre os divertos tipos da décadence moderna, 
também aqueles que são os ‘décadents contrários’ ou “décadents renitentes”. Discutiremos tal questão na 
Conclusão. 
179 Em oposição àquele que mesmo enquanto décadent, é no fundo sadio, pois “de tudo o que vê, ouve e vive 
forma instintivamente sua soma”, também “elege, concede, confia” (EH/EH, Porque sou tão sábio 2).  
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Baudelaire, uma tentativa de substituir a crença em Deus pela crença seja na liberdade, na 

revolução, no socialismo, ou mesmo na ciência.180 Também a necessidade de misticismo, de 

ópio ou de haxixe, atuava como uma maneira de acessar um mundo transcendente que, de 

certa maneira, parecia reaproximar o homem do divino.  

O homem recebeu a educação do catolicismo, e o mundo das realidades espirituais 
lhe foi revelado. Por pouco, essa revelação é sem consequência. Eles acreditaram em 
Deus na sua juventude, mas apenas enquanto flor do espírito. Eles não o sentiam 
pessoalmente e vivo. Para esses, uma fé nas ideias era suficiente, fé abstrata, e que 
se presta a todos os tipos de transformação. Eles precisavam de um dogma, não de 
uma visão. À primeira crença em Deus eles substituiriam a crença seja na Liberdade, 
seja na Revolução, seja no Socialismo, seja na Ciência [...]. Quando se conheceu a 
embriaguez do ópio, aquela do vinho enjoa e parece mesquinha. Indo em direção ao 
século, a fé deixou nesses tipos de almas uma fissura pela qual escorrem todos os 
prazeres. Esse foi o fado de Baudelaire.181 
 

Todos esses elementos mencionados por Bourget e que constituem o décadent 

Baudelaire, Nietzsche os identifica na arte de Wagner. Não por acaso, Wagner exerceu grande 

impacto não apenas nos artistas do Décadentisme182, mas sua ‘magia’ contaminou, ainda 

antes, o próprio Baudelaire:  

Wagner era – tanto diretamente quanto, através de Baudelaire, indiretamente – o 
reconhecido progenitor do movimento Simbolista. Seus trabalhos são permeados de 
referências a ele, muitas delas o idolatrando. O que mais influenciou os Simbolistas 
não era tanto as suas óperas, mas os seus escritos em prosa, nos quais ele expunha 
uma nova teoria da relação entre as artes, e particularmente da poesia com a 
música.183 

 

Ainda será possível discutirmos a tríade Nietzsche-Baudelaire-Wagner na conclusão 

do trabalho, mas o que nos importa, nesse momento, é compreendermos o diagnóstico 

nietzschiano da arte de Wagner como uma arte da excitação, como um meio para excitar 

nervos cansados, uma arte “do sistema nervoso desagregado”.184 Para tal diagnóstico, a 

análise bourgetiana do artista Baudelaire teve, certamente, grande importância.  

                                                
180 BOURGET, op.cit, p.11. 
181 BOURGET, op.cit, p. 11-12. No que diz respeito à expressão “fé nas ideias”, “fé abstrata”, parece haver ecos 
de Bourget quando Nietzsche afirma: “Não foi pela música que Wagner atraiu os jovens, mas pela ‘idéia’: - é o 
que há de enigmático em sua arte, o brincar de esconder-se atrás de centenas de símbolos, a policromia do ideal, 
o que seduz e conduz esses jovens a Wagner; é o seu gênio para formar nuvens, seu vaguear, voltear e 
arremessar pelos ares, seu em-toda-parte e em nenhum-lugar, exatamente aquilo com que, a seu tempo, Hegel os 
conquistou e aliciou! – Em meio à multiplicidade, abundância e arbitrariedade de Wagner eles estão como 
justificados para si mesmos – “redimidos” –. Eles ouvem, trêmulos, como na arte dele os grandes símbolos que 
vêm de uma nebulosa distância ressoam com suave estrondo; eles não se irritam se nela as coisas ficam 
temporariamente cinza, medonhas e frias. Pois todos e cada um deles, como o próprio Wagner, tem afinidade 
com o mau tempo, o tempo alemão!” (WA/CW, 10). 
182 Cf. Cap. II: Décadence, a palavra. 
183 MAGEE, Bryan, 2009. p, 50. 
184 DIAS, Rosa Maria. Nietzsche e a música. Ijuí/São Paulo: Editora UNIJUÍ/Discurso Editorial, 2005. Col. 
Sendas e Veredas, 2005, p. 136. 
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Para Nietzsche, a necessidade de fuga da realidade que acometia os artistas do 

Romantismo e que está presente, por sua vez, nas artes da décadence, conduziria a um grande 

desgaste de energias. A necessidade de disfarce da realidade identificada por Nietzsche nas 

artes modernas relaciona-se ao processo de desagregação identificado por Bourget: trata-se da 

fragmentação da parte de um organismo em relação ao todo, da independência do indivíduo à 

sociedade, da palavra à frase.185 Tal processo relaciona-se, por sua vez, de maneira intrínseca 

tanto para Nietzsche quanto para Bourget, ao crescimento das metrópoles. Assim é que “a 

experiência da grande cidade encontra-se no centro do processo de desagregação do 

sujeito”.186 Para tal sujeito, que tem necessidade de combater a dissolução, de fugir da 

realidade, a arte da representação se torna a única maneira de garantir sua sobrevivência.  

 
O excesso de civilisation é causado por um envelhecimento precoce, já que se 
consomem as defesas e as decisões de cada indivíduo, minando assim a resistência 
da raça: a modernidade primeiramente constringe a uma hiperatividade cerebral, ao 
acúmulo de um número de informações tão alto resultando insuportável para a maior 
parte dos indivíduos. Essa é a base da décadence fisiológica nietzschiana.187 

 

O crescimento das cidades é, assim, não o signo de um progresso, mas o mais claro 

sintoma de um envelhecimento da civilização. É devido a esse “insuportável” cansaço gerado 

pelas grandes cidades que o indivíduo tem necessidade de tornar-se ator, exercitando, pois, 

uma grande “autoviolentação” sobre si. O cansaço da civilização assume, através da 

décadence wagneriana, uma figura paradoxal: o que se deveria evitar, atrair, o que deveria 

atrair, se evita. O elemento paradoxal reside no seguinte ponto: mesmo diante do grande 

cansaço da civilização, de um geral sentimento de decadência, tem-se cada vez mais uma 

incapacidade de contentar-se com uma arte pequena, curta, uma arte de novas e raras plantas. 

Os artistas da décadence querem à todo custo fazer uma arte grandiosa, e para isso 

necessitam, portanto, de todos os meios de expressão, abdicando inclusive do respeito e do 

amor de si. “Leva-se aos lábios o que conduz mais rapidamente ao abismo” (WA/CW, 5). Isso 

demonstra, para Nietzsche, não apenas um cenário de décadence, mas a própria debilidade do 

instinto diante da décadence. Precisamente por isso, por não ser capaz de escolher os 

                                                
185 Cf. Cap II: Décadence, a coisa: Paul Bourget, a chave do mundo da décadence. 
186 CAMPIONI, 2001, p. 256. 
187 PIAZZESI, op.cit, p. 225. Cabe ressaltar que há para Nietzsche uma importante diferenciação e um confronto 
entre “cultura” e “civilização”: “Cultura e civilização se opõem, portanto, sob o ponto de vista econômico: a 
civilização representa o ponto de vista conservador do acúmulo e concentração de forças, a cultura, pelo 
contrário, a perspectiva do desperdício, do experimento perdulário, da tentativa de elevação do homem a 
patamares de poder e auto configuração jamais alcançados. A civilização representa a regra, a cultura é a 
encarnação da exceção” Cf. GIACÓIA JUNIOR, Oswaldo. “Antigos e novos bárbaros”. In: Nietzsche e Deleuze 
– Bárbaros, civilizados. Org. Daniel Lins, Peter Pál Pelbart. São Paulo: Annablume, 2004, p. 200. 
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remédios certos diante da décadence, o tirano Wagner demonstra o “maior exemplo de 

autoviolentação na história das artes” (WA/CW, 11). Wagner 

sabia bem demais o que um artista perde ao se ver privado diante de si de sua 
liberdade, do respeito por si. Ele é condenado a ser ator. Sua arte mesma torna-se 
para ele uma tentativa constante de fuga, o meio do autoesquecimento, do 
autoentorpecimento – tal fato transforma, determina em última instância o caráter de 
sua arte. Um tal “homem desprovido de liberdade” tem uma necessidade de um 
mundo de haxixe, de atmosferas estranhas, pesadas, envolventes, de todo tipo de 
exotismo e de simbolismo do ideal, apenas para se ver livre alguma vez de sua 
realidade – ele tem necessidade da música de Wagner... Em um artista, certo 
catolicismo do ideal, sobretudo, é quase a comprovação de um desprezo por si 
(NF/FP, 23[2] 1888). 

 

 Mas a necessidade de libertar-se da própria realidade se engendraria, para Nietzsche, 

num processo de tirania exercido pelo pathos de ator.  

O ator Wagner é um tirano, seu pathos derruba qualquer gosto, qualquer resistência 
[...] Também apenas como músico ele foi apenas o que foi absolutamente: ele 
tornou-se músico, tornou-se poeta porque o tirano dentro dele, seu gênio de ator, a 
isso o obrigou. Nada se percebe de Wagner, enquanto não se perceba seu instinto 
dominante” (WA/CW, 8).  

 

Nietzsche dirá que o efeito que se obtém com o pathos wagneriano é um efeito 

“pesado, pesado como chumbo”, e pergunta: “o que faz com que esse efeito seja assim? De 

início, certamente não a música wagneriana: só se chega mesmo a suportar essa música 

quando já se está dominado por algo diverso e quando já se perdeu aí, por assim dizer, a 

liberdade” (NF/FP 16[37] 1888). Assim é que a fisiologia de ator do artista Wagner não é, 

novamente, uma escolha, mas algo ao qual ele estava condenado. A música wagneriana é, 

assim, o resultado de um processo de privação de liberdade. 

No primeiro capítulo, havíamos visto como Nietzsche interpretava em GT/NT o 

otimismo científico de Sócrates: como a primeira forma universal de tirania, i.é, a tirania da 

razão sobre os demais instintos. Mas em GD/CI, 16 anos após a publicação de seu primeiro 

livro, Nietzsche irá explicitar o processo fisiologicamente engendrado que teria levado 

Sócrates a exercer a tirania: “Em toda parte os instintos estavam em anarquia188; em toda 

parte se estava a poucos passos do excesso: o monstrum in animo era o perigo geral” (GD/CI, 

                                                
188 Ao diagnosticar que “os instintos estavam em anarquia” não se trata, para Nietzsche, de uma metáfora 
fisiológica isolada de seu contexto histórico. Como pudemos ver no primeiro capítulo, Sócrates surge 
precisamente em um momento de “perigo” para a cultura grega. Medeia, de Eurípides, tem sua estreia apenas 
alguns dias após a cidade de Plateia, aliada de Atenas, sofrer ataque tebano. Tal episódio será decisivo para 
desencadear a famosa Guerra do Peloponeso. Quando Nietzsche diagnostica no fanatismo da razão uma 
“situação de emergência” (GD/CI, O problema de Sócrates 10), parece que o filósofo está realizando, aqui, seu 
procedimento genealógico-fisiológico, para o qual fazer história/genealogia da cultura – e da civilização – 
implica, ao mesmo tempo, em fazer uma história genealógica do corpo. Fazer história seria, nesse sentido, fazer 
uma genealogia que é também fisiologia. 
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O problema de Sócrates 9). Sócrates adivinha que “os instintos querem fazer o papel de 

tirano”, e pensa: “deve-se inventar um contratirano que seja mais forte” (Idem); e a esse 

tirano mais forte do que todos os outros chamou-se ‘a razão’. Para Nietzsche, a razão ‘em si’ 

não teria o poder de exercer um tal domínio sobre os outros instintos, e foi justamente nisso 

que Sócrates teria inovado: ele transformou a razão em tirana, isto é, em uma forma de 

combate aos instintos. “Ter de combater os instintos”, eis para Nietzsche “a fórmula da 

décadence: enquanto a vida ascende, felicidade é igual a instinto” (Idem, 11). 

Assim como Sócrates, que diante da dissolução da cultura ateniense “entendeu que o 

mundo inteiro dele necessitava – de seu remédio, seu tratamento, seu artifício pessoal de 

autopreservação” (Idem, 9), Wagner também havia reconhecido, no diferencial da cultura 

moderna, a necessidade de seu artifício pessoal de autopreservação. Mas ao contrário da 

necessidade de uma “razão” à todo custo e de um otimismo científico que Sócrates havia 

reconhecido na cultura grega de sua época, a necessidade da cultura moderna é outra. Não 

trata-se agora da tirania da razão, como adivinhou Sócrates. Com Wagner, inaugurar-se-ia a 

tirania do “fazer-intuir” e da excitação. Müller-Lauter189 enfatiza, nesse sentido, que o 

movimento socrático em direção à razão vai na direção oposta do movimento wagneriano em 

direção ao êxtase e ao exagero do sentimento, mas que, ainda assim, trata-se de um 

movimento de “decomposição”, onde uma das partes quer se impor como senhora sobre as 

outras. Trata-se, em ambos os casos, de um movimento de décadence, pois onde há tirania, 

esconde-se a desagregação.  

No parágrafo 6 de WA/CW, Nietzsche explicitará que o “fazer intuir” [Ahnen-

machen]190 é o ponto de partida do “estilo” wagneriano. Colocando palavras na boca de 

Wagner, diz: 

Quanto ao fazer intuir [Ahnen-machen]: eis o ponto de partida do nosso conceito de 
“estilo”. Sobretudo nenhum pensamento [Gedanke]! Nada mais comprometedor que 
um pensamento! Mais sim o estado anterior ao pensamento, o amontoar de 
pensamentos não nascidos, a promessa de pensamentos futuros, o mundo como era 
antes de Deus criá-lo – a recrudescência do caos... O caos faz intuir191... (WA/CW, 
6). 

                                                
189 Op.cit, p.18. 
190 Paulo César de Souza traduz a expressão “Ahnen-machen” por “fazer intuir”. Normalmente, “intuição” é 
utilizado para traduzir o termo “Anschauung”, no sentido de “percepção sensível”. Não é este o caso aqui. Na 
tradução para o francês realizada por Henri Albert, utiliza-se “suggérer des pressentiments” e “créer des 
suggestions”. Por isso, “ideias vagas” no sentido de “provocar ideias vagas”, também parece ser uma opção para 
a tradução.  
191 Nietzsche opõe o “fazer intuir” e as “ideais vagas” oriundas do ‘caos wagneriano’ à capacidade artística de 
conferir forma ao caos. Enquanto o decadent é incapaz de interpretar e coordenar o caos e a multiplicidade em 
uma forma coesa, o artista portador de um ‘grande estilo’ possuiria o que Nietzsche chama por vezes de “a 
grande lógica”, a maestria diante da multiplicidade. No fragmento 16[49] de 1888, diz que “a grandeza de um 
músico não é medida pelos belos sentimentos que ele desperta: é nisso que acreditam as mulheres – ela é medida 
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 A chave para a compreensão estaria, ao nosso ver, sobretudo na oposição criada por 

Nietzsche entre o “fazer intuir” [Ahnen-machen] e o “pensamento” [Gedanke]. Seguindo a 

suspeita nietzschiana, aquilo de que a arte moderna tem necessidade não é mais do elemento 

racional presente na sentença do socratismo estético, segundo a qual “tudo deve ser inteligível 

para ser belo” (GT/NT, 12). A arte de Wagner deve, em contrapartida, “fazer intuir”, provocar 

ideias vagas, gerar estímulos, excitar para que seja, pois, considerada ‘bela’. Nietzsche diz, 

novamente na perspectiva wagneriana mencionada anteriormente: “conhecemos as massas, 

conhecemos o teatro. Os melhores entre os que assistem, jovens alemães, Siegfrieds de cornos 

e outros wagnerianos, necessitam do que é elevado, profundo, irresistível. Disso nós somos 

capazes” (WA/CW, 6). Mas a que se deve tal necessidade de excitação, de estímulos, de 

ideais vagas; o naufragar no mar sem solo das harmonias? Deve-se, para Nietzsche, 

precisamente àquele grande cansaço gerado pelo excesso de civilização: um cansaço que, em 

contrapartida, acomete o indivíduo a uma quantidade tão grande de estímulos de modo que, 

por um lado, seu organismo vicia, e, por outro, tem necessidade de uma redenção no ‘nada’, 

de uma fuga da realidade. Precisamente por isso, a arte de Wagner responde, para Nietzsche, 

à necessidade moderna de narcóticos: ao mesmo tempo que excita, desperta, estimula, redime, 

alivia, ‘transcende’. Tanto quanto um narcótico, a arte wagneriana impossibilita o 

pensamento, atrofia-o. 

  Mas o pensamento ao qual Nietzsche se refere aqui, contrapondo-o ao “fazer-intuir”, 

não deve ser compreendido em analogia com a razão socrática. Essa, como vimos, era apenas 

a expressão de um processo de tirania; havia uma única escolha: “sucumbir ou – ser 

absurdamente racionais...” (GD/CI, 10). O pensamento que Nietzsche parece reconhecer em 

oposição ao “fazer-intuir” [Ahnen-machen] seria um pensamento livre, pensamento que só é 

pensamento enquanto expressão de uma força criadora, e não de uma força repressora, como 

era o caso socrático. Se a música de Wagner pode transmitir algo que se disfarce de 

pensamento, será apenas uma moral ou uma determinada “ideia”. O que Nietzsche exige da 

música é, ao contrário, a capacidade criadora: “a música, livre da submissão à palavra e da 

obrigação de veicular um sentido, torna-se, ao contrário do que poderia parecer, de fato 

comunicativa, pois desperta no ouvinte o que nele é exceção: o poder criar”.192 Esse 

                                                                                                                                                   
segundo a força de tensão de sua vontade, segundo a certeza com a qual o caos obedece ao seu comando artístico 
e se torna forma, segundo a necessidade que sua mão estabelece em uma sequência de formas. A grandeza de um 
músico – em uma palavra, é medida por sua capacidade para o grande estilo”.  
192 DIAS, Rosa Maria, 2005, p. 152. 
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pensamento livre que Nietzsche exige da música, pensamento de pássaro, de pés delicados, o 

filósofo parece reconhecer na ópera de Bizet:  

Realmente, a cada vez que ouvi Carmen, eu parecia ser mais filósofo, melhor 
filósofo do que normalmente me creio [...] Essa música me parece perfeita. 
Aproxima-se leve, sutil, com polidez. É amável, não transpira. “O que é bom é leve, 
tudo divino se move com pés delicados”: primeira sentença da minha estética [...] 
Nesse ínterim me passam bem outros pensamentos pela cabeça. Já se percebe que a 
música faz livre o espírito? Dá asas ao pensamento? Que alguém se torna mais 
filósofo, quando mais se torna músico?” (WA/CW, 1).  

 

Se na música de Bizet “se torna mais filósofo”, a música de Wagner, em contrapartida, 

é “anti-filosófica”. O pensamento é atrofiado pelo narcótico wagneriano precisamente porque 

devido aos seus grandes efeitos e estímulos para arrebatar e convencer o espectador, ele 

conduz a uma apatia e a um cansaço, impossibilitando o estado criador, o único que 

possibilita o surgir de um pensamento. 

Essa arte, que é “de todas a mais moderna” (NF/FP, 2[113] 1886), deseja proporcionar 

ao público o sentimento de fuga da realidade, e por isso Nietzsche dirá que a “necessidade 

moderna de música [...] se mostra ao mesmo tempo na história juntamente com a necessidade 

crescente de narcóticos” (Idem). Mas tal necessidade de libertar-se da própria realidade é, 

para Nietzsche, apenas o sintoma de uma pessoa desprovida de liberdade. Ao se deparar com 

o cenário da ‘morte de Deus’, o sujeito decadente ‘não-livre’ torna-se incapaz de organizar o 

seu sofrimento em uma forma unitária e coesa, e precisa, a fim de garantir a sua 

sobrevivência, aliciar para si todos os meios que possam disfarçar tanto a sua própria 

decadência como a dos outros e a da civilização em que vive. 

Além da décadence fisiológica que a arte de Wagner exerce sobre pensamento, há o 

que poderíamos chamar de décadence fisiológica do movimento, pois Nietzsche está, afinal, 

preocupado com todas as funções do corpo. Assim é que, segundo o filósofo, Wagner também 

subverteu o pressuposto fisiológico do movimento tal como ele se dava na música:  

Na música anterior tinha-se, em gracioso, solene ou vivaz movimento, em rapidez e 
em lentidão, algo muito diferente a fazer, isto é, dançar [...] Richard Wagner quis 
outra espécie de movimento – ele subverteu o pressuposto fisiológico da música 
anterior. Nadar, flutuar – não mais caminhar, dançar... Talvez esteja aí o essencial 
(NW/NW, Wagner como perigo). 

 

  O movimento será, assim, mais uma função orgânica que Wagner torna doente; ele 

atrofia tanto o pensamento quanto o movimento, construindo uma arte de um sistema 

fisiológico decadente. Em um fragmento de 1886, Nietzsche questiona: “Eu deveria ter 

confiado mais em mim mesmo: a incapacidade de andar wagneriana (ainda mais de dançar – 

e sem dança não há para mim nenhum descanso e bem aventurança) sempre me acossou” 
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(NF/FP, 2[101] 1886). Para que a dança aconteça é necessária uma medida de “graus 

equivalentes de tempo e força”, que exige “da alma do ouvinte uma contínua ponderação – no 

contraste entre essa mais fria corrente de ar, que vinha da ponderação, e o cálido bafejo do 

entusiasmo, [aí] baseava-se a magia de toda boa música” (NW/NW, Wagner como perigo). A 

relação de jogo entre tempo e espaço, a partir da qual a dança se torna possível, seria 

subvertida na música wagneriana por meio da melodia infinita, sendo esta uma “blasfêmia 

rítmica”. Nietzsche caracterizará a imagem da melodia infinita como “alguém que entra na 

água, aos poucos deixa de pisar seguramente no fundo e se entrega por fim à mercê do 

elemento: é preciso nadar” (Idem).  

Estudiosos do século XIX e XX, como Rudolf Laban 193 , mostraram como o 

movimento, que origina a dança, tem as suas bases em uma relação de uniformidade entre 

tempo e espaço. Dançar é justamente desafiar os limites do espaço e do tempo e, 

concomitantemente, comprometer-se com ambos. Mas a música wagneriana não opõe 

resistências, zomba de toda uniformidade de tempo e espaço, e com isso já não se sente mais 

os pés no chão e o peso da gravidade, necessários para poder dançar. Por isso, de volta a 

Bizet: ele atuará, mais uma vez, como uma contraposição a Wagner; à paralisia da dança 

provocada pela melodia infinita: “Wagner se tornou, para mim, impossível desde o princípio, 

porque ele não consegue andar, quanto mais dançar. Mas esse é um juízo fisiológico, não um 

juízo estético: só que – não tenho mais nenhuma estética!”194 (NF/FP 7[7] 1886-1887). À 

excitação provocada pelo drama wagneriano, que exige apenas teutões, “obediência e pernas 

longas” (WA/CW, 11), Nietzsche irá contrapor a dança moura da cigana Carmen: “Como nos 

fazem bem as tardes brônzeas da sua felicidade! Olhamos para fora ao ouvi-la: já vimos o mar 

tão liso? E como a dança moura nos fala de modo tranquilizador!” (WA/CW, 2). 

Talvez seja precisamente aí, na ópera Carmen, que poderíamos responder à pergunta: 

se a única arte possível é para Nietzsche uma arte da retidão, haveria uma arte possível? Teria 

Nietzsche vislumbrado em Bizet a possibilidade de ainda realizar uma arte sincera na 

modernidade, uma arte que se assume décadent enquanto arte da retidão? Contudo, em uma 

carta enviada a Carl Fuchs em 1888, Nietzsche diz:  

O que digo sobre Bizet você não deve levar a sério; tal como sou, Bizet não entra em 
consideração para mim. Mas como antítese irônica a Wagner isto funciona bem; 

                                                
193 Cf. O domínio do movimento. Org. Lisa Ullmann. Trad. Anna Maria Barros de Vecchi e Maria Sílvia Mourão 
Netto. São Paulo: Summus editorial, não consta ano. 
194 Pois para o último Nietzsche que analisa a obra de arte a partir da teoria da fisiologia da arte, tal como vemos 
em WA/CW, juízos estéticos se baseiam em juízos fisiológicos. Cf. NF/FP 16[80] 1888: “A refutação de 
Wagner, que é empreendida por esse escrito, não é meramente uma refutação estética: ela é, sobretudo, uma 
refutação fisiológica. Nietzsche considera Wagner como uma doença, um perigo público”. 
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seria uma absoluta falta de gosto se eu partisse de um elogio de Beethoven, 
digamos. Além disso, Wagner tinha muita inveja de Bizet: Carmen é o maior 
sucesso da história da ópera, e sozinha superou largamente o número de 
apresentações, na Europa, de todas as óperas de Wagner reunidas (Carta a Carl 
Fuchs, 27/12/1888).195 
 

Se tomamos a carta mencionada acima, poderia parecer que o próprio Nietzsche 

sugere uma interpretação irônica do uso de Bizet diante de Wagner e, nesse sentido, 

poderíamos interpretar o uso que Nietzsche faz de Carmen apenas enquanto tal. Para Safatle, 

a posição irônica de Nietzsche parece se justificar na medida em que a ópera de Bizet 

trabalha, ela mesma, a partir da forma irônica: 

o caráter “paródico” de ópera comique próprio à Carmen permite ao compositor 
operar um jogo “livre” com clichês do folclore meridional, vaudeville e figuras de 
música de programa, isto ao ponto de compositores como Pierre Boulez afirmarem 
não encontrar, em Carmen, nada mais do que “uma opereta”. Mas sua “leveza” de 
opereta, para usar um termo de Nietzsche, estaria no fato de ela não se vincular 
totalmente à lógica dos materiais que apresenta, de ela apresentá-los “de maneira 
irônica”.196 

 

A ênfase de Safatle parece encontrar a sua justificativa não na “leveza” de opereta, que 

poderíamos contrapor ao “chumbo pesado” que Nietzsche diagnostica na obra de arte total 

wagneriana, mas, mais do que isso, naquilo que ele dirá acerca da intuição de Nietzsche, que 

será, posteriormente, compartilhada por Adorno: “a de que as expectativas construtivas postas 

pela ópera de Bizet são profundamente marcadas pela ironia. Como se a ironia fosse outra 

maneira de afirmar tal esgotamento [o esgotamento das artes]”.197 Mas deveríamos nos 

contentar ‘apenas’ com a interpretação de uma antítese irônica, isto é, que Bizet “não entra 

em consideração”, como diz o próprio Nietzsche na carta a Fuchs?  

Benoît	  Goetz198 menciona a dificuldade dos comentadores em aceitar que Nietzsche 

realmente apreciava Bizet, e, segundo sua análise, isso se deve à três razões fundamentais: 

uma razão ignóbil, uma razão erudita e uma razão profunda. A primeira razão se basearia em 

uma explicação unilateral, vendo no uso que Nietzsche faz de Bizet uma forma de 

ressentimento do próprio filósofo em relação a Wagner. Em 1883, o filósofo teria visto uma 

declaração que Wagner havia feito a seu respeito em 1877, dizendo ao médico de Nietzsche 

que as dores de cabeça que este tinha eram os indícios de uma pederastia. Nietzsche, 

naturalmente, havia ficado furioso. 

Wagner sustentou esse argumento porque ele sentia que Nietzsche estava prestes a 
lhe deixar. Ele não vinha mais o ver no Natal. Ele possuía muito daquilo que se 

                                                
195 Trad. Paulo César de Souza, no Apêndice de WA/CW e NW/NW. 
196 SAFATLE, op.cit, p. 24. 
197 Idem. 
198 GOETZ, Benoît. “Nietzsche aimait-il vraiment Bizet?” In: Le Portique, vol. 8, 2001. 
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costuma chamar de maneira ridícula e repetitiva, “idílio de Tribschen”. Wagner, 
concluindo que Nietzsche não seria mais um wagneriano submisso, lançou essa 
fofoca. Seria ignóbil, a meu ver, pensar que a relação Nietzsche-Bizet teria por 
origem essa provocação onanística.199 

 

 A explicação erudita e, portanto, a mais comum entre os comentadores, se refere 

precisamente à carta trocada com Fuchs, pois afinal o próprio Nietzsche teria afirmado ser 

Carmen apenas uma antítese irônica a Wagner. Mas insistir nessa interpretação talvez seja 

ignorar tantas outras sutilezas:  

É estranho que os estudiosos, tão atentos às sutilezas da arte de escrever e em 
particular da escrita de cartas, negligenciam em assinalar que Fuchs, o destinatário 
da carta, era um wagneriano conhecido e poderoso, através do qual Nietzsche 
intercedia afim de conseguir que a ópera de seu amigo Gast, O casamento secreto, 
fosse representada.200 

 

 Nesse sentido, Goetz parece sugerir que Nietzsche estaria, na carta a Fuchs, 

apresentando apenas uma desculpa pelas radicais afirmações que havia feito sobre Wagner em 

seu livro recém publicado. A razão profunda, por fim, se sustentaria em uma dificuldade de 

aceitar que Nietzsche tenha de fato sido um wagneriano e depois rompido completamente e, 

com isso, que possa ter apreciado verdadeiramente Bizet, i.é, mudado de gosto. Precisamente 

a interpretação que privilegia esse ponto de vista, segundo Goetz, Nietzsche chama de 

cannaillerie, “o realismo achatado que não admite em nenhum caso que alguém possa 

cumprir uma verdadeira mudança, aprender a sentir de outra maneira, mudar, variar”.201 Esses 

são, segundo Goetz, os argumentos que sustentam a dificuldade dos comentadores em aceitar 

um sincero apreço de Nietzsche por Bizet. Apesar de conter, certamente, algum interesse, 

esses argumentos talvez não tragam explicações suficientes que nos levem a considerar a 

profunda importância que Bizet teria para Nietzsche, para além da antítese irônica.  

Gloria Sica, que defende que o uso que Nietzsche faz de Bizet vai muito além de uma 

antítese irônica, parece oferecer, em seu artigo sobre Carmen, algumas possíveis chaves de 

leitura.202 As anotações que Nietzsche fez na margem da partitura de Carmen, após assistir a 

ópera pela primeira vez em 1881, são para Sica a comprovação de que a antítese irônica 

mencionada por Nietzsche na carta a Fuchs sete anos depois, não deve ser levada tão à 

sério.203 Paolo D’Iorio, que se dedica a analisar minuciosamente as anotações de Nietzsche na 

                                                
199 Idem, p. 3. 
200 Idem, p. 4. 
201 Ibidem. 
202 “Não me sinto totalmente convencida dessa tese [do uso apenas irônico], e procurarei mostrar quão 
profundamente e seriamente filosófica seja a adesão de Nietzsche à música de Bizet”. SICA, Gloria. La Carmen 
di Nietzsche. Disponível em: http://www.sfi.it/archiviosfi/cf/cf10/articoli/sica.htm. 
203 Sica se refere à análise da partitura realizada por Paolo d’Iorio, no artigo aqui mencionado. 
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margem da partitura204 em seguida enviada ao seu amigo Peter Gast, mostra a seriedade de tal 

questão para o filósofo. Na margem da partitura, constam diversas frases que se referem ao 

livro De l’amour, de Stendhal.205 Na margem esquerda, Nietzsche escreve: “Um epigrama 

sobre a paixão, o que de melhor se escreveu sobre esse tema desde Stendhal sobre o amor [...] 

Este livro é uma descrição detalhada e minuciosa de todos os sentimentos que formam a 

paixão que se chama amor”.206 Mas o poeta Stendhal era importante para Nietzsche não 

apenas no que diz respeito a sua concepção de amor, mas principalmente no que diz respeito 

ao seu estilo, que o aproxima de Bizet, através de Merimée.207 No aforismo 39 de JGM/BM, 

percebe-se a importância quando Nietzsche menciona Stendhal como “o último grande 

psicólogo”, como aquele que possuiria a dureza de espírito e a coragem para o conhecimento, 

sem ilusões:  

Stendhal contribuiu com um último traço para a imagem do filósofo de espírito 
livre, e no interesse do gosto alemão eu não quero deixar de sublinhá-lo: - pois ele 
vai contra o gosto alemão. “Pour être bon philosophe”, diz o último grande 
psicólogo, “il faut être sec, clair, sans illusion. Un banquier, qui ait fait fortune, a 
une partie de caractère requis pour faire des découvertes en philosophie, c’est-à-
dire pour voir clair dans ce qui est”. 

 

 Ora, essa capacidade de ser seco, claro, sem ilusão, é precisamente o que Nietzsche 

aprecia em Carmen, e ele opõe tal capacidade à ‘tendência-à-ilusão’ e ao ‘disfarce’ presentes 

na teatralidade wagneriana. Como o próprio filósofo menciona no trecho do aforismo citado 

acima, o estilo de Stendhal vai contra o gosto alemão, o gosto dos idealistas, tidos por 

Nietzsche como aqueles que possuem a “covardia face à realidade, que é também covardia 

ante a verdade”. (EH/EH, O caso Wagner 2). Mas ao nosso ver esse é apenas um dos diversos 

                                                
204 Quando assistiu a ópera pela primeira vez, em 27 de novembro de 1881, em Gênova. 
205 Segundo a interpretação de WOTLING (op.cit, p. 198), “mesmo que Stendhal não tenha elaborado uma 
fisiologia da arte, estritamente falando, no sentido em que Nietzsche entende, o fato é que, de todas as fontes que 
alimentaram essa reflexão, ele é quem está mais próximo da problematização nietzschiana”. 
206 D’IORIO, Paolo. Nietzsche entre Tristão e Carmen. Trad. Henry Burnett e Ernani Chaves. In: Estudos 
Nietzsche, vol. 3, n.2, 2012, p. 217.  
207 Nietzsche leu o trecho de Stendhal (citado pelo filósofo no 39 de JGB/BM) nas Notes et Souvenirs (1855), 
obras póstumas do autor e organizadas para edição por Prosper Mérimée, o autor de Carmen. Na introdução ao 
libreto de Carmen, destaca-se que “a posição de Merimée, o próprio material que seleciona, tem a ver com o 
romantismo, mas – como no caso de Stendhal – compensado por toque de século XVIII. O estilo é conciso, 
nervoso, de traço breve, inimigo dos empolamentos românticos, e oscila entre um realismo quase documental e a 
expressão contida das grandes paixões. Só que a emoção aparece muito mais contida que em Stendhal e a escrita 
é muito mais ‘seca’”. (CORTES, Blas. Introdução. In: Carmen. BIZET, Georges.Trad. Andrea Soccorso. Lisboa: 
Editorial Notícias, não consta ano, p. 17). Além disso, a contribuição de Stendhal para a filosofia de Nietzsche se 
deve, segundo WOTLING (op.cit, p. 198, nota 339), à intervenção da fisiologia em sua análise estética: “Ao 
articular fisiologia e arte, Stendhal está atento ao problema da criação, essencial também para a abordagem 
nietzschiana. Aos seus olhos, o exemplo de Leonardo da Vinci mostra que a qualidade da obra realizada por um 
artista, assim como o valor de uma política posta em marcha por uma autoridade, depende estreitamente de seus 
conhecimentos da fisiologia”. Segundo diz Stendhal (apud WOTLING), “provavelmente Leonardo abordou uma 
parte da ciência do homem que mesmo hoje ainda é virgem: o conhecimento dos fatos que ligam intimamente a 
ciência das paixões, a ciências das ideias e a medicina” (Idem). 
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aspectos que formam os fios de um sincero apreço de Nietzsche por Bizet. Se há uma certa 

ironia na ópera Carmen, já que ela não se vincula “totalmente à lógica dos materiais que 

apresenta”208 e se opõe radicalmente ao esgotamento wagneriano da melodia infinita – i.é, já 

que ela não se guia pela lógica do progresso das artes – isso não quer dizer, todavia, que o uso 

que Nietzsche faz de Bizet seja de fato simplesmente uma antítese irônica, como defendem 

alguns comentadores. Por não levar os materiais que apresenta até as últimas consequências, 

por não se utilizar dos efeitos de ilusão proporcionados pela maquinaria wagneriana é que a 

obra de Bizet seria, para Nietzsche, uma ‘arte da retidão’. Diante da sua incapacidade de 

esgotamento dos materiais que apresenta, ela conservaria ainda um grau de saúde, pois ela 

“constrói, organiza, conclui: assim, é o contrário do pólipo na música, a ‘melodia infinita’” 

(WA/CW, 1).  

Mas sobretudo a dança moura da cigana Carmen exaltada por Nietzsche parece 

fornecer uma decisiva chave de leitura para compreendermos a profundidade filosófica do 

sincero apreço que Nietzsche teria pela ópera de Bizet. Esse argumento, contudo, requer uma 

breve análise a partir de um tema não estritamente filosófico. Mas, no caso da filosofia de 

Nietzsche, para o qual o qual filosofia, genealogia, fisiologia e estética coincidem, já que o 

fundamento de toda estética reside “[n]o fato de os valores estéticos se basearem em valores 

biológicos, n[o] fato de o bem-estar estético ser um bem-estar biológico” (NF/FP, 16[75] 

1888), tal argumento torna-se, então, fundamental. Seria preciso fazer uma pergunta perigosa: 

O que é a dança moura exaltada por Nietzsche, dança que “nos fala de modo tranquilizador” 

(WA/CW, 2), se não apenas um outro nome para o que hoje chamamos de ‘flamenco’? Ora, 

no estilo flamenco, acontecimento artístico que engloba ao mesmo tempo canto, música e 

dança, ocorre exatamente esse procedimento no qual cada meio não é nunca levado ao seu 

completo esgotamento. Se tomarmos um dos estilos tradicionais do flamenco, tal como o que 

se chama hoje Allegrías, há sempre um determinado momento em que a música cede lugar 

para acompanhar o som do sapatear do dançarino/dançarina, outro momento, por sua vez, em 

que o sapatear cessa para dar voz ao cantor/cantora e, ainda, um terceiro momento no qual 

sapateado e canto cessam para dar lugar unicamente ao sons do violão. Por fim o canto, a 

música e a dança se unem, celebrando juntos a festa flamenca. Cada meio, mesmo quando 

atua sozinho, atua em uma relação com o outro, nenhum meio existe sozinho, ‘em si’, mas 

existe apenas na relação com o todo, que é o flamenco. O flamenco, que Nietzsche chama de 

“dança moura”, dança de uma alegria africana, que “tem a fatalidade sobre si”, “curta, 

                                                
208 Cf. SAFATLE, op.cit., p.24. 
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repentina, sem perdão”, parece representar a possibilidade de um sincero sentimento do 

popular209, popular no sentido de que ele não é um retornar à raiz comum de um povo, como 

pretendia Wagner ao defender, na linhagem da escola romântica, que o verdadeiro sentimento 

alemão se encontrava na origem dos mitos cristãos. No caso de Bizet, a sinceridade do 

popular que Nietzsche parece reconhecer, diria respeito à ascensão na mistura; pois tal é, 

afinal, a genealogia do povo cigano, do qual originou-se o flamenco e do qual provém 

Carmen. Talvez seja por isso que Nietzsche se permita dizer acerca de Bizet: “Eu enterro os 

meus ouvidos sob essa música, eu ouço a sua causa” (WA/CW, 1). Escutar a causa dessa 

música é, por sua vez, escutar a causa de um povo – povo que é mistura, e não eugenia de 

uma raça –, e não meramente a expressão de um indivíduo seja ele qual for. “Esta música é 

maliciosa, refinada, fatalista: no entanto permanece popular – ela tem o refinamento de uma 

raça, não de um indivíduo” (Idem). 

 

*** 

 

Porém ao romper com Wagner e apreciar Bizet, Nietzsche não está, de maneira 

alguma, proclamando outro músico; pois “da regra de que a corrupção predomina, de que a 

corrupção é fatal, nenhum deus há de salvar a música” (WA/CW, Segundo pós-escrito). 

Vimos o que está em questão para Nietzsche: não é unicamente Bizet, mas é a figura da 

cigana Carmen, expressão direta da dança moura. Elogiar Bizet “à custa de Wagner” significa 

também romper com uma paisagem e com tudo o que ela engendra. Mas romper com uma 

paisagem é romper, sobretudo, com uma determinada condição fisiológica:  

A ninguém é dado viver em qualquer lugar; e quem tem grandes tarefas a resolver, 
que desafiam toda a sua força, tem mesmo opção muito limitada. A influência 
climática sobre o metabolismo, seu retardamento, sua aceleração, é tal que um 
equívoco quanto a lugar e clima pode não apenas alhear um homem de sua tarefa, 
como inclusive ocultá-la de todo: ele não consegue tê-la em vista. [...] O tempo do 
metabolismo mantém relação precisa com a mobilidade ou a paralisia dos pés do 
espírito; o próprio “espírito” não passa de uma forma desse metabolismo. Pense-se 
nos lugares em que há ou houve homens ricos de espírito, em que engenho, 
refinamento, malícia são parte da felicidade, onde o gênio quase que 
necessariamente sentiu-se em casa: todos possuem um ar magnificamente seco. 
Paris, a Provença, Florença, Jerusalém, Atenas – esses nomes provam algo: o gênio 
é condicionado pelo ar seco, pelo céu puro – isto é, por um metabolismo rápido, 
pela possibilidade de suprir-se sempre novamente de grandes, tremendas 
quantidades de energia (EH/EH, Porque sou tão inteligente 2). 

 

                                                
209 No que se refere à interpretação do ‘popular’ na ‘filosofia da música’ de Nietzsche, cf. BURNETT, Henry. 
Nietzsche, Adorno e um pouquinho de Brasil. São Paulo: Editora Unifesp, 2011. 



 109 

Romper com a paisagem wagneriana, as nuvens de incenso, o céu encoberto, as casas 

desmoronadas, é romper com a fisiologia que lhe é própria, atrofiadora de movimentos e 

pensamentos, nervos e músculos; pois, para Nietzsche, coisas como lugar e clima são 

determinantes para a saúde do pensamento.210 O norte úmido da Alemanha, o idealismo, o 

romantismo, o nacionalismo, tudo isso representava, para o último Nietzsche, tentativas de 

fuga da décadence, falseamentos da realidade; paisagem que expressava “a visão repentina do 

fato de que todo ideal romântico se mostra como uma fuga de si mesmo, um desprezo por si 

mesmo e uma condenação de si mesmo por parte daquele que o inventa” (NF/FP, 2[101] 

1885-1886). Romper com a fisiologia dessa paisagem é, nesse sentido, afastar-se da 

fantasmagoria teatral wagneriana, dos aparatos técnicos utilizados para disfarçar a decadência 

das artes, é afastar-se da falsa crença no progresso moderno. Aproximar-se de Carmen, por 

outro lado, é caminhar em direção à paisagem do mediterrâneo, da França, da Itália, da 

Espanha, mas isso diz respeito a aproximar-se da fisiologia de um tempo seco, de um céu 

claro, de um mar liso, de tudo que é propício para ser “seco, claro, sem ilusão”, em 

contraposição à neblina wagneriana, ao “mau tempo”.  

Carmen não é, de forma alguma, a construção de um outro ideal artístico na filosofia 

tardia de Nietzsche, mas ela é, precisamente, a constatação de que não é possível um retorno à 

‘grande arte’. É, pois, a afirmação de que se há progresso, ele não é retrocesso à raiz comum 

de um povo, mas é o ascender na mistura, é o refinamento pela mistura, não pela eugenia; é a 

sinceridade dos meios enquanto se apresenta como uma ‘arte da retidão’. Na introdução ao 

libreto de Carmen, lemos: “Carmen não se demora em alegorias, não faz referencias diretas a 

mitos e ideias: a sua primeira leitura denota ausência de qualquer ‘metafísica’ e, no entanto, a 

partir da narração concisa e de um punhado de ações apaixonadas, apresentam-se-nos 

vivências universais”. 211  Para Nietzsche, Carmen representa precisamente a paisagem 

propícia do Sul, solo onde se encontram os “bons europeus”. O Sul representa, também ele, 

não um novo ideal, mas precisamente uma “grande escola da convalescença”, que é “mais 

espiritual e mais sensual, como uma indomável plenitude e transfiguração solar, que se 

expande sobre uma existência que é soberana e acredita em si”. (JGB/BM, 255).  

                                                
210 Pois fisiologia e pensamento estarão, para o Nietzsche ‘filo-psicólogo’, intimamente relacionados: “Para um 
psicólogo, poucas questões são tão atraentes como a da relação entre filosofia e saúde, e, no caso de ele próprio 
ficar doente, levará toda a sua curiosidade científica para a doença” (FW/GC, Prólogo 2). Mas, afinal, “o que 
ocorre com o pensamento quando adoece o pensador?” (Cf. GIACÓIA JUNIOR, Oswaldo. Nietzsche: o humano 
como memória e como promessa. Petrópolis: Vozes, 2013. p. 179). Nietzsche dirá que “desde que se é uma 
pessoa, tem-se necessariamente a filosofia de sua pessoa: mas há aqui uma notável diferença. Num homem são 
as deficiências que filosofam, no outro as riquezas e forças” (FW/GC, Idem).  
211 BLAS, Cortes, op.cit., p. 9. 



 110 

Ainda na França de hoje, de antemão se compreende e se acolhe esses homens mais 
raros, raramente satisfeitos, demasiado amplos para satisfazer-se com alguma 
patriotice, que sabem amar no Norte o Sul, e no Sul o Norte – esses mediterrâneos 
natos, os “bons europeus”. – Foi para eles a música de Bizet, o último gênio a 
vislumbrar uma nova beleza e sedução – a descobrir um pedaço do Sul da música 
(JGB/BM, 254). 
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À guisa de conclusão: 
 

 
Nous avons, il est vrai, nations corrompues, 
Aux peuples anciens des beautés inconnues: 
Des visages rongés par les chancres du cœur, 
Et comme qui dirait des beautés de langueur; 
Mais ces inventions de nos muses tardives 
N’empêcheront jamais les races maladives 
De rendre à la jeunesse un hommage profond, 
 – A la sainte jeunesse, à l’air simple, au doux front, 
A l’œil limpide et clair ainsi qu’une eau courante, 
Et qui va répandant sur tout, insouciante 
Comme l’azur du ciel, les oiseaux et les fleurs, 
Ses parfums, ses chansons et ses douces chaleurs! 
 
(Charles Baudelaire, Les fleurs du mal, V)  

 

a – Nietzsche entre Baudelaire e Wagner 

 

 Magee afirma que “o primeiro centro cultural a estar sob a dominação wagneriana era 

Paris no final dos anos 1880”.212 Um tal acontecimento, Nietzsche já havia diagnosticado: “é 

palpável (com as mãos, não com os punhos) que Paris é o verdadeiro solo para Wagner” 

(NW/NW, O lugar de Wagner). E nesse mesmo cenário, a primeira apresentação de Wagner 

em Paris após seu retorno à Alemanha213 acontecia em 1860, conforme conta Baudelaire em 

seu ensaio Richard Wagner e Tannhäuser em Paris.  

Um compositor alemão, que havia vivido muito tempo por aqui à custa de 
miseráveis ocupações, sem que soubéssemos, pobre, desconhecido, mas que de 
quinze anos para cá o público alemão já celebrava como um gênio, retornou à 
cidade, outrora testemunha de suas misérias de juventude, para submeter suas obras 
ao nosso julgamento. Até então, Paris pouco havia ouvido falar de Wagner; sabia-se 
vagamente que, para além do Reno, estava em questão uma reforma do drama lírico 
e que Liszt havia adotado com ardor as opiniões do reformador.214 

 

 Em seu texto Nietzsches Baudelaire-Rezeption215, Pestalozzi enfatiza a importância de 

distinguirmos as duas fases da recepção que Nietzsche tem de Baudelaire: a primeira, de 1883 

                                                
212 MAGEE, 2009, p. 49. 
213 Wagner havia vivido em Paris durante duas temporadas: em ambas, sem obter muito sucesso entre o grande 
público francês. A primeira delas, de 1839 a 1842, e a segunda, de 1859 a 1861. Em ambas as temporadas, 
Wagner vivia como um foragido, ora por causa de dívidas, ora por causa de sua participação em defesa das 
revoluções. Cf. GOMES MAGALHÃES, Leonardo José. “Richard Wagner”, In: BAUDELAIRE, Charles. 
Richard Wagner e Tannhäuser em Paris. Trad. Eliane Marta Teixeira Lopes. Belo Horizonte: Autêntica editora, 
2013. 
214 BAUDELAIRE, Charles. Richard Wagner e Tannhäuser em Paris, op.cit., p.71. 
215 Nietzsche-Studien. Ed. por: Wolfgang Müller-Lauter, Jörg Salaquarda. Berlin/New York: Walter de Gruyter, 
vol. 7, 1978. p. 158-178. 
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a 1885, passando primeiramente pela leitura de Bourget e, dois anos depois, pela leitura de 

Les fleurs du mal, em conjunto com o mencionado prefácio de Gautier, o mesmo que havia 

declarado Baudelaire, pela primeira vez, como um décadent, como aquele que melhor 

exprimia ideias novas com formas novas e palavras ainda não escutadas.216 A segunda 

recepção se daria apenas em 1887, quando, em uma de suas últimas temporadas em Nice, 

Nietzsche tem contato com a coleção de Œuvres posthumes de Baudelaire que acabava de ser 

publicada por Eugène Crépet.217 Nessa ocasião Nietzsche descobre, entre outros textos do 

poeta, o artigo sobre Wagner218 bem como uma coleção de cartas enviadas e recebidas por 

Baudelaire. Dentre estas, encontrava-se uma carta que Richard Wagner havia enviado ao 

poeta. Imediatamente, Nietzsche escreve ao seu amigo Peter Gast (Heinrich Köselitz), 

demonstrando um grande entusiasmo ao descobrir que as suas intuições sobre as afinidades 

entre Baudelaire e Wagner não eram mais ‘apenas intuições’: 

Hoje eu tive o prazer de, com uma resposta, ter razão a respeito de uma questão que 
já pode parecer extraordinariamente fadada ao acaso: a saber – “quem era até agora 
o mais preparado para Wagner? Quem era wagneriano da maneira mais natural e 
mais íntima, apesar de e sem Wagner?” – A respeito disso eu tinha, há muito tempo 
me dito: era esse bizarro Baudelaire, três quartos louco, o poeta de Fleurs du mal. 
Eu lamentava que esse espírito fundamentalmente aparentado não havia descoberto 
Wagner durante o período em que vivia; eu sublinhei as passagens de suas poesias 
nas quais se encontra um tipo de sensibilidade wagneriana, a qual, de outra maneira 
não encontrou nenhuma forma na poesia (Baudelaire é libertino, místico, “satânico”, 
mas antes de tudo wagneriano). E o que não foi preciso que eu vivenciasse hoje! Eu 
folheava numa coleção recentemente lançada das Oeuvres posthumes desse gênio 
profundamente estimado e até mesmo amado na França, e lá, no meio de 
inestimáveis [reflexões] psicológicas sobre a décadence [...] salta-me aos olhos uma 
carta ainda não editada de Wagner a respeito de um artigo de Baudelaire na Revue 
européenne em abril de 1861 (Carta a Heinrich Köselitz, 26 de fevereiro de 1888).  
 

 Nesta carta, Nietzsche expressa ter percebido em Baudelaire já desde suas primeiras 

leituras que eram marcadas, como assinalamos, pela recepção de Bourget e Gautier,  um “tipo 

de sensibilidade wagneriana”, e perguntava a si próprio se Baudelaire não teria sido, mesmo 

sem conhecimento de Wagner, um íntimo wagneriano. O que Nietzsche não sabia e passou a 

saber apenas em 1887, foi que Baudelaire era, sim, um íntimo wagneriano, mas com 

conhecimento de causa. Em ambas as fases da recepção que Nietzsche tem de Baudelaire 

vemos em anotações que o filósofo situa o poeta francês como um intérprete da décadence e 

dos artistas, mas não parece situá-lo, em nenhum momento, como um artista décadent nas 

                                                
216 Cf. Cap. II, Décadence, a palavra. 
217 A coleção de obras póstumas editada por Crépet contava, além de um estudo biográfico sobre o poeta, com 
uma série de cartas enviadas e recebidas por Baudelaire e com os Jornaux intimes, que eram seus diários e 
manuscritos, intitulados Fusées e Mon coeur mis a nu. 
218 “Nas Oeuvres posthumes, Nietzsche conheceu o escrito de Baudelaire sobre Wagner, e também a carta de 
Wagner em agradecimento a Baudelaire”. PESTALOZZI, op.cit, p. 175. 
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mesmas configurações de um ‘típico décadent’, tal como situava Wagner. Diante dessa 

constatação que já havia sido observada por Pestalozzi permanece, para nós, a pergunta: teria 

sido Baudelaire, para Nietzsche, um ‘décadent opositor’, que se opõe à ‘típica décadence’ 

wagneriana? Haveria, no diagnóstico nietzschiano da modernidade, dois tipos de décadence 

talvez basilares, mas que caminham, todavia, em direções opostas?  

 Os fragmentos de Nietzsche sobre Baudelaire ainda carecem de comentários da 

Nietzsche-Forschung, 219  e portanto é certamente complicado tecer afirmações sobre a 

importância de Baudelaire para as análises nietzschianas da décadence. Mas podemos, 

todavia, construir uma rede de suposições, tal como afirma Pestalozzi: 

Se essas suposições valem, e mais do que suposições elas não podem ser em vista da 
falta de comentários a respeito dos fragmentos, então Baudelaire era para Nietzsche 
mais do que apenas uma testemunha da décadence, pois no seu “pessimismo da 
decadência [Niedergang]” também se encontra algo da analítica das forças; 
Baudelaire intuía, tal como Nietzsche, algo da conexão entre fisiologia e imposição 
de valor, sim, ele era também seu parente de espírito. Isso torna esses fragmentos 
mudos tão interessantes que, neles, ao lado da indubitável subestimação e rejeição, 
também paira no ar uma identificação secreta de Nietzsche com Baudelaire.220 

  

 Pestalozzi ainda menciona que se compararmos a quantidade de referências que 

Nietzsche faz a Stendhal, Taine, Victor Hugo e mesmo Flaubert, ao número de vezes que se 

refere a Baudelaire, poderíamos pressupor que a importância deste último é quantitativamente 

menor em relação aos demais poetas franceses. Todavia, o nome de Paul Bourget também não 

é dos mais citados por Nietzsche, e nem por isso sua importância é menor. Incluindo os livros 

publicados, as cartas trocadas e os fragmentos, Bourget é inclusive menos mencionado por 

Nietzsche do que Baudelaire, e a fortuna crítica constatou, todavia, a sua importância 

fundamental para a teoria nietzschiana da décadence. Da mesma maneira, as anotações sobre 

Baudelaire não estão entre as mais frequentes. Quando aparecem, contudo, podem oferecer, 

mesmo se apenas em forma de sussurro, em poucos e pequenos fragmentos, importantes 

contribuições para a compreensão da décadence e do diagnóstico nietzschiano da 

modernidade. 

 Se Baudelaire intuía, tal como Nietzsche, uma espécie de força nesse “pessimismo da 

                                                
219 Pestalozzi menciona, em 1978, a falta de comentários da Nietzsche-Forschung a respeito da relação 
Nietzsche-Baudelaire e, sobretudo em virtude da importância desse confronto para a questão da décadence, 
podemos dizer que esse estado talvez ainda permaneça sem modificações substanciais até os dias de hoje. 
Jacques Le Rider (Cf. op.cit., p.98-99), outro intérprete que discutiu essa questão, assinala que há “uma fraqueza 
do tão importante estudo de Montinari sobre as leituras francesas de Nietzsche: o nome de Baudelaire se 
encontra misturado a uma multidão de outros, bem menos marcantes. Jamais Bourget, nem os Goncourt, 
suscitarão outra coisa em Nietzsche a não ser o seu interesse. Baudelaire, esse sim, será uma de suas verdadeiras 
paixões”.  
220 PESTALOZZI, op.cit, 174-175. 
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decadência”, então parece plausível que ambas as análises a respeito da modernidade se 

encontrem e, mais do que isso, que as leituras que Nietzsche fez do poeta de Les fleurs du 

mal, principalmente nos últimos anos, o tenham levado a certas formulações sobre a 

décadence que viram nela também a possibilidade de uma superação da modernidade. Não 

seria espantoso, assim, que o artigo de Baudelaire possa ter marcado o acabamento final que 

Nietzsche conferiu a O caso Wagner. Se o poeta francês parece elogiar o músico alemão em 

seu texto, o que Nietzsche pretende é: não fazer elogios a nenhum músico, mas, sim, mostrar 

de que maneira a arte wagneriana denuncia a crise de uma época: a modernidade do final do 

século XIX. Entretanto, mesmo que Baudelaire se mostre à primeira vista um defensor e 

adepto de Wagner, é importante que façamos notar o caráter irônico a partir do qual seu texto 

se constrói, aspecto este que consideramos fundamental embora seja muitas vezes deixado de 

lado por alguns intérpretes de Nietzsche. Na leitura de Le Rider221, destaca-se a ironia com a 

qual Baudelaire discute as ilusões políticas de Wagner, fazendo-as transparecer em sua arte. 

Nietzsche, se leu esse texto, provavelmente as teria feito notar. Wagner, 

Amargurado depois por tantos enganos, decepcionado por tantos sonhos, ele foi 
obrigado, em certo momento, em consequência de um erro desculpável em um 
espírito sensível e excitado ao extremo, a firmar uma cumplicidade ideal entre a 
música ruim e os maus governos. Possuído pelo desejo extremo de ver o ideal na 
arte dominar definitivamente a rotina, ele pôde (é uma ilusão essencialmente 
humana) esperar que as revoluções na ordem política favorecessem a causa da 
revolução na arte.222 

  

 Além da ironia que se explicita no trecho mencionado, o texto de Baudelaire também 

mostra a excitação do poeta com a obra de arte total wagneriana, e ele expressa seus 

sentimentos na carta trocada com Wagner, agradecendo ao músico por lhe ter fornecido “uma 

amostra de novos prazeres”, de “excitantes que aceleram o pulso da imaginação”.223 Em 1885, 

sem ainda ter o conhecimento da relação entre Wagner e Baudelaire, Nietzsche havia intuído: 

“talvez ele seria hoje o primeiro ‘wagneriano’ de Paris” (NF/FP, 38[5], 1885). No entanto, 

para Nietzsche ele não era, em nenhum momento, um wagneriano como os demais – e isso se 

esclareceu em seu pensamento sobre Baudelaire sobretudo após o conhecimento de sua 

admiração por Wagner –, que viam na obra de arte total a possibilidade de um 

rejuvenescimento da cultura, de uma correção dos valores que haviam sido corrompidos pela 

modernidade. Em 1888, quando já consciente da relação entre o poeta e o músico, Nietzsche 

enfatiza o estado de décadence que fez com que Baudelaire se aproximasse da música de 

                                                
221 LE RIDER, Jacques, op.cit, p. 94. 
222 BAUDELAIRE, 2013, p. 33. 
223 Idem, p. 99. 
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Wagner: sua admiração por tal música era o sinal de um homem doente, pois a música 

wagneriana tinha para ele a função de um remédio. Na visão de Nietzsche, quando o poeta já 

se encontrava perto da morte, “aplicou-se-lhe, ainda nos últimos tempos de sua vida, quando 

ele estava meio louco e decaía lentamente, música wagneriana tal como medicamento, e 

quando alguém simplesmente pronunciava o nome de Wagner, ‘il a souri d’allégresse’”.224 

(Carta a Heinrich Köselitz, 26 de fevereiro de 1888). Vimos no terceiro capítulo como 

Nietzsche reconhecia a música de Wagner como uma forma de esquecimento de si e do 

mundo, como uma forma de “autoentorpecimento”, isto é, um meio de fuga da realidade e, 

por isso, a comparava ao efeito de um narcótico.225 Mas em seu escrito sobre Wagner, o poeta 

Baudelaire, teórico da décadence, já havia reconhecido a sua necessidade de música 

wagneriana tal como se costuma comportar em relação a um vício:  

Minha volúpia havia sido tão forte e tão terrível que eu não podia me impedir de 
querer voltar a elas sem cessar, indefinidamente [...] Durante muitos dias, durante 
um longo tempo, eu me dizia: “Onde esta noite eu poderei ouvir a música de 
Wagner?” Meus amigos, aqueles que possuíam um piano foram, mais de uma vez, 
meus mártires. Logo, como acontece com toda novidade, os trechos sinfônicos de 
Wagner ressoavam nos cassinos abertos todas as noites a uma multidão amante de 
volúpias triviais.226 

  

 Aquilo que Baudelaire apreciava em Wagner não era o mesmo que os alemães que iam 

à Bayreuth julgavam apreciar, a saber, o caráter reformador da cultura, a obra de arte total 

como manifestação da união germânica.227 Também a castidade e a redenção defendidas por 

Wagner, e que agradavam o gosto alemão, não eram os principais motivos de admiração para 

Baudelaire. Segundo Nietzsche, “não se deveria julgar Wagner por aquilo que agrada nele. 

                                                
224 Crépet, em seu estudo biográfico sobre Baudelaire publicado junto à coleção das Œuvres posthumes, cita uma 
carta inédita trocada entre Troubat e Poulet-Malais na ocasião de uma de suas visitas a Baudelaire quando ele se 
encontrava na Maison de Sainte Duval, apenas alguns meses antes de sua morte: “Ele me mostrou tudo o que ele 
amava na ocasião de minha visita: as poesias de Sainte-Beuve, as obras de Edgar Poe em inglês, um pequeno 
livro sobre Goya,  – e, do jardim da casa de saúde Duval, uma robusta planta exótica, da qual ele me fez admirar 
seus contornos […] Ele manifestou a maior cólera quando eu pronunciei o nome de um pintor (sempre como das 
outras vezes); mas quando eu lhe falei de Richard Wagner e de Manet, ele sorriu de alegria [il a souri 
d’alégresse]. In: BAUDELAIRE, Charles. Œuvres posthumes et corresponsances inédites. Ed. por Eugène 
Crépet. Paris: Maison Quantin, 1887, p. XCVIII. Disponível na plataforma digital da Bibliothèque Nationale de 
France. 
225 Essa necessidade de fuga da realidade que Nietzsche identifica em Wagner e, em certa medida, em 
Baudelaire, pode ser lida em um importante poema em prosa publicado pelo poeta ainda antes de Les fleurs du 
mal; tal poema será mencionado como um dos preferidos de Des Esseintes, o ‘herói’ decadente do escritor 
Huysmans em Às avessas, célebre romance do Décadentisme. O próprio título do poema já indica: “Anywhere 
out of the world. N’importe où hors du monde [...] Enfin, mon âme fait explosion, et sagement elle me crie: 
‘N’importe où! N’importe où! Pourvu que ce soit hors de ce monde!” (BAUDELAIRE, Charles. Le Spleen de 
Paris. Paris: Gallimard, 2006). 
226 BAUDELAIRE, 2013, p.31. 
227 “Chega a me parecer até mesmo que ele [Wagner] não pertence a nenhum outro lugar menos do que à 
Alemanha; aí mesmo, nada está preparado para ele, todo o seu tipo se mostra aí como simplesmente estranho 
entre alemães, esquisito, incompreendido, incompreensível” (NF/FP, 16[33] 1888). 
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Isso foi inventado para convencer as massas, diante disso nos sobressaltamos como à vista de 

um afresco demasiado imprudente” (WA/CW, 8). E no fragmento do outono de 1888: “Ainda 

preciso dizer que Wagner deve mesmo o seu sucesso à sua sensibilidade? Que sua música 

convence os mais baixos instintos a seu favor, a favor de Wagner?” (NF/FP, 23[2], 1888). 

Baudelaire parece carregar algo desta afirmação nietzschiana ao ressaltar a presença das 

“volúpias triviais” na arte de Wagner, indagando: “Onde, então, o mestre encontrou esse 

canto furioso da carne, esse conhecimento absoluto da parte diabólica do homem? Desde os 

primeiros compassos, os nervos vibram em uníssono com a melodia; toda carne que se lembra 

põe-se a tremer”.228 Essa parte diabólica do homem, identificada por Baudelaire, ecoa na 

expressão de Nietzsche: as “ocultas-inquietantes meias-noites da alma”, nas quais ninguém a 

Wagner “se compara nas cores do outono tardio, na fortuna indescritivelmente tocante de uma 

última, derradeira, brevíssima fruição” (NW/NW, O que admiro). Tanto quanto Nietzsche 

identifica em Wagner a presença de cores tardias e de um crepúsculo outonal, também 

Bourget havia assinalado a importância do outono na poesia de Baudelaire: “sua estação 

preferida é o fim do outono, quando uma magia de melancolia enfeitiça o céu que se turva e o 

coração que se crispa”.229 Segundo nossa leitura, neste ponto se consuma aquilo que vimos no 

segundo capítulo: no ‘caso’ Wagner, Baudelaire e Bourget permaneceram sempre presentes 

para Nietzsche, mesmo que calados.  

 Outro importante aspecto ressaltado por Baudelaire e que vemos ecoar em Nietzsche é a 

importância do teatro na fusão entre as artes na obra de arte total. Segundo o poeta, Wagner 

pensava que a música “não poderia se vangloriar de traduzir com certeza o que quer que 

fosse, como faz a palavra ou a pintura”.230 Isso o levou “a considerar a arte dramática, isto é, a 

coincidência de variadas artes, como a arte por excelência, a mais sintética e mais perfeita”.231 

Devido à essa fusão das artes, Baudelaire identifica Wagner não apenas como músico, mas 

como ator, poeta e pintor: “nenhum músico se sobressai, como Wagner, na pintura do espaço 

e da profundidade, materiais e espirituais”.232 E enquanto ator, é  

esse gosto absoluto, despótico, de um ideal dramático, em que tudo, desde uma 
declamação anotada e sublinhada pela música com tanto cuidado que é impossível 
ao cantor se perder em qualquer sílaba, verdadeiro arabesco de sons desenhado pela 
paixão, até aos cuidados mais minuciosos, relativos aos cenários e à encenação, em 
que todos os detalhes devem concorrer sem cessar a uma totalidade de efeito, tudo 
isso fez o destino de Wagner. Era nele como uma postulação perpétua.233 

                                                
228 BAUDELAIRE, 2013, p. 49. 
229 BOURGET, op.cit, p.17. 
230 BAUDELAIRE, 2013, p. 23. 
231 Idem. 
232 Ibidem. 
233 Idem, p. 39. 



 117 

 

 E enquanto poeta, “com efeito, sem poesia, a música de Wagner seria ainda uma obra 

poética, estando dotada de todas as qualidades que constituem uma poesia bem feita”.234 

Diversas vezes, Nietzsche também irá diagnosticar Wagner como uma mistura de pintor, 

poeta e ator: “como músico, Wagner está entre os pintores, como poeta, entre os músicos, 

como artista, entre os atores” (JGB/BM, 265). Para Nietzsche, a fusão dessas três qualidades 

em um único artista fazem de Wagner um típico homem moderno, diagnosticam a sua 

natureza “anfíbia”.  

 Nietzsche, que critica a pretensão wagneriana à obra de arte total e vê na fusão das artes 

apenas o sintoma da incapacidade de cada uma em expressar, sozinha, a sua potência criativa, 

não estava sozinho em sua análise. Essa tendência moderna à ‘obra de arte total’, Baudelaire 

também a interpreta como um signo de decadência:  

É por uma fatalidade das decadências que hoje em dia cada arte manifesta a vontade 
de colocar seu pé sobre a arte vizinha, e que os pintores introduzem as gamas 
musicais na pintura, os escultores, a cor na escultura, os literatos introduzem os 
meios plásticos na literatura, e outros artistas, esses dos quais nós nos ocupamos 
hoje, um tipo de enciclopédia filosófica na arte plástica ela mesma?235 

  

 No ensaio de Baudelaire há, com frequência, a definição da música wagneriana como 

uma espécie de ópio e como um meio de excitação nervosa, e Wagner é, paradoxalmente, 

aclamado por isso, por aquilo que nele é décadent:  

Ele possui a arte de traduzir, por meio de gradações sutis, tudo o que há de 
excessivo, de imenso, de ambicioso, no homem espiritual e natural. Por vezes, 
escutando essa música ardente e despótica, despedaçado pelo delírio, temos a 
impressão de encontrar as vertiginosas alucinações do ópio pintadas sobre um fundo 
tenebroso.236  

 

 Mesmo que Wagner se aproxime da Idade Média devido à escolha de seus temas, o que 

marca a sua arte é precisamente a “intensidade nervosa”, o que faz dele, segundo Baudelaire, 

“o representante mais verdadeiro da natureza moderna”.237 A afirmação de Baudelaire parece 

ressoar no Prólogo de WA/CW, quando Nietzsche diz: “Através de Wagner, a modernidade 

fala sua linguagem mais íntima: não esconde seu bem nem seu mal, desaprendeu todo pudor”. 

 Não simplesmente uma vítima ou testemunha do wagnerismo, não simplesmente 

alguém que sucumbiu ao ‘velho feiticeiro’, Baudelaire parece ser, para Nietzsche, um objeto 

                                                
234 Idem, p. 65. 
235 BAUDELAIRE, Charles. “L’art philosophique”, p. 128. In : L’art romantique. Paris : Michel Lévy Frères, 
1868. Disponível na plataforma digital da Bibliothèque Nationale de France. 
236 Idem, 2013, p. 29. 
237 Idem, p. 73. 
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de estudo nas suas análises da décadence, ou também um “parente de espírito”238, como 

sugere Pestalozzi. Compreender a importância de Baudelaire na análise nietzschiana de O 

caso Wagner torna-se importante para avaliar como Nietzsche percebe – principalmente a 

partir da sua segunda recepção do poeta em 1887 – que Baudelaire era provavelmente o único 

artista que havia realmente compreendido o ‘caso’ Wagner239, e o seu próprio texto sobre 

Tannhäuser, mesmo que teça elogios sobre Wagner, é para Nietzsche uma prova disso.240 

Nesse sentido, torna-se possível compreender como Nietzsche vislumbra, a partir daí, um tipo 

de décadent que se distingue dos demais e, assim, uma superação da modernidade pela 

décadence que a constitui.  

  

b – A décadence como superação: 

 

 No 256 de JGB/BM, Nietzsche situará Wagner entre “os primeiros artistas de formação 

literária universal –, na maioria também escritores e poetas eles mesmos, mediadores e 

misturadores das artes e dos sentidos”, e mencionará o nome de alguns outros que estariam 

entre esses “artistas de formação literária universal”, os “europeus do futuro”: 

Penso em homens como Napoleão, Goethe, Beethoven, Stendhal, Heinrich Heine, 
Schopenhauer; não me reprovem se incluo também Richard Wagner entre eles, pois 
não devemos nos deixar enganar por seus próprios mal-entendidos a seu respeito – é 
raro que um gênio da sua espécie tenha a prerrogativa de se compreender. 
Tampouco nos deixemos enganar pelo indecoroso ruído com que na França atual se 
resiste e se reage a Wagner – contudo permanece o fato de que o derradeiro 
romantismo francês dos anos 40 e Richard Wagner se relacionam da maneira mais 
íntima e próxima.241 

                                                
238 Le Rider (op.cit) também sugere ser Baudelaire uma espécie de ‘alter-ego’ de Nietzsche, por quem ele 
haveria sentido uma identificação profunda e que foi confirmada no último período de sua vida. Todavia, parece-
nos ser mais importante do que compreender a relação afetiva que Nietzsche mantinha por Baudelaire, 
compreender em que medida a leitura do poeta francês se faz presente no seu diagnóstico da modernidade. 
239 Compreender o ‘caso’ Wagner é, aqui, tido como compreender a modernidade e sua natureza mais íntima, 
como afirma o próprio Nietzsche em WA/CW (Prólogo). 
240 Na interpretação de Piazzesi (op.cit, p.261), a confirmação de Nietzsche sobre a íntima relação entre Wagner 
e Baudelaire é importante não apenas no que diz respeito a O caso Wagner, mas sobretudo porque a relação 
entre o poeta francês e o músico alemão confirmam para Nietzsche que “o solo de Wagner é Paris”: Wagner ter 
sido tão aclamado pelos décadents franceses e tão bem compreendido por Baudelaire, possibilitaria a Nietzsche 
refutar, decisivamente, o nacionalismo alemão de Wagner. Para Nietzsche, mesmo o nacionalismo seria uma 
tentativa de fuga de si mesmo, de se esquivar do desejo de fusão, tanto da Europa quanto das artes, e Paris, lugar 
das misturas dos gostos e dos sentidos, é para Nietzsche o solo mais fértil para a experimentação. Cf. JGB/BM 
256 e EH/EH, Porque sou tão inteligente 5. 
241 “Os ‘homens de 1830’ ( –  Homens?...) produziram uma insana divinização com o amor: Alfred de Musset, 
Richard Wagner; também com o excesso e o vício...” (NF/FP 11[34], 1887-1888). Cf. também: “O tipo de 1830: 
traços enérgicos, expressão doce, um riso suave que vos toca; habituado com a batalha, com lutas nobres, com 
simpatias ardentes, com a concordância ruidosa de um público jovem; e suportando aí no fundo de si a tristeza e 
o remorso de não se consolar, coração dilacerado; as ideias políticas de 1848 o tornaram por um instante uma 
vez mais febril. Desde então, o tédio e a não ocupação de seus pensamentos e aspirações. Um espírito distinto, 
sofrendo de uma nostalgia pacífica por um ideal em política, literatura, arte, queixando-se à meia-voz e só se 
vingando de si mesmo pela visão da imperfeição das coisas aqui embaixo” (NF/FP 11[296] 1887-1888). 
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 Em nenhum momento desse aforismo, Nietzsche menciona o nome de Baudelaire junto 

aos demais “europeus do futuro”, e Pestalozzi faz notar tal omissão, pois em uma anotação 

preparatória ao mesmo aforismo de JGB/BM, o nome de Baudelaire aparece no final:  

 
No que se refere ao pessimista Baudelaire, ele é um desses anfíbios quase 
inacreditáveis, ao mesmo tempo alemães e parisienses; sua poesia tem algo do que 
na Alemanha se chama ânimo [Gemüth] ou ‘melodia infinita’ e às vezes ‘modorra’. 
De resto, Baudelaire foi um homem de gosto talvez corrompido, mas muito 
determinado e agudo, seguro de si mesmo: com isso ele tiraniza os indecisos de 
hoje. Se em seu tempo foi o primeiro profeta e defensor de Delacroix: talvez seria 
hoje o primeiro ‘wagneriano’ de Paris (NF/FP, 38[5], 1885). 

  

 A hesitação de Nietzsche em situar Baudelaire junto aos demais “europeus do futuro” 

parece mostrar que ele já intuía que o poeta de Les fleurs du mal pertencia a um lugar especial 

no cenário da décadence. Mesmo que Baudelaire seja descrito como um pessimista242, um 

anfíbio, e, talvez, um homem com gosto corrompido, a sua segurança em seu gosto parece 

fazer com que Nietzsche lhe atribua um lugar à parte em relação aos demais. Considerando 

que a partir de 1887 Nietzsche tem uma segunda recepção de Baudelaire, diferente daquela 

primeira que passava necessariamente por Bourget e Gautier, essa segunda recepção será 

marcada por um Baudelaire não apenas poeta da décadence, mas por um artista que é crítico 

de sua própria época e de sua própria constituição fisiológica, tal como Nietzsche o leu nas 

suas Œuvres posthumes. É possível acompanharmos essa outra recepção de Baudelaire se 

seguirmos algumas anotações de Nietzsche a partir de 1887. Quando, no 256 de JGB/BM, 

Nietzsche havia escondido Baudelaire entre os “últimos grandes tentadores”, e se pergunta 

quem, dentre os “prostrados e quebrantados diante da cruz cristã [...] seria suficientemente 

profundo e primordial para a filosofia do Anticristo” (Idem), estaria ele pensando em 

Baudelaire? Pois o “horizonte da espera”, como sugere Pestalozzi, parece se confirmar um 

ano depois: entre novembro de 1887 e março de 1888, quando em meio à várias anotações de 

O caso Wagner o filósofo também recolhia, muitas vezes sem citação ou referência, frases 

dos escritores franceses que havia lido e que contribuíram para a sua teoria da décadence, 

encontra-se a frase de Baudelaire: “Dieu est le seul être qui, pour régner, n’a même pas 

besoin d’exister”243 (NF/FP, 11[171], 1888). Na sequência desta citação, seguem-se mais de 

                                                
242 Nos Essais de Bourget, um dos capítulos sobre Baudelaire se intitula “o pessimismo de Baudelaire”, e 
Bourget chega a mencionar a influência dos livros de Schopenhauer para o Simbolismo francês, o que apenas 
aponta, mais uma vez, que Bourget teve um papel fundamental inclusive na recepção que Nietzsche teve de 
Baudelaire. Cf, op.cit, p.9. 
243 Essa frase inaugura os Jornaux intimes (Cf., op.cit, p.4) de Baudelaire, que Nietzsche leu em uma de suas 
últimas temporadas em Nice.  
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dez fragmentos que, quando não são os próprios textos de Baudelaire escritos por Nietzsche, 

se misturam às suas reflexões sobre os textos do poeta. A afirmação baudelairiana diante do 

cenário da morte de Deus parece ressoar naquela filosofia do Anticristo, para a qual apenas os 

“homens superiores” de Zaratustra parecem ter ouvidos.  

 O espírito de análise da modernidade presente em Baudelaire é, para Nietzsche, um dos 

aspectos que conferem ao poeta não apenas a qualidade de uma “testemunha da décadence”, 

mas, sobretudo, de um crítico, de um analisador. Quando Nietzsche distingue os dois tipos de 

pessimismo: o pessimismo como força e o pessimismo como declínio, e no primeiro situa o 

pessimismo como capacidade de análise e destruição, será que estaria pensando em 

Baudelaire? “pessimismo como força – em quê? Na energia de sua lógica, como anarquismo e 

niilismo, como analítica” e o “pessimismo como declínio [Niedergang] – em quê? Como 

amolecimento, como sentimentalismo cosmopolita, como ‘tout comprendre’ e historicismo” 

(NF/FP, 9[126], 1887). Em NW/NW, esse pessimismo da força retorna na expressão de um 

“valente pessimismo”, com o qual Nietzsche identificará a si próprio:  

Solitário então, e gravemente desconfiado de mim mesmo, tomei, não sem ira, 
partido contra mim e a favor de tudo o que me fazia mal e era duro: assim achei 
novamente o caminho para esse valente pessimismo que é o oposto de toda 
mendacidade idealista, e também, como me quer parecer, o caminho para mim – 
para minha tarefa... (NW/NW, Como me libertei de Wagner 2). 

 

 Também em outro aforismo do mesmo ano, quando Nietzsche distingue o niilismo entre 

niilismo ativo e niilismo passivo, parece ecoar algo daquela temeridade baudelairiana diante 

da décadence e do pessimismo. O niilismo é, para Nietzsche, um estado normal, intrínseco às 

civilizações nas quais “falta a meta; falta a resposta ao ‘por quê’”. Diante desse cenário no 

qual a realidade aparece faltante, o niilismo passivo se manifesta como um sinal de uma força 

não suficiente, e estabelece, em seguida, mais uma meta, mais um “por quê”, mais uma 

crença. O niilismo ativo é, por outro lado, um máximo de força alcançado como uma força 

violenta de destruição. Nietzsche identifica em Wagner precisamente o niilismo passivo, que 

diante de uma falta religiosa ou de uma realidade falha, almeja forjar novas crenças a fim de 

recolocá-las no lugar do velho mundo; esse será o problema do projeto wagneriano da obra de 

arte total, pois Nietzsche percebe que é impossível fundamentar novamente as artes em união 

com a sociedade e as estruturas políticas da época, que qualquer retorno não é possível, e que 

o espírito dionisíaco criador de mitos não poderá ressurgir na modernidade. Baudelaire parece 

ser, ao contrário, um desses niilistas ativos, pois ao se proclamar décadent possui um enorme 

contraste com a décadence wagneriana, a décadence própria daqueles que veem na 

teatralização a solução diante da modernidade. Enquanto o ator Wagner deseja, como vimos, 
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disfarçar a décadence através de temas sublimes, melodia infinita, gestos, e de toda a 

fantasmagoria teatral; Baudelaire, mesmo que também proclame uma certa transcendência, a 

busca pelo exótico, pelo misticismo e pelo eterno, ainda assim, mantém a tensão na 

contradição com o macabro, o mórbido, o feio, o satânico, tudo o que na arte e na vida é 

expressão da décadence. Nietzsche também reconhece essa tensão entre valores opostos na 

obra de Wagner, mas, novamente, o problema não se encontra na existência de tais oposições. 

O que Nietzsche critica em Wagner é o seu não querer sentir as oposições como oposições244, 

a sua falsidade no instinto-duplicidade, sua hipocrisia de ator que quer negar as contradições 

e, por meio disso, eliminar o aspecto fundamental da vida, as contradições que lhe conferem 

seu caráter trágico. Baudelaire, ao contrário, parece reconhecer a contradição como intrínseca 

à criação artística e à própria vida e, como Nietzsche, reconhece essa tensão que é encoberta 

pela obra de arte wagneriana. 

 A contradição colocada na obra pelos artistas da décadence é, para Nietzsche, 

expressão da tensão entre o excesso de materialidade gerado pela modernidade e a perda de 

uma certeza na salvação religiosa, que fazem ainda mais forte a atração em direção a um 

ideal, a um mundo transcendente que prometa uma fuga. Para Nietzsche, essa necessidade de 

fuga se faz ainda mais forte nas sociedades modernas: “Uma verdadeira liberdade para o 

indivíduo só há na medida em que ele ainda não é arregimentado em uma sociedade 

completamente civilizada: nela, ele perde toda a posse de si, de seus bens, do que é bom para 

si” (NF/FP, 11[296] 1887-1888). Wagner, um homem décadent/não-livre, buscava essa fuga 

em direção ao transcendente, almejando, pois, suprimir a contradição que engendrava essa 

busca: a luta entre a materialidade e a transcendência, o artificial e a natureza. Mas em 

Baudelaire essas duas dimensões, a material e a transcendente, se excitam e se estimulam em 

uma eterna contradição, e, “segundo Bourget, coexistem até destoarem uma contra a outra, e 

cooperam na criação artística, sem que o seu contraste se extreme ou se cristalize”.245  

 A partir dessa segunda recepção em 1887, a posição de Baudelaire se confirma no 

cenário da suspeita nietzschiana: ele não é “talvez o primeiro ‘wagneriano’ de Paris”, mas ele 

se torna, pois, “o primeiro adepto inteligente de Wagner [...] – também o último talvez” 

(EH/EH, Porque sou tão inteligente, 5). Mesmo que Baudelaire continue pertencendo ao 

cenário da décadence, no momento dessa segunda recepção Nietzsche parece preocupado em 

                                                
244 “As noções de ‘verdadeiro’ e ‘não-verdadeiro’ não possuem, a meu ver, qualquer sentido na ótica. – A única 
coisa de que é preciso defender-se é a falsidade, o instinto-duplicidade [Instinkt-Doppelzüngigkeit] que não quer 
sentir tais oposições como oposições: como não o quis Wagner, por exemplo, cuja maestria nessas falsidades não 
era pouca” (WA/CW, Epílogo). 
245 PIAZZESI, op.cit, p. 68. 
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enfatizar a necessidade de distinguir os tipos de décadence. Assim, o filósofo separa 

Baudelaire da definição do wagneriano “típico”, daquele que possui a ingenuidade na 

décadence e dentre os quais se encontravam os alemães de Bayreuth que veneravam Wagner. 

O wagneriano típico, um ser quadrangular em todos os aspectos, acredita em 
Wagner: evidentemente, também em um Wagner quadrangular: Wagner era 
“wagnérico”. Perguntei-me se já houve efetivamente alguém moderno, mórbido, 
múltiplo e tortuoso o suficiente para ser considerado preparado para o problema 
Wagner? No máximo na França: Charles Baudelaire, por exemplo (NF/FP, 15[6], 
1888). 

 

  Nessa anotação, Nietzsche confere a Baudelaire uma qualidade que os aproxima: 

apenas Baudelaire é, além de Nietzsche, preparado para o ‘problema Wagner’, que é o 

‘problema modernidade’. Nietzsche parece, assim, reconhecer em Baudelaire um grau de 

saúde, um grau que o permite, mesmo enquanto décadent moderno, mórbido, múltiplo e 

tortuoso, ser também sadio. Haveria, para Nietzsche, graus que permitem diferenciar os 

décadents entre si? Ao nosso ver, a crítica de Nietzsche aos artistas da décadence parece 

comportar, no seu horizonte, importantes diferenças entre eles, diferenças que são pensadas 

sobretudo no período de escrita de O caso Wagner. Uma anotação do filósofo de 1888 chama 

a atenção para esse aspecto: 

 Os típicos décadents, que se sentem necessários em sua degradação do estilo, que 
pretendem possuir, com isso, um gosto mais elevado e gostariam de impor uma lei 
aos outros, os Goncourts, os Richard Wagner, precisam ser distintos dos décadents 
com má consciência, os décadents renitentes [widerspänstigen] (NF/FP 15[88] 
1888). 

 

Entre esses “décadents renitentes” Nietzsche parece incluir tanto Baudelaire quanto a 

si próprio, pois em EH/EH (Porque sou tão sábio), ele reconhece a si mesmo como um 

décadent com “dupla ascendência”: ao mesmo tempo, décadent e começo; sadio enquanto 

summa summarum e décadent enquanto especialidade. Esses décadents renitentes que são, ao 

mesmo tempo, décadents com má consciência, ecoam na tarefa do filósofo explicitada por 

Nietzsche no Prólogo de WA/CW: “Outros poderão passar sem Wagner; mas o filósofo não 

pode ignorá-lo. Ele tem de ser a má consciência do seu tempo – para isso, precisa ter a sua 

melhor ciência”. Isso tornaria possível compreender a crítica de Nietzsche à décadence não 

como algo unilateral, mas como um problema com múltiplas facetas. Nesse sentido, a 

décadence de Wagner não poderia ocupar o mesmo patamar da décadence de Baudelaire, 

mesmo que ambos estejam intimamente relacionados na crítica nietzschiana. Parece que, 

muito mais do que a décadence, o que há para Nietzsche são múltiplas e distintas décadences 

que formam o cenário da modernidade. Entre todas elas, Wagner talvez comporte a forma 
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mais perigosa da décadence, pois enquanto falsário e ator, impede inclusive o seu 

desenvolvimento honesto e necessário.  

Se Baudelaire é, para Nietzsche, o único preparado para o ‘problema Wagner’, e se o 

filósofo parece reconhecer nele um grau de saúde, o que poderia conferir ao poeta um lugar 

distinto em relação aos “típicos décadents” é, ao nosso ver, a sua capacidade de manter a 

contradição entre a saúde e a doença: isso o permite ser um décadent e, ao mesmo tempo, ter 

em si a distância necessária diante da sua época. É isso que possibilita a Baudelaire apreciar a 

fusão entre as artes e, ao mesmo tempo, percebê-las enquanto um signo da dissolução. 

Também isso o permite apreciar Wagner e diagnosticá-lo como um representante da 

modernidade. Baudelaire é, assim como Wagner, aquele que melhor exprime a modernidade, 

ele não se resguarda de ser contraditório, ele é uma autocontradição fisiológica, tal é a 

definição que Nietzsche confere ao moderno.246 Todavia, Baudelaire compreende a sua 

constituição décadent e, por isso, torna-se capaz de defender-se dela. Ele possui uma 

temeridade diante da décadence que o permite ser sincero e íntegro inclusive na sua 

doença.247 Ele tem a honestidade e a coragem de declarar, como vemos em seu poema Hymne 

a la Beauté248, que a adoração a Satã impulsiona tanto quanto a adoração a Deus, que o 

macabro enfeitiça tanto quanto o belo e que a doença pode até se mesclar com a saúde. Ao 

declarar que todos nós possuímos, ao mesmo tempo, impulsos opostos e simultâneos, que 

brigam entre si, Baudelaire reconhece que não há salvação possível, não há redenção, mas 

apenas uma contradição eterna. 

Para Nietzsche, isso revela a coragem de Baudelaire, enfatiza um resquício de força 

em sua constituição décadent. Segundo Piazzesi, Nietzsche identifica em Baudelaire um 

vislumbre da força que também se libera em Carmen, na sua relação com a fatalidade, com 

seu destino: ela aceita morrer – por causa da ironia trágica que constitui o amor. O amor não é 

desinteressado, não crê no amor de uma virgem sublime, como era o caso de Wagner, mas o 

                                                
246 A autocontradição fisiológica ocupa um papel importante no cenário da crítica da modernidade nietzschiana, 
como podemos ver em GD/CI, Incursões de um extemporâneo 41. 
247 Pois compreender a sua própria décadence é o passo fundamental para tomar a si mesmo em mãos, curar a si 
mesmo: “a condição para isso – qualquer fisiólogo admitirá – é ser no fundo sadio” (EH/EH, Porque sou tão 
sábio 2). Cf. também: “Tanto quanto Wagner, eu sou um filho desse tempo; quer dizer, um decadent: mas eu 
compreendi isso, e me defendi” (WA/CW, Prólogo). 
248 In: Les fleurs du mal. Paris: Flammarion, 2006; por exemplo, na estrofe: “Que tu viennes du ciel ou de 
l’enfer, qu’importe, o Beauté! monstre enorme, effrayant, ingénu! Si ton oeil, ton sourris, ton pied, m’ouvrent la 
porte/ D’un Infini que j’aime et n’ai jamais connu?/ De Satan ou de Dieu, qu’importe? Ange ou 
Sirène,/Qu’importe, si tu rends, – fée aux yeux de velours,/Rythme, parfum, lueur, ô mon unique reine! – 
L’univers moins hideux et les instants moins lourds?”   
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amor é, na perspectiva de Carmen, contradição: ao mesmo tempo em que deseja o benefício 

do outro, quer possuir o outro.249  

 Uma tal temeridade diante da decadência e a capacidade de compreendê-la – como já 

havíamos visto, Nietzsche lê este aspecto de Baudelaire pela primeira vez através de Bourget 

– é talvez “o traço mais inquietante dessa inquietante figura”.250 Sua temeridade fez com que 

o poeta permanecesse íntegro até o final, sem ceder ao gosto das massas e sem transformar a 

sua arte de acordo com a demanda do público. Na leitura de Piazzesi, esse seria um dos traços 

mais distintivos entre Baudelaire e Wagner. Enquanto Wagner teria sido corrompido pelas 

massas e criado uma arte a partir dos interesses de um público necessitado por grandes 

efeitos, Baudelaire se distanciaria de uma tal atitude. “Ele é distante do comprometimento da 

literatura do seu tempo com o grande público, de todo aquele ajustamento do gosto literário 

operado pelos escritores para tornar a arte mais popular”.251  

 

c – Os homens superiores 

 

Permanecer seguro de si, íntegro, e ser sincero inclusive com sua doença parece ser 

uma das tarefas mais importantes que Zaratustra exige dos homens superiores, e talvez 

Nietzsche suspeitava que tal tarefa poderia ter sido realizada por Baudelaire. Na edição de 

suas Œuvres posthumes, que Nietzsche lê em 1887, Baudelaire anota uma série de disciplinas 

morais, espirituais e fisiológicas, as quais ele aplica em si mesmo. Nessas anotações, ele se 

pergunta acerca do dandy e do homem superior. “Dandismo – O que é o homem superior? 

Não é o especialista. É o homem de lazer e de educação geral. Ser rico e amar o trabalho”.252  

Baudelaire ainda situa o gosto do trabalho como um aspecto fundamental diante da doença, e 

exige de si uma disciplina rigorosa, mas com vistas à espiritualização: “Faça, todos os dias, 

aquilo que demandam o dever e a prudência. Se trabalhas todos os dias, a vida será mais 

suportável”.253 Mas mesmo no trabalho, “seja sempre poeta, mesmo em prosa [...] Comece 

primeiro, e depois se sirva da lógica e da análise”.254 De igual maneira, as práticas fisiológicas 

que colaboram para uma melhora do organismo estão entre as preocupações de Baudelaire, 

                                                
249 Cf. WA/CW, 2. 
250 BOURGET, op.cit, p.14. 
251 PIAZZESI, op.cit, p. 122-123. 
252 BAUDELAIRE, Charles. Journaux intimes: fusées, mon coeur mis a nu. Paris: Les édition G. Crès et cie, 
1920, p. 68. Disponível na plataforma digital da Bibliothèque Nationale de France. Nietzsche anota a frase de 
Baudelaire no NF/FP 11[203] 1887-1888. 
253 Idem, p. 105. 
254 Ibidem. 
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que chega a receitar para si mesmo uma dieta: “Peixe, banhos frios, duchas, líquens, pastilhas, 

algumas vezes; aliás, supressão de todo excitante”.255 Nietzsche, ao ter contato com essas 

anotações de Baudelaire, reconhece nele aquele resquício de força de vontade que já havia 

suspeitado desde suas primeiras leituras do poeta de Les fleurs du mal. Se para Baudelaire não 

há salvação nem redenção possível, mas apenas contradição, o que é possível fazer é trabalhar 

uma série de disciplinas: tal é a tarefa do dandy. Em uma anotação de Baudelaire, que 

Nietzsche copia em seu caderno, o poeta, que procura para si essa ordenação do dandy e do 

homem superior, escreve:  

À noite, quando esse homem roubou algumas horas de prazer ao destino, embalado 
em sua digestão, esquecido – na medida do possível – do passado, contente com o 
presente e resignado pelo futuro, embriagado de seu sangue-frio e de seu dandismo, 
confiante de não ser nem tão alto nem tão baixo quanto aqueles que passam, ele se 
diz, contemplando a fumaça de seu cigarro: “Quê me importa onde vão essas 
consciências?”256 
 

Ora, esse trabalho de ordenação do dandy traçado por Baudelaire vai perfeitamente ao 

encontro daquilo que Nietzsche pretende com os homens superiores da quarta parte de 

Zaratustra: “o resultado de uma suprema coordenação e fortalecimento de todas as faculdades 

e de todos os instintos”.257 Em um texto sobre o dandy, Baudelaire descreve o seu ‘homem 

superior’:  

Um dandy pode ser um homem entediado, talvez ser um homem que sofre; mas, 
nesse último caso, ele sorrirá como um espartano sob a mordida de raposa [...] Que 
esses homens se façam chamar por refinados, inacreditáveis, leões ou dandys, todos 
eles provêm de uma mesma origem; todos participam do mesmo caráter de oposição 
e de revolta; todos são os representantes daquilo que há de melhor no orgulho 
humano, dessa necessidade tão rara nos homens de hoje, de combater e de destruir a 
trivialidade. O dandismo aparece sobretudo nas épocas transitórias, quando a 
democracia ainda não é completamente forte e a aristocracia é apenas vacilante e 
desprezada [...] O dandismo é o último clarão de heroísmo nas decadências [...] O 
dandismo é um sol adormecido; como o astro que declina, ele é espetacular, sem 
calor e pleno de melancolia.258 

 

Mas para Nietzsche, quem são esses ‘homens superiores’, como tais que se situam no 

cenário da décadence mas que possuem, ao mesmo tempo, algo que os distingue dos demais? 

Segundo Giuliano Campioni, o que diferencia os homens superiores dos demais é o desprezo 

de si mesmo e dos outros; esse é o seu traço distintivo, sua “nobreza”. Mas o homem superior 

o é enquanto tal 

apenas de maneira relativa aos cânones sociais do julgamento: ele reflete de forma 
dramática a crise dos valores própria a um certo período da história, sem ser capaz 

                                                
255 Idem, p. 110. 
256 BAUDELAIRE, Charles. Œuvres Posthumes, op.cit., p. 90-91. 
257 PIAZZESI, op.cit, p. 269. 
258 BAUDELAIRE, Charles. “Le Dandy”, p. 91-96. In: L’art romantique, op.cit. 
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de suscitar uma alternativa; ele é totalmente condicionado pelos valores antigos 
(mesmo na recusa extrema, ou na tentativa de inversão) e ele sofre como 
consequência dessa crise: é nisso que ele é um décadent.259 

 

 Campioni parece sugerir uma íntima relação entre os homem superiores de Zaratustra e 

os décadents discutidos por Nietzsche tantas vezes. Todavia, parece que os homens superiores 

não se situam entre a décadence dos demais, a “típica” décadence. Os homens superiores se 

distanciam do mercado, local onde se encontra a plebe que ainda procura por “verdades” 

fáceis, pela “longa lista de ‘etc’ das pequenas virtudes” (ZA, Do homem superior 3). Os 

homens superiores se distanciam, pois, da típica imagem do burguês moderno – aquela 

mesma imagem repudiada por Flaubert e que Nietzsche identifica nos naturalistas –, não 

aceitam a fácil felicidade, as falsas ‘verdades’ e os fáceis prazeres que surgem com a vida 

moderna. “Superai, ó homens superiores, as pequenas virtudes, as pequenas prudências, as 

considerações de grãos de areia, o rebuliço de formigas, o deplorável bem-estar, a ‘felicidade 

da maioria” (Idem).  

 Nesse sentido, os homens superiores são tais apenas em relação à maioria, são o 

contrário do último homem; o homem mais desprezível, que já não é capaz de desprezar nem 

a si próprio (ZA, Prólogo 5). O homem superior é, por outro lado, o homem do grande 

desprezo e do grande nojo. Mas esse nojo é, paradoxalmente, aquilo que o distingue mais uma 

vez da maioria: “O nojo e a altivez espirituais de todo homem que sofreu profundamente – a 

hierarquia é quase determinada pelo grau de sofrimento a que se pode chegar” (NW/NW, O 

psicólogo toma a palavra 3). O homem superior vive o cenário da morte de Deus e sofre dele, 

ao invés de tentar encobri-lo com mantos sublimes, tal como fazia Wagner.  

 Isso não quer dizer, todavia, que Wagner não se situe entre os homens superiores de 

Zaratustra, pelo contrário: mas também este deve aprender a não ser ator. Precisamente por 

isso, os homens superiores devem ser o oposto da teatralidade wagneriana, que encobre a 

dissolução forjando uma obra de arte total e unitária. O distanciamento de qualquer 

“teatralização dos fatos e dos gestos”260 é, pois, o seu pressuposto comum. Zaratustra deseja 

que eles sejam, mesmo enquanto décadents, o oposto dos atores, de qualquer espécie de 

atores que reivindicam coisas grandiosas, que pintam grandes e falsos afrescos e que 

impedem, portanto, o avançar na décadence; pois essa parece ser, para Nietzsche, a única 

forma possível de superação de sua própria época:  

Nada queirais acima de vossa capacidade: há uma maligna falsidade naqueles que 
querem acima de sua capacidade.  

                                                
259 CAMPIONI, 2001, p.190. 
260 Idem, p.191. 
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Em especial quando querem grandes coisas! Pois eles geram desconfiança das 
grandes coisas, esses finos falsários e atores: –  
– até que terminam por serem falsos perante si mesmos, de olhar oblíquo, caiada 
madeira carcomida, encoberta por palavras fortes, por virtudes de fachada, por 
cintilantes obras falsas. 
Tende cuidado, ó homens superiores! Nada me parece hoje mais raro e mais 
precioso do que retidão.261 Este Hoje não pertence à plebe? Mas a plebe não sabe o 
que é grande, o que é pequeno, o que é reto e honesto: é inocentemente torta, sempre 
mente (ZA, Do homem superior 8). 
 

Aquela mesma retidão262 mencionada em WA/CW, Zaratustra a opõe à teatralidade, às 

coisas de fachada, à falsidade do moderno. Todos os temas que são explicitados pelos artistas 

da décadence, como o feio, o depravado, o caos, o misticismo, o satanismo, o 

cosmopolitismo, o confronto entre civilização e natureza, progresso e tradição, e também o 

caráter fragmentário intrínseco às suas obras, todos esses elementos são, na arte de Wagner, 

encobertos. Sua arte, que é expressão daquele “instinto-ator” torna-se, pois, uma arte de 

“cintilantes obras falsas”. Nietzsche opõe, dessa maneira, os homens superiores que são 

décadents, aos ‘atores’ que também são décadents; mas esses, todavia, são acometidos por um 

outro tipo de décadence. Quando Zaratustra ouve o grito de angústia dos homens superiores e 

vai à procura deles, primeiramente depara-se com o Feiticeiro, vê “um homem que agitava os 

membros como um louco furioso”, e que cai de bruços na terra, e pensa: “aquele ali deve ser o 

homem superior”. Mas ao se aproximar, percebe que havia se enganado, que se tratava apenas 

de um ator, alguém que simulava “tremores, convulsões, contorções”, alguém que maquia a 

própria doença mesmo diante de um médico.  

Alto lá, ó ator! Falsário! Mentiroso inveterado! Eu te reconheço! [...] Ator 
inveterado! És falso: por que falas de – verdade? Ó pavão dos pavões, mar de 
vaidade, o que representaste diante de mim, feiticeiro ruim, quem devia eu pensar 
que eras, quando te lamuriavas daquela forma? [...] Mas tu – tens de enganar: a esse 
ponto te conheço! Sempre tens de ser ambíguo, equívoco, multívoco! (ZA, O 
feiticeiro 2). 

 

                                                
261 “Redlichkeit” não é a mesma expressão que Nietzsche utiliza em WA/CW (Segundo pós-escrito). Neste, 
encontra-se “Rechtschaffenheit”. Todavia, o tradutor Paulo César de Souza traduz ambas por “retidão”. De fato, 
ambas as palavras são sinônimas, mas “Redlichkeit” deveria ser entendida mais propriamente no sentido de 
“honestidade”. Tal opção pode ser encontrada, por exemplo, na tradução para o português de Gabriel Valladão 
Silva (L&PM) e na tradução para o espanhol de Andrés Sanchez Pascual (Alianza Editorial), onde encontramos 
“honestidad”. 
262 Essa mesma retidão opõe-se à necessidade de grandeza do feiticeiro: “Ó Zaratustra, estou cansado disso, sinto 
nojo de minhas artes, não sou grande, de que serve fingir? Mas, como bem sabe – eu busquei a grandeza! Quis 
passar por um grande homem e convenci muita gente: mas essa mentira estava além de minhas forças. Agora 
estou me destroçando por causa dela” (ZA, O feiticeiro 2). 
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Como afirma Suffrin263, Nietzsche certamente pensou em Wagner ao escrever esse 

trecho de Zaratustra. O que é interessante fazer notar é a sutil contraposição que existe entre o 

décadent ‘ator–Wagner’ e o décadent ‘homem superior’. O décadent que é ator, i.é, o 

feiticeiro, é o maior perigo para o homem superior, pois este deseja lhe fornecer respostas 

para o sofrimento e, assim, maquiar aquilo que é justamente sua nobreza: sua coragem diante 

do sofrimento. Mesmo que os homens superiores se diferenciem da maioria ao desprezar as 

conveniências daqueles que não suportam as terríveis verdades e que não lhes são iguais na 

dor264, eles ainda devem aprender, contudo, a se desvencilhar de seu sofrimento. Os homens 

superiores ainda sofrem, cada um, pelo ‘eu’, e sofrer pelo ‘eu’ é, para Nietzsche, uma maneira 

que encontram de ainda agarrar a si mesmos pelo desprezo, uma maneira de ainda permanecer 

fixo ao ‘eu’, este que, paradoxalmente, eles tanto desprezam. É preciso, segundo Zaratustra, 

sofrer pelo “homem”, i.é, por uma causa265, por um “povo”, e não por um indivíduo.266 

Devido à sua coragem para experimentar, perigosamente, novas formas de vida que escapam 

às tendências de uma falsa certeza metafísica, os homens superiores já possuem a temeridade 

diante do sofrimento; mas precisam, ainda, aprender a levá-lo até as últimas consequências e, 

enfim, superá-lo: “Não sofreis o bastante para mim! Pois sofreis por vós, não sofrestes ainda 

pelo homem” (ZA, Do homem superior, 6). A sinceridade sobre si mesmo e sobre o seu 

próprio sofrimento deve, pois, tornar-se sofrimento pelo homem.  

 Mas Zaratustra também exige, nesse sentido, que os homens superiores superem o 

homem. “Os mais preocupados perguntam hoje: ‘Como conservar o homem?’. Mas Zaratustra 

é o primeiro e único a perguntar: ‘Como superar o homem?’” (Idem, 3). O grande desprezo 

que acomete os homens superiores é, de fato, o passo essencial para a superação do homem. 

Trata-se de superar, a partir do desprezo, tudo o que engendrava a tradição e os valores 

vigentes, começando por aquela típica imagem do burguês moderno. Todavia, assim como 

eles precisam aprender ainda a ir além do sofrimento, precisam aprender a ir além do 

desprezo, passar com pés ligeiros inclusive sobre a lama do pântano.  

 A interpretação de Suffrin enfatiza, nesse sentido, que os homens superiores ainda não 

são capazes de realizar a superação do homem e a transvaloração dos valores: permanecem 

                                                
263 HEBER-SUFFRIN, Pierre. Le Zarathoustra de Nietzsche. Paris: PUF, 1988, p. 115. O mesmo havia dito 
Elisabeth Förster-Nietzsche, em sua introdução a uma compilação dos Escritos [de Nietzsche] contra e a favor 
de Wagner, publicada em 1924 (Cf. NIETZSCHE, Friedrich. Schriften für und gegen Wagner, ed. e introduzidos 
por E. Förster-Nietzsche. Leipzig: Alfred Kröner Verlag, 1924., p. XXXII) 
264 Cf. NW/NW, O psicólogo toma a palavra 3. 
265 Cf. ZA, “A oferenda do mel”. 
266 Tal como Nietzsche explicita em WA/CW (1) a respeito da tragicidade em Carmen: “Esta música é maliciosa, 
refinada, fatalista: no entanto permanece popular – ela tem o refinamento de uma raça, não de um indivíduo”. 
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ainda idealistas dos arredores do pântano.267 Se, por um lado, eles se revoltam contra a 

tradicional crença religiosa e abdicam da redenção romântica na natureza, por outro, parecem 

celebrar o lado oculto desses mesmos valores: são adoradores do inferno, admiradores de tudo 

o que é mórbido, artificial e depravado, e se não buscam mais a aproximação do divino por 

meio da natureza e de temas sublimes, a almejam através dos “paraísos artificiais”, do ópio e 

do haxixe, de todo o tipo de entorpecentes; e no que diz respeito à forma, se tudo o que 

responde à beleza clássica não lhes agrada, agrada igualmente o torto, o caótico, o 

fragmentário e o híbrido. 

Assim, eles não fornecem uma resposta unívoca a respeito do sucesso dessa superação, 

mas mesmo se eles ainda não são capazes de superar devidamente a sua própria época, apenas 

por serem capazes de passar pela décadence eles acabam experimentando, tentando, 

ensaiando formas de superação, mesmo que nenhuma delas venha a ter um futuro. Como 

enfatiza Campioni, trata-se, para eles, de “ultrapassar decididamente a si mesmos e de 

ultrapassar as suas próprias contradições, ou de as fazer naufragar”.268 Mas o que está de fato 

em jogo para os homens superiores é, para além da superação de si mesmos, a superação de 

sua própria época e dos valores que a constituem.269 

Nesse sentido, a escolha dos artistas da décadence vai na direção oposta daquela 

primeira escolha realizada por Sócrates: este havia inventado ‘a razão’ como forma de 

combate à decadência, inaugurando os primórdios do ‘homem teórico’. Nos artistas da 

décadence, estes que pertencem à “elevada escola do gosto”,270 à  “França do gosto”,271 

Nietzsche parece vislumbrar o primeiro ímpeto histórico para um desenvolvimento sadio da 

décadence. É por se situarem no confronto entre tradição e progresso, natureza e civilização, 

i.é, por serem filhos de uma época de transição e não serem capazes de eleger uma única 

forma que lhes redima do sofrimento, é por isso que eles são o passo anterior e necessário 

para a superação do homem e a transvaloração dos valores. Superar não é, assim, eliminar ou 

reprimir, pois a superação só é possível por meio da afirmação das contradições que 

constituem tanto o homem quanto a sua própria época, fisiologicamente e historicamente. 

Nesse sentido, os artistas da décadence exprimem da maneira mais honesta a condição 

fisiológica da modernidade: eles sentem o peso histórico lhes cair sobre os ombros, não 

                                                
267 Cf. NW/NW, O psicólogo toma a palavra 2. 
268 2001, p. 191. 
269 Essa é, lembremos, a tarefa do filósofo em WA/CW (Prólogo): “Que exige um filósofo de si, em primeiro e 
em último lugar? Superar em si seu tempo, tornar-se ‘atemporal’. Logo, contra o que deve travar seu mais duro 
combate? Contra aquilo que o faz um filho de seu tempo”. 
270 JGB/BM, 254. 
271 Idem. 
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podem viver de outra maneira. Eles não escondem, tal como Wagner, a autocontradição 

fisiológica que lhes constitui, e que é, para eles, a vida ela mesma. 

 

d – Considerações finais 

 

Entre os diversos tipos de décadence e de homens superiores que Nietzsche 

diagnostica na modernidade parece haver em comum o fato de todas elas se situarem em um 

momento de transição. Esse momento de transição os impede de aderir uma única forma até 

as últimas consequências – quando essa poderia resultar em uma forma “totalitária”, em uma 

“tirania” –, é característico de sua “dupla ascendência”, seu pertencimento à doença e à saúde, 

seu enraizamento no passado e seus ímpetos pelo novo. Tal aspecto de ultrapassamento das 

unilateralidades que Nietzsche identifica nos artistas da décadence e nos homens superiores é, 

como aponta Campioni, o próprio percurso do filósofo:  

“Sobre certos aspectos, os homens superiores representam a unilateralidade, eles são 
fragmentos em marcha para uma síntese mais completa; sobre outros aspectos, eles 
estão em um estágio do seu percurso que precede o mesmo de Nietzsche: o sentido 
da história, a extrema probidade científica, o cosmopolitismo do “errante”, a ilusão 
metafísica, etc. Nietzsche tem atrás dele esse percurso, constituído pelo 
ultrapassamento das unitaleralidades”. 

 

O caso Wagner, livro onde Nietzsche condensa um aparato de questões fundamentais 

para o seu diagnóstico da décadence moderna, aparece na filosofia nietzschiana na esteira de 

um confronto interno com o seu primeiro livro publicado, O nascimento da tragédia. O livro 

escrito em 1888 é uma radical afirmação da oposição do último Nietzsche a certas teses 

fundamentais de GT/NT, como, por exemplo, a metafísica de artista; que estaria baseada, 

como vimos, tanto em uma interpretação errônea dos gregos quanto em uma interpretação 

ingênua do projeto wagneriano de “obra de arte total”. Ao nosso ver, O caso Wagner se 

constrói, pois, numa tentativa de afirmar a sua teoria estética da fisiologia da arte e da 

décadence em contraposição à teoria metafísica de O nascimento da tragédia. Por isso, se nos 

prestamos à tarefa de analisar alguns aspectos da arte da décadence no último Nietzsche, e se 

a décadence é, ela mesma, confronto interno entre tradição e progresso, natureza e 

civilização, então foi-nos necessário realizar esse trabalho enfatizando o confronto pretendido 

entre o primeiro e o último livro da “estética” nietzschiana. 

Se algo mudou acerca da teoria da décadence desde o princípio de sua primeira 

elaboração em 1883 até o seu “acabamento” em 1888, mesmo que permanecendo enquanto 

acabamento apenas de maneira provisória, dado que Nietzsche continuou refletindo sobre a 



 131 

teoria da décadence até os últimos dias de sua vida filosófica, esse algo é, ao nosso ver, o 

ultrapassamento da décadence em relação à teoria da vontade de potência. Sobretudo no 

período de O caso Wagner constata-se que a décadence não é vista por Nietzsche apenas 

como um enfraquecimento da vontade de potência, mas como um fenômeno muito mais 

amplo e complexo. Compartilhamos da opinião de Le Rider272 sobre esse aspecto: Nietzsche 

teria ultrapassado decisivamente a oposição décadence/vontade de potência durante o período 

de sua elaboração de O caso Wagner. Nesse momento, a décadence se torna algo ainda mais 

complexo, e “Nietzsche toma consciência da dupla orientação possível da décadence: uma 

conduz à fraqueza, à doença da vontade, ao romantismo dos trasmundanos, ao pessimismo, ao 

‘budismo europeu’; a outra anuncia paradoxalmente uma radical e saudável ‘desconstrução’ 

dos falsos valores estéticos e morais”.273 

Para uma tal afirmação da complexidade da décadence, as leituras de Baudelaire 

sobretudo em 1887 e 1888, parecem ter colaborado de maneira senão decisiva, ao menos 

suficientes para serem levadas em consideração no que diz respeito à teoria da décadence tal 

como a vemos em O caso Wagner e nos fragmentos desse período. 

Podemos concluir, por fim – mas a título de prenúncio de continuidade –, que se o 

teatro é essa “arte da massa por excelência” (NW/NW, No que faço objeções), como afirma 

Nietzsche, o problema do ator ocupou um importante lugar no diagnóstico da modernidade do 

final do século. Uma prova disso é que desde 1874, recém dois anos após a publicação de O 

nascimento da tragédia, encontram-se nas anotações de Nietzsche reflexões sobre o que ele 

chamou, enfim em O caso Wagner, de “teatrocracia”. Em Gaia ciência, no livro V escrito e 

adicionado por Nietzsche em 1886, o filósofo afirmará, finalmente, em que medida o 

problema do ator havia sido uma preocupação de sua filosofia, e como tentamos mostrar, ele 

foi analisado a partir de suas bases genealógicas e fisiológicas até culminar na modernidade. 

No cenário do século XIX Wagner foi, nessa medida, quem melhor exprimiu um tal instinto 

de ator, alguém que para ser capaz de manter o seu sistema fisiológico decadente necessitou 

de ‘teatro’. A arte de Wagner é uma arte da excitação, da persuasão dos sentidos, uma arte da 

vitrine, uma arte de ‘efeitos’. 

 Mas ‘teatro’ não diz respeito, como vimos, a um ofício artístico: compreender o tipo 

de teatro ao qual Nietzsche dirige sua crítica foi necessário para pensar o papel da arte do ator 

na crítica nietzschiana à décadence da modernidade. Mais do que ser uma metáfora, “o 

problema do ator” parece condensar um aparato crítico que possibilita pensar um tipo 

                                                
272 Cf. op.cit, p. 99. 
273 Idem. 
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específico de décadence, a wagneriana: a décadence que deseja disfarçar o estado de 

dissolução, que encobre com mantos sublimes o horror da civilização e impede, assim, a 

possibilidade de uma sincera superação daquilo que constitui a própria época. Por isso, o 

passo fundamental para Nietzsche é ter sido wagneriano, é ter sido um décadent, mas com a 

prerrogativa de que se compreenda sua própria constituição.274 Ser um décadent –  mas 

permanecer sincero e íntegro diante de sua doença, comportar uma “ostensiva bravura do 

gosto”,275 que poderia ser até mesmo uma sutil e elevada forma de disfarce diante do 

sofrimento – é, todavia, o passo decisivo para proceder a uma honesta superação de sua 

própria época. 

 

 

  
 

  

                                                
274 “Tanto quanto Wagner, eu sou um filho desse tempo; quer dizer, um décadent: mas eu compreendi isso, e me 
defendi. O filósofo em mim se defendeu” (WA/CW, Prólogo). 
275 Cf. NW/NW, O psicólogo toma a palavra 3. 
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