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Tratar da obra A origem da tragédia grega, do alemão Nietzsche, é refletir 

sobre o perfil do gênero dramático, mais exatamente da tragédia, e, neste caso, sua 

decadência.

Friedrich Nietzsche (1844-1900) dedicou-se, desde cedo, à leitura dos 

trabalhos de Schopenhauer2, encaminhando-se, de logo, para o ateísmo; também sofreu 

influência de Wagner3, seu grande amigo durante um certo tempo, visto que Wagner era 

um cristão devoto, que reconhecia os valores, a moral tradicional e metafísica, fato que 

Nietzsche identificava como oposição e os fez romperem relações de amizade, pois 

Nietzsche, a partir de certo tempo, passou a ser contra a moral tradicional e a metafísica. 

Nietzsche diagnosticou a essência mortal da crise de nosso tempo, descreveu-a em suas 

características principais, de forma detalhada. Fez dela um estudo em diferentes níveis 

e, ao fazê-lo, enunciou freqüentemente, com a maior precisão, o que se esboçava 

somente neste fim de século XIX. Para o filósofo, essa era a doença mortal dos tempos 

modernos, o niilismo, reino do absurdo, do Nada. O niilismo ou a ausência de sentido: o 

futuro é então sem objetivo e todos os ideais tradicionais perdem seu valor. É marcado 

pela Morte de Deus, o mais importante dos acontecimentos. O apego à fé cristã se 

acaba. As trevas são o destino do mundo. O niilismo ativo destrói os valores tradicionais 

para acender a novos valores, pelo imoralismo, doutrina que se coloca para além do bem 

e do mal, podendo-se encontrar o caminho da vida criadora e da Vontade de Potência. A 

Vontade de Potência autêntica, como afirmação e plenitude, desvela o verdadeiro 

campo da vida e da transcendência. Às potências da vida vinculam-se também os 

autênticos valores morais, criados pelos melhores, pelos “senhores”, que se situam na 

corrente vital da Vontade de Potência. O pensamento de Nietzsche é, como se vê, 
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aristocrático, no sentido etimológico do termo. Ao vil rebanho, opõe-se a bela 

individualidade criadora. A oposição comanda certo número de conceitos de Nietzsche. 

O critério de “autenticidade” aparece sempre ligado, em Nietzsche, à afirmação e à 

potência criadora da vida.

É, na perspectiva de afirmação da potência criadora da vida, que é necessário 

compreender o símbolo de Dioniso, que detém um lugar central em Nietzsche, na obra 

A origem da tragédia (1871). Dioniso é um símbolo da vida, o ser mais transbordante 

de vida, Deus da embriaguez entre os gregos; ele encarna, no pensamento de Nietzsche, 

o devir como destruição e criação incessantes. Dioniso é a sensualidade, desfrute de 

uma força que engendra e destrói. O termo “dionisíaco” exprime a participação 

desregrada no curso exuberante da vida. Ao contrário, Apolo, deus da medida e do 

limite entre os gregos, remete em Nietzsche, a tudo o que é nítido, claro, distinto, 

limitado. Ao arrebatamento “dionisíaco” opõe-se a serenidade “apolínea”, o apolinismo

concebido como contemplação de um mundo de imaginação e sonho.

Passando o mundo indefinidamente pela alternância da criação e da destruição, 

da alegria e do sofrimento, do bem e do mal, para Nietzsche não se poderia mais 

procurar o ideal de um conhecimento verdadeiro, como fizeram os filósofos antigos e 

medievais.

A própria ciência, sim, a nossa ciência, encarada como sintoma de 
vida, que significa ela, afinal? Para quê, ou antes, de que nos vem 
toda a ciência? Pois quê? O espírito científico será mais do que 
recreio e distração em frente do pessimismo? Mais do que um 
expediente engenhoso contra – “a verdade”? Ou, para falar 
moralmente, um análogo do medo e da hipocrisia? Ou, para falar 
imoralmente, da astúcia? Ai, Sócrates, Sócrates: era então esse o 
“teu” segredo? Ó misteriosos ironista: era essa talvez a tua ironia? 
(NIETZSCHE, 1984, p. 3).

No momento, era importante se interpretar e avaliar todas as coisas do mundo. 

Era um caminho novo a percorrer. Era preciso encontrar a vida, desmascarar, tirar os 

véus que encobriam a humanidade há dois mil anos, os véus da religião, os véus dos 

valores falsos, portanto, inverter e/ou talvez revolucionar tudo. Conforme Nietzsche, a 

tragédia antiga se apresentava como um valor falso, importava-lhe mais saber como se 

nomeava a tragédia do que propriamente o que ela era.

A origem da tragédia é o primeiro livro de Nietzsche, de cunho poético, e, 

como foi dito anteriormente, um estudo sobre a decadência do gênero teatral. Portanto, 



não se trata de uma investigação histórica ou de uma incursão mítica na esfera da vida 

sobrenatural. A obra apresenta uma crítica à Poética, de Aristóteles, de sua concepção 

de tragédia, tomando por base o problema da língua em relação com a música e com a 

cena teatral. O filósofo alemão tenta arrancar a música ao texto, realçar suas 

potencialidades significantes antes de toda captura pela palavra ou pela idéia: é o que 

motiva o remontar genealógico, cujo efeito essencial é trazer à luz a matriz significante 

de toda representação e de toda figuração, a partir de seus resultados contraditórios na 

recaída clássica da tragédia.

Nesta discussão, abordam-se dois momentos contrastantes da A origem da 

tragédia. Primeiramente, aponta-se como a tragédia era concebida (Apolínea), 

observando uma visão de tragédia baseada na nova Grécia e, a seguir, como Nietzsche 

acreditava que ela deveria ser (Dionisíaca). A visão do filósofo sobre a tragédia é de 

crítica ao texto, parecendo-lhe que as idéias nele contidas estavam ali em função da 

influência de Wagner. Mas, a relevância está na maneira pela qual Nietzsche vê a 

tragédia grega, pela primeira vez um tema central da sua filosofia. No fenômeno do 

trágico, observa a verdadeira natureza da realidade; o estético adquire a condição de um 

princípio ontológico fundamental; a arte e a poesia trágica tornam-se para ele a chave 

que lhe abre a vida essencial do mundo. A arte é erigida em organon da filosofia, 

tomada como a via de acesso mais séria, mais autêntica, para a compreensão mais 

original a que, quando muito, segue-se o conceito em segunda posição. A intelecção 

conceitual ganha originalidade quando se confia a uma visão mais profunda da arte, 

quando reflete sobre o que a arte experimenta na criação. O filósofo serve-se de 

categorias estéticas para formular a visão fundamental do ser.

O espaço da cena clássica é, sem o saber, trabalhado por um movimento de 

transgressão, movimento que, para além das aparências, descobre um processo 

indefinido de produção-destruição sobre o qual ninguém pode deter nenhum domínio, 

espaço “aberto” de outra cena onde a proibição ético-metafísica não atua, 

descentramento de relevância, cujos deslocamentos nenhum sujeito pode prever. Assim, 

Nietzsche vê o poeta trágico pertencente à esfera apolínea pelo prazer que colhe da 

aparência e do espetáculo, mas, ao mesmo tempo, ele nega o prazer e encontra 

satisfação mais plena em destruir o mundo visível da aparência:

Apolo, como é o deus de todas as faculdades criadoras de formas, é 
também o deus da adivinhação. Ele que, desde a origem, é a 



“aparição” radiosa, a divindade da luz, reina também sobre a 
aparência, plena de beleza, do mundo interior da imaginação. A mais 
alta verdade, a perfeição deste mundo, opostas à realidade 
imperfeitamente inteligível de todos os dias, enfim, a consciência 
profunda da natureza reparadora e salutar do sono e do sonho, são 
simbolicamente o análogo ao mesmo tempo, da aptidão para a 
adivinhação, e da arte em geral, pelas quais a vida se tornou possível 
e digna de ser vivida (NIETZSCHE, 1984, p. 21-22).

No espaço dionisíaco, todo o sistema emotivo é irritado e amplificado, de 

modo que descarrega de uma só vez todos os seus meios de expressão, expulsando sua 

força de imitação de reprodução e transfiguração, de metamorfose, toda espécie de 

mímica e teatralidade.

Nietzsche (1984, p. 23) cita Schopenhauer:

Na mesma página, descreve-nos Schopenhauer o “horror” espantoso 
que se apodera o homem quando, subitamente derrotado pelas formas 
aparentes dos fenômenos, vê que o princípio da causalidade, em 
qualquer das suas manifestações, tem que admitir uma exceção. Se, 
além desse horror, considerarmos o êxtase arrebatador que, perante a 
falência do princípio de individualização, surge do que há de mais 
profundo no homem, o que há de mais profundo na natureza, 
começaremos então a entrever em que consiste o “estado dionisíaco”, 
que compreendermos muito melhor por analogia com a embriaguez.

Durante a embriaguez extática do estado dionisíaco, abolindo as separações e 

os limites ordinários da existência, há efetivamente um momento “letárgico” durante o 

qual se desvanecem todas as lembranças pessoais do passado. O homem dionisíaco 

penetra com olhar profundo na essência das coisas, vê e se desencanta da ação, uma vez 

que não pode alterar em nada a essência dessas coisas, a pretensão de endireitar o 

mundo parece-lhe vergonhosa. Segundo Nietzsche, o conhecimento mata a ação, para 

agir é indispensável que o sobre o mundo paire o véu da ilusão. Não é a reflexão o que 

nos impede de agir, é o verdadeiro conhecimento, a visão da verdade horrível, o que 

anula todos os impulsos, todos os motivos de agir.

Por fim, Nietzsche afirma ser necessário apreciar o efeito integral de uma 

verdadeira tragédia musical:

No efeito de conjunto da tragédia, o elemento dionisíaco readquire o predomínio; 
ela consolida-se por um acordo cuja harmonia nunca poderá ter saído da esfera da 



arte apolínea. E assim se revela a verdadeira natureza da ilusão apolínea cujo fim é 
manter sempre um véu, durante a tragédia, sobre a autêntica ação dionisíaca 
(NIETZSCHE, 1984, p. 135).

Dessa forma, Nietzsche sugere uma aliança entre o espírito apolíneo e o 

instinto dionisíaco, ou seja, uma conversa entre essas duas divindades, de maneira que 

se conseguisse o fim último da tragédia e da arte.


