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RESUMO 

 

 

Richard Wagner concebia a arte como uma atividade similar à religião, que deveria 

conduzir o ser humano à reflexão sobre as questões principais de sua existência e levá-lo ao 

aperfeiçoamento.  Wagner sempre foi obcecado pela ideia da redenção e a preocupação do 

compositor com a regeneração do ser humano perpassa toda a sua obra.  Os conceitos 

religiosos de Wagner, presentes em sua obra musical e em seus ensaios literários, reúnem 

tradições cristãs e budistas, ideias políticas e preceitos mitológicos que delineiam o seu credo 

pessoal, uma forma de religião sincrética na qual a arte tem o seu lugar como elemento de 

transcendência, cumprindo a função de interpretar os símbolos míticos para torna-los 

compreensíveis à percepção do espírito humano.  

 Os ideais artísticos de Wagner vão ao encontro do pensamento de Paul Tillich e a sua 

Teologia da Cultura. Tillich afirma que a religião não está restrita aos limites dos templos 

religiosos ou aos domínios institucionais, mas encontra-se em qualquer expressão humana na 

qual se manifeste a “preocupação suprema”. Ela pode ser reconhecida em qualquer situação 

onde se encontre o elemento incondicional, nas manifestações da criatividade humana e na 

cultura, na busca honesta da verdade ou na procura de solução para as adversidades da 

existência.    

Portanto, o objetivo desse estudo é buscar no pensamento tillichiano uma correlação 

teológica para os anseios de redenção evidenciados na obra de arte wagneriana.  
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ABSTRACT 

 

 

Richard Wagner conceived the artwork as an activity similar to religion that should 

lead the human being to reflection about essential questions of his existence and conduct him 

to perfection. Wagner was always obsessed with the idea of redemption and his apprehension 

about regeneration of human being passed over of all his works.  Wagner religious concepts 

has always been presented in his musical works and his literary essays, combining Christian 

and Buddhist traditions, political ideas and mythological principles that delineate his personal 

credo, a kind of syncretic religion in which the artwork has its place as a transcendence 

element, fulfilling the function to interpret the mythical symbols and making them 

comprehensible to human spirit perceptions.    

Wagner artistic ideals goes at the encounter of Paul Tillich thoughts and his Theology 

of Culture. Tillich states that religion is not restricted to the limits of religious temples or 

institutional domains, but could be found in any human expression that can manifest the 

“ultimate concern”.  It can be recognized at any situation where one can find the 

unconditional element, in human manifestations of creativity and in culture, in honest 

searching for the truth or pursuing solutions to the existence adversities.  

Therefore, the purpose of this study is to search in Tillichian thoughts a theological 

correlation to redemption anxiety evidenced in Wagnerian artwork. 

    

   Keywords: religion, art, theology, mythology, regeneration, redemption. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Quando observamos a obra de Richard Wagner e percebemos as muitas proposições 

de caráter religioso expostos por ele em seus ensaios literários e em suas óperas, uma 

pergunta apresenta-se como inevitável: era Wagner um crente fervoroso que tinha uma 

convicção religiosa concebida como fundamento da existência e procurava proclamá-la por 

meio da sua obra de arte, ou era apenas um artista que buscava conhecimentos de várias 

fontes, políticas, filosóficas e religiosas, budistas, bramanistas ou cristãs, simplesmente para 

usá-las de forma programática e utilitarista, para que sua arte conquistasse uma projeção 

universal?  

A presente pesquisa tem como propósito apresentar o pensamento religioso de 

Wagner, na sua pluralidade, partindo do princípio de que ele era um compositor de óperas 

buscando respostas para questionamentos pessoais e, portanto, não se pode esperar de um 

artista uma forma de pensamento estruturado como se espera de um pensador da filosofia ou 

de um teólogo sistemático, embora sejam essas as suas fontes de referência.  O próprio 

compositor nos indica esse caminho quando, após expor vários princípios religiosos no seu 

ensaio Religião e Arte, escreve: 

Queres por acaso criar uma nova religião? poderia se perguntar ao autor 
desse artigo. Como tal, devo declarar francamente que é um tanto 
impossível. [...] Meus pensamentos tem florescido em minha mente como 
um artista em seu intercurso com a vida. [...] Tendo chegado à convicção de 
que a verdadeira arte só pode florescer em terreno de um verdadeiro hábito 
moral, tenho concluído por reconhecer nela uma missão tanto mais elevada 
quanto mais parecida com uma religião verdadeira. (WAGNER, 1994, 
p.250) 

 

 Desse modo, não será o objetivo desse trabalho, definir qual a forma de religião 

apresentada por Wagner nos seus trabalhos, mas apenas apontar um grupo de conceitos, 

tomados de diversas fontes, que expressam elementos de fé, seja ela de origem religiosa ou 

filosófica, social ou mitológica, e que se constituem como fundamento da obra de arte 

wagneriana. É importante ressaltar que esta obra se apresenta a nós com uma característica 

incontestável: Richard Wagner sempre foi fascinado pela ideia da redenção.  A confrontação 

com dilemas éticos e morais e a busca incessante por uma forma de regeneração do ser 

humano perpassa toda a sua criação.  
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Essa regeneração, no entender de Wagner, deveria acontecer por meio de uma 

revolução que trouxesse uma reforma para todos os setores da vida humana.  Assim, Wagner 

passou a desenvolver críticas políticas, apoiando ideais tanto de republicanos quanto de 

anarquistas contra o poder da monarquia; críticas sociais, denunciando os males da 

industrialização que destruía a criatividade dos seres humanos escravizando-os nas fábricas; 

críticas à religião, que substituía a prática do amor e da compaixão pela crença e obediência 

aos dogmas instituídos e, por fim, crítica à arte, que deixou de se preocupar com o 

enriquecimento do espírito humano para enveredar-se pelos caminhos do modismo e da 

diversão supérflua e inconsistente.  

Essa visão de Wagner sobre o ideal altruísta da arte, que não poderia se dispor ao 

divertimento inconsequente quando poderia servir aos ideais de uma revolução que deveria 

elevar o nível de consciência social sobre as reais necessidades do ser humano,  constitui-se 

num predecessor e originário dos ideais revolucionários radicais do século XX, segundo os 

quais qualquer deleite estético era considerado uma provocação ou uma atitude insensível 

diante da miséria dos menos favorecidos e dos apelos de igualdade preconizados por esses 

movimentos. 

Como referencial na área da teologia, tomaremos os estudos sobre a arte de Paul 

Tillich, especialmente os princípios por ele desenvolvidos na Teologia da Cultura e outros 

textos correlatos, nos quais estabelece que “a religião é a substância da cultura e a cultura é a 

forma da religião”. (TILLICH, 2009, p.83) 

Tillich, que teve seus estudos sobre a arte e a teologia focados sobre as artes visuais, 

essencialmente a pintura e a arquitetura, fez poucas observações acerca da música. Em seu 

único texto no qual menciona Richard Wagner, o define como “grande compositor que abriu 

novos horizontes à música moderna”, mas o faz apenas para comentar a sua grande amizade 

com Nietzsche, que também se interessava bastante por música. (TILLICH, 2004, p.208) Se 

considerarmos que entre 1925 e 1929 Tillich foi professor catedrático de ciências da religião 

em Dresden, cidade onde Wagner era reverenciado por ter iniciado sua carreira e 

desenvolvido ali intensa atividade artística, esse silêncio sobre Wagner ou esse 

distanciamento de sua obra, pode ser entendido também por razões mais particulares. Nos 

anos de Tillich na Saxônia, o nome de Wagner estava sendo fortemente associado às ideias de 

“pureza racial” por obra de seu genro e biógrafo, Houston Stewart Chamberlain, intelectual 
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atuante na gênese do nacional-socialismo alemão.1 Esse momento, com certeza, teve um 

significado importante na vida de Tillich, pois aí começaram a se intensificar as 

transformações políticas com as quais ele se confrontou na Alemanha nazista, que o levaram a 

emigrar para os Estados Unidos em 1933.  

Embora muitas questões pontuais do pensamento de Wagner encontrem respaldo na 

teologia de Tillich, as quais serão apresentadas oportunamente, como, por exemplo, os danos 

causados ao espírito humano como consequência do processo de industrialização, não é 

objetivo da presente pesquisa elencar assertivas teológicas para justificar a obra de Wagner 

como arte religiosa, pois este não é o método de análise proposto por Tillich.  

Para Tillich, a religião não é uma função especial do espírito humano, associada a uma 

atividade específica da vida, mas é a dimensão de profundidade presente em todas as funções 

da existência humana. Em todas as manifestações culturais autênticas existem marcas da 

experiência de um absoluto, de um sentido último da vida. O incondicional, o sagrado, se 

manifesta na obra de arte através da profundidade do pensamento, quando se busca alguma 

resposta à questão fundamental da existência humana. 

Portando, não cabe aqui, como já foi mencionado, situar o pensamento ou a obra de arte 

wagneriana dentro de um padrão religioso tradicional, mas sim decifrar a mensagem 

transmitida por ela e verificar como ela nos transporta à experiência do absoluto, ao confronto 

com a realidade última.  Tillich, quando observou a tela Guernica, de Picasso, e a classificou 

como obra de arte protestante, essencialmente religiosa, não o fez tomando por referência o 

pensamento religioso do pintor, numa acepção tradicional da palavra, mas sim ao que sua 

obra significa para o espírito humano, percebendo a força com que ela nos revela a 

preocupação suprema. 

Wagner, mesmo ao considerar que a verdadeira arte deveria se aproximar de uma 

verdadeira religião, tinha consciência de que a sua função era a do artista e não a do sacerdote, 

pois inicia seu ensaio Religião e arte declarando:  

Enquanto para o sacerdote é importante que as alegorias religiosas sejam 
consideradas realidades de fato, isto não importa de modo algum para o 
artista, o qual, sem evasivas, apresenta livremente a sua obra como sua 
própria invenção. (WAGNER, 1994, p.213) 

 

                                                           
1 Esse assunto é comentado em detalhes no item 1.4 do primeiro capítulo, sobre o antissemitismo. 
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 Ao comentar a obra de Tillich, Calvani escreve: “Movimentos revolucionário 

artísticos representavam princípios religiosos em ação, ainda que ocultos”. E conclui 

definindo os parâmetros dessa relação: “A obra de arte não produz o incondicional, mas 

revela-o”. (CALVANI, 2010, p.53) 

Portanto, sob esta perspectiva, como nos esclarece também Hans Küng, não convém 

considerar a arte como uma substituta da religião, como se o artista substituísse o sacerdote e 

o teatro a igreja, numa relação de identificação de propósitos, mas sim numa nova correlação, 

um novo contexto relacional entre arte e religião, estética e teologia. Não uma pseudo-

religião, mas uma religião verdadeira, que liberte e redima de fato. (KÜNG, 2008, p.90) 

A presente dissertação será composta de três capítulos. No primeiro capítulo será 

traçado um perfil do posicionamento político, filosófico e teológico de Wagner, suas 

considerações acerca do cristianismo desde o tempo da juventude revolucionária até à 

serenidade da maturidade, os conceitos absorvidos do budismo, suas manifestações de 

antissemitismo e, por fim, o mitologismo, tomado como dispositivo pedagógico para expor, 

de maneira simbólica em suas obras, o desvendar das ambiguidades da natureza humana. 

O segundo capítulo será composto de duas partes. A primeira apresentará o 

pensamento teológico de Paul Tillich e o método por ele criado para analisar a correlação 

entre a religião e a arte. Na outra parte serão comentados vários pontos da reflexão teológica 

de Paul Tillich que encontram lugar no pensamento e na obra de Richard Wagner. 

  No terceiro capítulo serão analisadas duas obras musicais de Wagner, a saber, a 

tetralogia O anel dos nibelungos e Parsifal, nas quais serão comentados os temas mitológicos 

e religiosos utilizados pelo compositor para representar simbolicamente os dilemas éticos e 

morais que compõem os dramas existenciais do ser humano. Esses temas serão confrontados 

com a teologia da cultura e da arte desenvolvida por Paul Tillich, procurando demonstrar de 

que forma o ideal de redenção wagneriano pode ser entendido como a preocupação suprema 

descrita por Tillich, que caracterizam uma obra de arte como religiosa. 

 Este estudo será focado essencialmente no conteúdo literário e ideológico da obra 

wagneriana, ficando excluídas as abordagens referentes à área específica da composição 

musical, estruturação harmônica e melódica, instrumentação e análises formais, por 

pertencerem a campos alheios aos propósitos desta pesquisa.  
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CAPÍTULO 1 

 

 

RICHARD WAGNER E O IDEAL DE REDENÇÃO 

 

Neste primeiro capítulo será feito um resumo biográfico de Wagner, com as influências 

que marcaram o seu pensamento desde a sua juventude revolucionária, suas preocupações 

sociais e políticas que definiram seus ideais artísticos e suas diversas influências recebidas na 

área da política, da filosofia e da religião.  Estes dados serão tomados dos seus textos A arte e 

a revolução, A obra de arte do futuro, O Estado e a religião, O judaismo na música, e 

Religião e arte. Muito de seu ideal artístico também está descrito no livro Beethoven, escrito 

por Wagner em 1870 para comemorar os cem anos do nascimento do compositor. Os ideais 

wagnerianos também são descritos em Wagner em Bayreuth, a “Quarta consideração 

extemporânea” de Nietzsche, na qual descreve o significado filosófico do empreendimento 

artístico de Wagner.  

 
1.1 Wagner e a revolução 

Richard Wagner nasceu em 22 de maio de 1813, durante as Guerras de Libertação, 

pouco antes da Batalha das Nações, que encerrou o Império Napoleônico na Alemanha. 

Pertencendo a uma família de tradição cristã protestante, atraído pelo anticlericalismo e 

anticatolicismo, desde cedo apresentou tendências revolucionárias, associando princípios 

evangélicos de igualdade, liberdade e amor ao próximo às ideias de anarquistas como 

Proudhon, e Bakunin, com o objetivo de combater o Estado com seu governos opressores e o 

poder do dinheiro e da propriedade como causas da miséria humana. 

A agitação política reinante durante seus anos de estudante em Leipzig, que tiveram 

lugar desde o início da década de 1830, levou a confrontos violentos entre a polícia e as ligas 

de estudantes alemães, nos quais Wagner teve participação ativa. Em seu Esboço 

autobiográfico Wagner escreveu: “De um só golpe tornei-me um revolucionário e cheguei à 

convicção de que todo aspirante a ser humano deveria preocupar-se exclusivamente com a 

política”. (MILLINGTON, 1995, p.156) 
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Pouco tempo depois, enfrentou uma crise de lealdade entre a obrigação de servir o rei 

Frederico Augusto II, de quem Wagner foi Mestre de Capela em Dresden, e a convicção de 

que o progresso só seria possível sob um sistema político que se alinhasse com o sentimento 

republicano. Discussões políticas entre república e monarquia estavam em crescimento nos 

anos que antecederam a revolução de 1848.  Essa ambiguidade de compromisso tornou-se 

patente em seu discurso pronunciado em 14 de junho de 1848, em uma atividade 

revolucionária contra o governo saxão, quando aparece sua reivindicação por uma sociedade 

igualitária, sem os obstáculos de classe, propriedade, religião e lei.   Essa situação aparece 

representada com bastante semelhança na sua ópera Rienzi, que obteve grande sucesso na 

época. 

Os anos de 1848 e 1849 foram anos de revoluções nas grandes cidades da Europa, 

como Paris, Munique, Viena, Praga, Berlin, Dresden, com manifestações políticas e levantes 

de caráter revolucionário.  Em 1848, Marx e Engels publicaram o Manifesto do Partido 

Comunista.  

Em Dresden, 1849, sob a influência de Mikhail Bakunin, Wagner parece ter sido 

submetido a um processo de doutrinação implacável, que levou-o a escrever o poema A 

Necessidade, publicado na Volksblätter, jornal subversivo de seu amigo August Röckel, do 

qual o próprio Wagner foi editor, após a prisão de Röckel. Contra Röckel chegou a ser 

decretada contra ele a pena de morte, mas depois esta pena foi reduzida para prisão.  Nessa 

época, Wagner também escreveu um comentário sobre o texto O que é a propriedade?, do 

anarquista Proudhon, com seu apelo “pela destruição de tudo o que reprimisse a expressão 

desinibida do instinto social”. 

Muitos artigos da Volksblätter eram anônimos, mas sabe-se por meio de análise das 

características estilísticas, que muitos deles eram de Wagner.  Entre eles está o famoso texto A 

revolução, no qual critica a máquina estatal e anuncia ao povo a chegada da revolução que 

acabaria com a exploração dos pobres pelos ricos. 

Olhe para lá: das fábricas saem multidões; têm trabalhado e criado coisas 
maravilhosas. Eles e seus filhos estão nus, tremem de frio e sofrem fome, 
pois o fruto de seus trabalhos não lhes pertence, mas sim ao rico e ao 
poderoso, que chama de seus aos seres humanos e à terra.   Olha, ali se 
reúnem, vêm de aldeias e casebres; eles são os que cultivam a terra e a 
convertem em alegre jardim, e a abundância de frutos para todos os que 
vivem aqui recompensou seus esforços; contudo são pobres, estão nus e 
padecem fome, pois a bênção da terra não é para eles nem para os demais 
que estão necessitados. A terra pertence unicamente ao rico e ao poderoso. 
[...] Centenas de milhares, milhões acampam nas alturas e olham à distância, 
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onde a nuvem crescente anuncia a proximidade da Revolução libertadora, e 
todos eles, os que já não tem nada que lamentar, a quem lhes foi roubado 
inclusive os filhos para convertê-los, mediante oportuna formação, em 
bravos carcereiros de seus pais; cujas filhas percorrem, cheias de vergonha, 
as ruas das cidades, vítimas das baixas paixões do rico e poderoso; todos eles 
com os rostos consumidos, marcados pela dor, os membros torturados pelo 
frio e fome, todos aqueles que nunca conheceram a alegria acampam ali nas 
alturas, tremem em angustiosa espera, contemplam com o olhar atento o 
fenômeno que vai se aproximando e escutam em silencioso recolhimento o 
rumor da tormenta que avança trazendo ao seu ouvido a saudação da 
Revolução. (WAGNER, 1849, p.1) 

 

A atividade subversiva, que não se limitava apenas a escrever textos anônimos na 

Volksblätter, mas também o levou a participar de conflitos armados, obrigou-o a fugir de 

Dresden em 9 de maio de 1849, para evitar que fosse preso. Dirigiu-se como exilado para a 

Suíça, ocasião em que estendeu sua peregrinação até São Petersburgo e Moscou.  Durante 

esse exílio na Suíça, Wagner aumentou sua simpatia pelas ideias republicanas, quando 

intensificou sua amizade com o príncipe do socialismo alemão, George Herwegh que, junto 

com Bakunin, era muito ligado a Karl Marx.  Herwegh também foi amigo, durante toda a 

vida, de Ludwig Feuerbach, sob cuja bandeira relutante a revolução da década de 1840 havia 

sido travada sem sucesso. (MILLINTON, 1995, p.157)  

A convicção revolucionária de Wagner, contrastada pela experiência de seus anos de 

exílio, não passou sem observação. O compositor Liszt escreveu-lhe em tom de censura: “Sua 

grandeza também contribui para sua infelicidade, até você afundar na crença e permitir que 

ambas se ergam das profundezas”.   Wagner lhe respondeu, inflamado: “Eu também sou 

impiedosamente escarnecido por minha fé, pois acredito no futuro da humanidade e derivo 

esta crença simplesmente de minha mais profunda necessidade”. (MILLINTON, 1995, p.164)  

O envolvimento de Wagner com um grupo de radicais exilados em Zurique, 

acompanhado de perto por agentes da polícia, ajudou-o a manter sua fé na causa republicana, 

ainda por muito tempo após o fracasso das revoluções ter se tornado patente e a Europa ter 

entrado na era dos monarcas.  

 

1.1.1 A Arte e a revolução 

O descontentamento com a situação política, econômica e social que resultavam na 

degradação do ser humano, produziam em Wagner o sentimento da necessidade do resgate da 

dignidade humana. Exilado e já sem possibilidade de ação direta junto aos grupos revoltosos, 
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encontrou na sua própria atividade artística, a música e o teatro, as armas de apoio para a 

revolução que pretendia. Disposto a empunhar estas armas, entregou-se a elaborar os 

princípios que norteariam a sua obra, produzindo no ano de 1849 dois importantes textos: A 

arte e a revolução, no qual tece severas críticas à Igreja e ao Estado, que ele julgava 

responsáveis pela degradação social, inclusive a decadência da arte, e A obra de arte do 

futuro, texto voltado para a análise das técnicas artísticas, no qual idealiza a obra de arte total, 

a Gesamtkunstwerk, que deveria reunir a música, a poesia e o teatro numa reforma artística 

que revolucionaria os espetáculos operísticos.  

Inconformado com a produção artística de sua época, Wagner percebia a necessidade 

de acabar com a frivolidade das atividades teatrais, entre as quais a ópera romântica ocupava 

o papel central, proporcionando espetáculos de diversões superficiais e inconsequentes.  

Na sociedade industrial a arte voltara-se em grande parte para o entretenimento, 

desvinculada da vida e das experiências do indivíduo. O teatro moderno transformou-se numa 

indústria do entretenimento, expressando tanto a avidez pelo ganho monetário por parte dos 

empresários quanto a busca de diversão e glamour social por parte do público. 

Em A Arte e a Revolução Wagner escreve:  

a ópera transformou-se num entrecruzar volante e caótico de elementos de 
natureza sensível, sem qualquer tipo de ligação, de onde cada espectador 
recolhe a seu modo aquilo que melhor possa servir às suas capacidades de 
apreciação, a elegância do salto de uma bailarina, a ousadia da interpretação 
de uma ária, o brilhantismo pictórico de um ou outro cenário, o efeito 
inesperado de um acorde orquestral vulcânico, ... mas o único objetivo capaz 
de justificar o uso de toda essa variedade de meios, o grande objetivo 
dramático, esse já não passa pela cabeça de ninguém. (WAGNER, 2000, 
p.62) 

  

Wagner atribui esse desvio dos objetivos da arte à mentalidade orientada unicamente 

na perspectiva do lucro industrial, produzindo o embotamento da educação. A mentalidade 

moderna, produtivista, voltada para a satisfação de necessidades imediatas, exilou o homem 

de sua relação com as profundezas de sua natureza, impondo-lhe a “insolência de uma cultura 

que só sabe empregar o espírito humano como força motriz das máquinas”. (WAGNER, 2000, 

p.86)  

 

1.1.2  A reforma da ópera 
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 Nos séculos XVII e XVIII a ópera havia se tornado um evento multifacetado que 

poderia se estender por até cinco horas de duração nas quais, ao lado das apresentações 

musicais, ocorriam reuniões de negócios, discussões políticas, comidas e bebidas, leituras e 

até jogos de cartas.  Esses espetáculos não mantinham a organicidade sequencial de uma 

unidade de composição operística. Eram apresentações programadas em blocos que incluíam 

as chamadas “árias de baú”, peças mais aclamadas do repertório dos solistas convidados. A 

montagem desses blocos seguia o repertório das emoções cultivadas no romantismo: ternura, 

tristeza, solidão, agitação, seriedade, entusiasmo e comoção, furor, inveja, vingança, desejo, 

luto, terror e lamentação.  O público tinha a liberdade de sair da sala, voltar a sua atenção a 

outros assuntos para evitar a fadiga e retornar nos momentos que mais despertavam a sua 

atenção, em geral, nas passagens mais famosas das óperas ou no momento da apresentação 

dos solistas mais competentes. (CAZNÓK; NETO, 2000, p.22)  

Para Wagner, essa atitude burguesa e leviana, desrespeitosa para com os artistas, 

deveria ser erradicada totalmente. Era preciso investir todos os esforços na formação de um 

novo ouvinte, que cultivasse uma outra forma de apreciação da arte e desenvolvesse uma nova 

experiência estética baseada na reflexão sobre um conteúdo filosófico mais profundo e 

relevante, que não tivesse como referência apenas o mundo do sentimentalismo leviano. 

Movido pelo ideal de usar a arte como um meio de aperfeiçoamento do espírito 

humano, provocou uma revolução na forma de compor, reformulando os espetáculos teatrais 

com uma nova maneira de utilização dos elementos das artes, modificando a técnica de 

composição usada na ópera clássica e romântica, cujo estilo havia chegado ao século XIX sob 

forte influência dos compositores franceses e italianos. Eliminou de seus dramas musicais a 

possibilidade de interrupções, suprimindo os números isolados de solistas e os recitativos, 

integrando os personagens numa nova estrutura dramática de sequência contínua. Criou 

também uma nova forma de desenvolvimento melódico, ao qual deu o nome de “melodia 

infinita”, que era formulada num todo indivisível, de modo que não era possível identificar 

claramente o início e o fim de períodos. Wagner tornou-se habilidoso em conduzir o público 

ao êxtase e deixá-lo à deriva emocional, dando prosseguimento de forma ininterrupta ao 

drama através do Leitmotiv.2   

 Com isso, suprimiu as partes que ofereciam oportunidade a exibições de virtuosismo e 

superioridade técnica que ele considerava abomináveis por desviar a atenção do ouvinte para 

                                                           
2 O Leitmotiv auxilia o ouvinte na compreensão auditiva, identificando por meio de motivos ou frases musicais 

os personagens ou as situações afetivas e emocionais em que eles se encontram no enredo da obra. 
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elementos formais e deixar de lado o que mais interessava: a reflexão sobre a mensagem 

transmitida. A caracterização e a exacerbação de emoções não poderiam mais conduzir 

artistas e público. O espectador deveria ser conduzido pelo caminho das vivências de 

sentimentos indefinidos e ambíguos numa estrutura vaga e instável que deixava o ouvinte sem 

recurso para um possível controle. Nos dramas musicais de Wagner entremeiam-se campos 

afetivos enredando-se uns aos outros continuamente. Dessa forma, os espetáculos eram 

montados numa sequência ininterrupta, cuja compreensão dependia de uma atenção contínua, 

não permitindo a manifestação da plateia durante as cenas e deixando o entusiasmo das 

palmas ou vaias para o fechar das cortinas. (CAZNÓK; NETO, 2000, p.25)  

O esforço de concentração exigido para esse tipo de experiência, que requeria imersão 

total do ouvinte, por muitas vezes distanciou Wagner do público habituado à tradicional ópera 

italiana e francesa, causando sérios transtornos financeiros à sua carreira. Essas dificuldades 

foram registradas por Charles Baudelaire no seu texto Tannhäuser em Paris, no qual 

descreve, entre elogios ao estilo e à profundidade conceitual da obra de Wagner, a reação 

violenta do público e o humilhante fracasso de Wagner na França:  

Wagner fora audacioso. O programa de seu concerto não compreendia nem 
solos de instrumentos, nem canções e nenhuma das exibições tão caras a um 
público amante dos virtuoses e de seus tours de force.”  [...] “O foyer do 
Théatre Italien atraia curiosamente a observação na noite do primeiro 
concerto. Eram furores, gritos, discussões que pareciam sempre ao ponto de 
degenerar em vias de fato.” [...] “O que se propala, então, de disparates, 
absurdos e até mentiras é verdadeiramente prodigioso e prova com evidência 
que, entre nós, pelo, menos, quando se trata de apreciar uma música 
diferente daquela que é conhecida de todos, a paixão, a opinião pré-
concebida tomam de modo exclusivo a palavra e impedem que fale o bom 
senso e o bom gosto. (BAUDELAIRE, 1990, p.31)  

 

 O fracasso nas apresentações continuaram com manifestações de desprezo, assobios e 
tumultos, até ao ponto de cancelarem as apresentações.  

Assim, de todos os lados, abundam agora as queixas; todos gostariam de ver 
a obra de Wagner e todos denunciam a tirania. Mas a administração baixou a 
cabeça diante de alguns conspiradores e já se devolve o dinheiro pago pelas 
representações seguintes. (BAUDELAIRE, 1990, p.107) 

 

Também Nietzsche, no seu livro Wagner em Bayreuth, relata as dificuldades pessoais 

de Wagner e a coragem por ele demonstrada ao enfrentar as rígidas estruturas políticas e 

convenções culturais estabelecidas, que por vezes o submetiam a privações, sem desistir da 

sua missão de utilizar a arte como instrumento de reforma e regeneração moral e sem 

renunciar ao projeto de utilizá-la “para arrancar o povo de seus interesses vulgares, elevando-
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o ao culto à inteligência daquilo que o espírito humano pode conceber de mais profundo e 

maior”. (NIETZSCHE, 2009, p.17) 

Na sociedade industrial a arte volta-se em grande parte para o entretenimento, 

desvinculada da vida e das experiências do indivíduo. O teatro moderno transformou-se numa 

indústria do entretenimento, expressando tanto a avidez pelo ganhos monetários por parte dos 

empresários quanto a busca de diversão e glamour social por parte do público.  Nietzsche 

descreve a arte moderna (do final do séc.XIX) como “arte narcótico”, destinada a 

proporcionar ao público a fuga do tédio, o desejo de se ver livre de si mesmo e de suas 

misérias, fazer com que ele seja aliviado da sua sensação de vazio e de fome através do “ópio 

da arte”. (NIETZSCHE, 2009, p.28) 

Wagner, que teve uma mente revolucionária desde a sua juventude, ao sentir-se 

imbuído da missão de transformar esse estado de coisas, expressa: “O único consolo que o 

teatro me reservou, eu o encontrei entre essas crianças perdidas da sociedade burguesa 

moderna ... e para elas, que erravam como ciganos através do caos de uma nova ordem 

mundial burguesa, quis erguer minha bandeira”. (WAGNER apud NIETZSCHE, 2009, p.51) 

 
1.2  O Cristianismo 

Dentre as muitas ideias controvertidas de Wagner, encontram-se os seus conceitos 

sobre o cristianismo. Se, de alguma forma, podemos imaginá-lo como um ateu que, com base 

nos princípios filosóficos de Feuerbach, teceu severas críticas ao cristianismo, principalmente 

no seu ensaio A arte e a revolução, de outro modo, ao lermos os seus textos mais tardios, 

encontramos uma outra postura, como a do texto Religião e arte, no qual descreve Jesus como 

o Redentor da humanidade.  

Logo na sua juventude, nos tempos de revolução em Dresden, quando associava a 

mensagem dos Evangelhos com o pensamento político anarquista de Bakunin, exigindo 

igualdade entre os seres humanos e lutando contra a exploração dos ricos pelos pobres, 

Wagner escreveu o libreto e iniciou o esboço de uma ópera intitulada Jesus de Nazaré, obra 

não concluída, onde Jesus aparece como um revolucionário libertador. Quando era Mestre de 

Capela em Dresden, inspirado no tema do Evangelho, compôs a Ceia de amor dos apóstolos, 

obra para coro masculino na qual a Eucaristia era apresentada como símbolo do ensinamento 

deixado pelo Mestre acerca do direito de todos ao pão.  
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Os anos de refúgio na Suíça foram tempos de preocupações filosóficas e reflexões 

acerca de como a arte poderia ser um instrumento de luta contra a submissão que o processo 

de industrialização impunha ao povo indefeso. Também foram anos de profundas críticas à 

Igreja que se aliava ao Estado para a manutenção do sistema econômico em que a arte só 

servia para diversão supérflua e não para reflexão sobre os problemas existenciais.  

Essas reflexões eram feitas por Wagner sob a influência de Ludwig Feuerbach e suas 

obras A essência do cristianismo e Princípios da filosofia do futuro, esta inclusive inspirou 

diretamente o ensaio wagneriano A obra de arte do futuro.  

Qual é a ideia norteadora de Feuerbach? Deus, ou os deuses, são pura 
fabricação, projeção humana; o homem refletiu sua própria essência no céu, 
a tornou independente e adorou, exteriorizando-a de si. E o infinito amor de 
Deus? No fundo, não é senão o infinito amor dos homens por si mesmo, que 
na dor – a morte de Cristo na cruz – se vê posto em prova extremamente. [...] 
Assim pois, a teologia haverá de remir radicalmente a antropologia. Terá que 
se colocar a política no lugar da religião, a terra no lugar do céu, o trabalho 
em lugar da oração, o homem no lugar do cristão. (KÜNG, 2008, p.80) 

 

No ensaio A arte e a revolução, Wagner denunciava a transformação ocorrida no 

cristianismo vigente, criticando o poder despótico da Igreja Romana que, sob a força da 

Inquisição, submeteu o homem a uma existência miserável, destituída de vida autêntica e 

criativa, obrigando-o a ter desprezo pela vida terrena em troca de uma felicidade futura.   

 Do ponto de vista do cristianismo os objetivos do homem são totalmente 
alheios à vida terrena e concentram-se em Deus, num deus absoluto e 
exterior ao mundo dos homens. Consequentemente, a vida só pode constituir 
objeto de preocupação humana no que respeita às necessidades mais 
imediatas, já que cada um de nós, ao receber a vida, contraiu também a 
obrigação de conservá-la até que Deus entenda ter chegado o momento de 
nos libertar desse fardo. (WAGNER, 2000, p.73) 

 

Lembrando também que, distorcendo os valores da religião, a Igreja se calava diante 

da exploração dos mais fracos, Wagner questiona a autenticidade dos dogmas do Cristianismo 

lembrando que esta forma de pensamento não estava presente na origem do ensino de Jesus: 

Não pode o historiador saber com segurança se tal era também o pensamento 
de um certo pobre homem, filho de um carpinteiro da Galiléia. Perante a 
miséria dos seus irmãos ele levantou a voz para lhes dizer que tinha vindo 
trazer, não a paz ao mundo, mas sim a espada; e frente à hipocrisia dos 
fariseus, covardemente bajuladores do poder romano para mais 
desapiedadamente manietarem e submeterem o povo, fazia troar a sua 
indignação repleta de amor; pregava, enfim, o amor geral entre os homens, 
um amor que, por certo, não se poderia esperar de gente que houvesse de se 
desprezar a si mesma. (WAGNER, 2000, p.49) 
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 Wagner então prossegue na sua exposição de ideias que associam a filosofia 

materialista de Feuerbach com o Evangelho de Jesus: 

Se o homem souber que é ele o único objetivo da sua existência, se tiver 
compreendido que só em comunhão com todos os outros homens pode 
chegar a atingir a perfeição desse objetivo, então a sua profissão de fé social 
só poderá consistir numa retificação positiva do imperativo contido nas 
palavras de Jesus: ‘Não cuideis de saber o que havemos de comer e o que 
havemos de beber, nem tampouco de saber com o que havemos de nos 
cobrir; porque tudo isto vos foi dado pelo Pai celestial’. (WAGNER, 2000, 
p.91) 

 

 E quem será então esse Pai Celestial, no conceito de Wagner? A resposta vem ainda na 

base da influência anarquista e fuerbachiana: “O pai celestial não será então outro senão a 

razão social da humanidade que se apropriará das riquezas da natureza para o bem-estar de 

todos”. 

 Com uma crítica social aguçada, Wagner percebe que o lugar da religião havia sido 

ocupado pela indústria, o lucro, o dinheiro, a fama. Estes se tornaram os substitutos da 

religião na sociedade burguesa. Com a mesma acidez com que critica o cristianismo ataca 

também as formas substitutas que se dispõem a ocupar o vazio religioso: 

É assim que hoje em dia se podem observar os horrores de uma encarnação 
perfeita do espírito do Cristianismo, por exemplo, numa fiação de algodões, 
onde Deus se tornou indústria para benefício dos ricos e onde o pobre 
trabalhador cristão só é mantido vivo até o momento em que as celestiais 
constelações empresariais se decidam pela piedosa necessidade de o 
dispensar para um mundo melhor. (WAGNER, 2000, p.74) 

 

Vemos então como Wagner criticava os caminhos da instituição religiosa, que ele 

identificava com uma falsa aparência da religião na sociedade burguesa, para enfim propor a 

sua solução: promover uma arte revolucionária, que pudesse ser vista como expressão mais 

elevada da natureza humana. Isso ele entendia como redenção: a libertação do espírito 

humano das forças opressoras da sociedade.  

Queremos libertar-nos do jugo escravizante e desonroso do salariato 
generalizado e da alma pecuniária que o faz viver, para elevar-nos ao plano 
de uma humanidade livre criadora e dotada de uma alma universal radiante. 
Queremos deixar o esforçado fardo do trabalho quotidiano na indústria para 
nos tornarmos todos homens fortes e belos, senhores de um mundo 
transformado, ele também em fonte inesgotável do mais elevado gozo 
artístico. Para atingir este objetivo precisamos da força todo-poderosa da 
Revolução. Só a força revolucionária nos pertence e nos pode conduzir a um 
objetivo cuja construção só ela pode justificar. (WAGNER, 2000, p.85) 
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Ao ver-se confrontado com o “afã do lucro”, numa sociedade moderna onde tudo é 

motivado pelo interesse financeiro, Wagner não poderia deixar de notar que também a arte era 

regida pelo dinheiro, sujeitando os criadores a situações indignas: 

Qual o motivo da revolta de um arquiteto que é obrigado a esbanjar a sua 
criatividade com encomendas de caserna, ou de prédios de arrendamento? 
Qual a causa da ofensa sentida pelo pintor que tem de retratar a carantonha 
repugnante de um milionário, sentida pelo compositor que tem que escrever 
obras de circunstância, pelo escritor que se vê na obrigação de inventar 
romances de aluguel? Onde radica o sofrimento dos artistas? Na necessidade 
de dissipar a criatividade em benefício do ganho e de fazer da atividade 
artística uma forma de salariato. (WAGNER, 2000, p.101) 

 

Consciente da decadência da sociedade diante do desenvolvimento industrial e a 

valorização do elemento financeiro em detrimento da evolução intelectual, Wagner se 

entusiasmava na busca de delinear uma obra de arte que pudesse se elevar sobre as ruinas 

desta ordem política já estabelecida e indicar-lhe uma via de salvação.  

Nos anos que se seguiram, a filosofia de Schopenhauer passou a ser comentada nos 

círculos de amigos de Wagner. Embora os dois nunca tivessem se conhecido, o texto de O 

mundo como vontade e representação, apresentada a Wagner pelo poeta e ativista Herwegh 

em 1854, trouxe novos elementos ao pensamento de Wagner.  A ideia de que a música se 

elevava acima das outras artes e a filosofia pessimista enfatizando a renúncia à vontade, 

tomada do budismo, influenciaram definitivamente a obra musical do compositor. 

Nos seus textos mais tardios já era clara a aproximação da filosofia de Schopenhauer 

assim como o arrefecimento do entusiasmo pelo pensamento de Feuerbach. 

Da leitura de vários escritos de Ludwig Feuerbach, altamente sugestiva para 
mim então, havia retido diversas definições de conceitos, aplicados a noções 
artísticas às quais nem sempre podiam corresponder com claridade. Neste 
terreno me entregava sem reflexão crítica à liderança de um engenhoso 
escritor, o que correspondia a desejar, com minha ousadia de então, 
despedir-se da filosofia – onde cria haver detectado unicamente teologia 
camuflada. – tornando-se até uma concepção do ser humano no qual eu cria 
reconhecer com claridade o homem artístico a que eu me referia. Disso se 
seguia certa confusão apaixonada, que se manifestava como precipitação e 
imprecisão no uso de esquemas filosóficos. (WAGNER apud KÜNG, 2008, 
p.83) 

 

O uso de expressões como confusão passional, precipitação e imprecisão no uso de 

esquemas filosóficos são elucidativos para percebermos a nova postura adotada com relação à 

religião nos textos posteriores. 
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O ensaio Religião e arte foi escrito em 1880, quando Wagner já havia concluído a 

tetralogia O anel dos nibelungos e a última obra de Wagner, Parsifal, já estava em fase final 

de elaboração. Já no início do texto Religião e arte, demonstra uma nova forma de 

aproximação com o cristianismo, percebendo já a arte, não como uma arma de combate, mas 

como uma colaboradora da religião.3 Sem renunciar jamais à sua visão crítica, Wagner aponta 

que o cristianismo erra em estabelecer o núcleo essencial da fé, abrindo caminho para que a 

arte desempenhe a sua função: 

Poderia se dizer que ali onde a religião cristã se faz artificiosa, está 
reservado à arte salvar o núcleo substancial, penetrando nos símbolos 
míticos, segundo seus valores simbólicos, nos quais reconhece através de sua 
representação ideal, a verdade ideal que neles se esconde. (WAGNER, 1994, 
p.213) 

 

Wagner entende que a religião se torna artificial quando se impõe a necessidade de 

desenvolver seus símbolos dogmáticos para proteger a divindade e a verdade nela contidas, 

buscando explicações racionais para elementos que só são assimiláveis a partir da fé. É aí que 

a religião encontra o auxílio da arte, que se limita a revelar à contemplação dos sentidos 

“aquelas pretendidas verdades reais dos símbolos”, cumprindo a sua verdadeira missão que é 

deduzir uma representação ideal para a imagem simbólica contribuindo para a compreensão 

da verdade divina inexprimível. Assim Wagner define a relação da arte com a religião: 

Enquanto para o sacerdote é importante que as alegorias religiosas sejam 
consideradas realidade de fato, isto não importa de modo algum para o 
artista, o qual, sem evasivas, apresenta livremente a sua obra como sua 
própria invenção. (WAGNER, 1994, p.213) 

 

Considerando que ao invés de se preocupar com a invenção de alegorias míticas os 

líderes cristãos deveriam conduzir o povo ao seu ensinamento fundamental, à sua verdade 

mais profunda, que é ajudar e confortar os pobres de espírito, Wagner compara o cristianismo 

com o ensinamento dos brâmanes, destinado somente aos que seguiam os caminhos do 

                                                           
3 O retorno aos valores cristãos, contra os quais Wagner tecera duras críticas em consonância com o pensamento 

de Nietzsche, figura entre os principais motivos do rompimento dos fortes laços de amizade entre os dois. 
Nietzsche escreveu: “Wagner me ofendeu de modo mortal. [...] Senti seu lento e insidioso retrocesso ao 
cristianismo e à Igreja como uma afronta pessoal”. (MACEDO, 2006, p.13, Op. Cit.).   Dentre os muitos 
aspectos desse rompimento, podemos notar que o sonho longamente cultivado por Nietzsche, de ver os ideais 
dos mitos trágicos da antiguidade grega renascidos nas lendas nórdicas e germânicas pelo gênio moderno, 
não o deixou perceber que Wagner, embora tecesse duras críticas aos dogmas da Igreja, nunca se afastou dos 
fundamentos do Evangelho, mantendo uma clara distinção entre as bases de uma religião autêntica e as 
interpretações equivocadas que as instituições  fizeram da sua doutrina.  
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conhecimento, de forma que a massa humana, excluída da possibilidade do conhecimento, só 

poderia chegar à consciência da nulidade do mundo através de numerosos renascimentos.4 

Isso não ocorreu com a religião cristã. Seu fundador não foi um sábio, mas “um ser 

divino”. Aos pobres, Jesus apresentou um mundo divino e deu-lhe o nome de “Reino de 

Deus”, conceito oposto à ideia do reino deste mundo, já definido antes por Wagner como 

sendo o dinheiro e o poder. Quem chamava a si os cansados e oprimidos, os que sofrem e os 

perseguidos, os pacíficos e os benignos, os que amam seus inimigos era o Filho de Deus, 

enviado pelo Pai para reunir-se com seus irmãos. Aos pobres de espírito não foi exigido 

possuir nenhuma explicação metafísica do mundo, mas apenas crer nele e imitá-lo, 

observando os seus exemplos. 

Está claro que se a fé de Jesus tivesse ficado como patrimônio dos pobres, o 
dogma cristão teria chegado a nós como a mais simples das religiões [...] e 
todas as confusões incríveis, produzidas pelo espírito das seitas nos 
primeiros séculos de vida do cristianismo, não foram mais que lutas sem fim, 
empreendidas pelos ricos de espírito para se apropriarem da fé dos pobres de 
espírito, desviando e distorcendo a verdadeira substância das coisas com a 
violência dos conceitos.  (WAGNER, 1994, p.215) 

 

Wagner lamenta que a Igreja não tenha decidido rejeitar a elaboração filosófica sobre 

“uma fé destinada a ser acolhida pelo sentimento”, tomando dos princípios de outras seitas 

“toda aquela complicada massa de mitos, para os quais pretendeu impor uma fé 

incondicionada, como se tratasse de verdades de fato”. Indaga então sobre a necessidade de 

todo esse aparato alegórico com que as religiões tem se preocupado, até chegar ao ponto de 

desnaturalizar-se e desfigurar-se.  

Precisaria ser fundada por completo uma nova religião para nos proteger da 
dependência da vontade cega? Não temos em nossa história a vida em sua 
verdade diante de nós, que já nos oferece todos os ensinos mediante a 
evidência dos exemplos? Compreendamos a história como é devido, isto é, 
‘em espírito e em verdade’. (WAGNER, 1994, p.246) 

 

Conclama então para que “com o coração voltado para o Salvador” tenhamos em 

nossa memória, não os grandes feitos da história, mas os seus sofrimentos. “Não aos heróis 

vencedores, mas aos vencidos pertence a nossa compaixão”. (WAGNER, 1994, p.246) 

Nota-se então neste texto, produzido já na sua idade mais madura, que Wagner não 

visualizava mais as transformações pela via da revolução, mas se manifesta de maneira mais 

                                                           
4 Wagner conheceu o bramanismo, o hinduísmo e o budismo pela leitura de Schopenhauer. 
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amena, deixando a possibilidade de destruição ao encargo da natureza e buscando a redenção 

pela fé: 

Ainda quando uma regeneração do gênero humano possa produzir-se 
pacificamente, em virtude da força de uma consciência que finalmente tenha 
chegado à sua serenidade, na natureza que nos rodeia se fará sempre 
sensível, todavia, as manifestações da vontade cósmica, que se agita 
incessantemente sob nós, nos oceanos, nos desertos, nos insetos, inclusive 
nos vermes que pisamos sem percebermos; e não haverá dia em que não 
devamos elevar nossos olhos ao Redentor na cruz, como última e suprema 
via de salvação. (WAGNER, 1994, p.247) 

Já no final do seu ensaio, entendendo que o sofrimento da humanidade acontece como 

parte de uma evolução que levará o ser humano à perfeição, menciona que o conhecimento e a 

regeneração só alcançarão a plenitude com a parusia, a volta do único Mestre capaz de dar 

direção à “essência de nossa vida”. 

Um sacerdote poeta, o único que não mentiu, nasceu em meio da 
humanidade, nos piores períodos de seus tremendos erros, e voltará uma vez 
mais para conduzir-nos à vida renovada, indicando-nos, na realidade ideal, o 
Símbolo de toda coisa fugaz, quando a mentira materialista do historiador 
desfaleça sob o pó dos arquivos de nossa civilização. Então não teremos 
finalmente necessidade de todas aquelas quinquilharias alegóricas, que até 
agora tem camuflado de tal modo o núcleo mais nobre da religião. E cessará 
por completo o teatralismo charlatão que hoje vemos pervertendo tão 
facilmente ao povo pobre e cheio de fantasia, fácil de deixar-se enganar, [...] 
decaindo da verdadeira religiosidade para um frívolo jogo do divino, de 
todas estas armações não teremos já então verdadeira necessidade para 
conservar o culto religioso. (WAGNER, 1994, p.247) 

 

 Um outro texto no qual Wagner expõe as suas concepções sobre o cristianismo é 

Heroísmo e cristianismo, escrito em 1881.  Neste ensaio, Wagner comenta o valor do sangue 

redentor de Cristo diante da questão da degradação do sangue humano, ideia apresentada no 

estudo do conde Joseph Arthur de Gobineau, Ensaio sobre a desigualdade das raças 

humanas, um texto xenófobo com pretensão de ser científico, que considerava a degradação 

humana como consequência da miscigenação das raças nobres com as raças inferiores. Texto 

facilmente contestado pela ciência de hoje, teve muita repercussão no século XIX, 

considerado como teoria científica numa época em que não havia ainda estudos mais 

aprofundados sobre sociologia, antropologia ou mesmo uma filosofia da ciência que pudesse 

definir critérios para que uma pesquisa pudesse ser considerada científica, conhecimentos 

esses que só se desenvolveram no século XX.  

O fato é que Wagner, de posse dessas informações, questionou-as expondo a sua 

compreensão sobre a redenção da espécie humana a partir do sofrimento de Cristo na cruz e o 
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seu sangue vertido, num ato de abnegação que consistiu em suportar a dor da morte em 

sacrifício pela humanidade. 

Que valor terá, então, chegados a esse ponto, o “sangue”, a qualidade da 
raça, para o exercício de um heroísmo semelhante? É manifesto que a última 
revelação da salvação, a cristã, saiu do seio de uma enorme mescla de raças, 
começando com o império assírio babilônico, mesclando estirpes brancas e 
negras, e determinando o caráter fundamental dos povos do tardio império 
romano. (WAGNER, 1994, p.280) 

 

Explicando que a Igreja Católica e os santos que a protegeram e sustentaram no seu 

início são frutos dessa mistura racial e, portanto, teriam todos sangue corrompido, Wagner 

procura expor a inconsistência dessa visão diante da salvação redentora de Cristo: 

De que sangue se pretende falar nesse ponto? Nada menos que do sangue do 
Redentor, que um dia se pôs a derramar nas veias de seus heróis, fazendo-os 
santos. E perguntemo-nos então: o sangue do Redentor, que brotava de sua 
cabeça e das feridas da cruz, há alguém que se atreva a perguntar se 
pertenceu à raça branca ou qualquer outra? Já pelo fato de chama-lo divino, 
devemos considera-lo espontaneamente próximo ao manancial primeiro da 
unidade da espécie humana: o sofrimento conhecedor”. [...] o sangue do 
Redentor é a própria substancia do conhecimento, que se derrama como 
divina compaixão sobre toda a espécie humana, da qual é fonte primordial. 
(WAGNER, 1994, p.280)  

 

Wagner então explica que, diante do milagre da redenção de Cristo, a diferenciação de 

raças já não tem mais nenhuma importância ou validade.  

O sangue de todo o gênero humano que sofre, que se sublimava naquele 
maravilhoso nascimento, não podia correr em interesse de uma só raça, ainda 
que fosse a mais excelente; se deu a todo o gênero humano, para sua mais 
alta purificação de toda mancha. (WAGNER, 1994, p.283) 

 

Prosseguindo, procura esclarecer a importância da religião cristã diante de outras, por 

exemplo, a bramânica, que direcionou o conhecimento do mundo ao domínio de uma só raça 

privilegiada. Wagner, assim, coloca um ponto final na questão levantada por Gobineau: 

O desfrute do sangue do Redentor purifica também as raças inferiores, 
segundo o símbolo do último sacramento da religião cristã. Foi, pois um 
antídoto contra a decadência das raças produzida por sua mescla. 
(WAGNER, 1994, p.280) 

 

Fica exposto, portanto, neste capítulo, a maneira como evoluiu o pensamento de 

Wagner com relação ao cristianismo e as concepções religiosas que sempre estiveram 

presentes em sua vida, desde a sua juventude até à idade mais madura. 
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 Hans King, ao comentar a obra de Wagner ressalta que ao denunciar uma religião 

“artificial”, no texto Religião e arte, ele estava claramente mostrando a necessidade de se 

conceber uma religião “autêntica”. Isso porque ele considera exatamente a religião como 

fundamento para a renovação da humanidade ameaçada pela ruina. Deixou aí marcada a 

grande preocupação de seus últimos anos: renovar o homem que, por brutalidade, delírio de 

poder, afã de possuir e agressividade bélica ameaça a si mesmo. 

Hoje em dia, nesta era de crescente ascetismo em relação ao progresso 
científico, tecnológico e industrial e dos tão extensos movimentos em prol de 
uma ‘vida alternativa’, não nos divertiremos tomando como deboche o que 
já então pensava Wagner que ‘somente sobre o profundo solo de uma 
religião verdadeira’ cabia encontrar a ‘força necessária para levar a cabo a 
grande regeneração’. (KÜNG, 2008, p.84) 

 

 

1.3 O budismo 

As concepções sobre o budismo em Wagner foram assimiladas através da leitura de 

Schopenhauer.  Wagner, que em 1849-50, fortemente influenciado pelo materialismo de 

Feuerbach, se entusiasmava com a ideia de revolucionar a cultura alemã, ao ler O mundo 

como vontade e representação, em 1854, por indicação de Herwegh, passou a encontrar na 

nova leitura uma nova base filosófica para seus questionamentos existenciais. 

Schopenhauer acreditava que as lutas e os sofrimentos eram inevitáveis nesta vida e 

que a única saída residia na negação da vontade até atingir o estado de “Nirvana”, a cessação 

de uma existência individual.  A restrição do desejo e a renúncia ao prazer já fazia parte das 

preocupações de Wagner, sempre obcecado pela ideia da redenção do ser humano. Esse tema 

já havia sido explorado em Tannhäuser, obra concluída em 1845, na qual o personagem 

impulsionado pelo amor, procurava abandonar as orgias praticadas no culto a Vênus e se 

juntava a um grupo de cristãos peregrinos que se dirigiam a Roma para suplicar o perdão do 

Papa.   Porém, a doutrina schopenhaueriana da negação da vontade, que havia instaurado um 

“culto à renúncia” entre muitos autores alemães desiludidos com o fracasso das revoluções de 

1848-49, mostrou a Wagner novos caminhos. No mesmo ano de 1854, provavelmente 

também movido pela paixão por Mathilde Wesendonck, começou a trabalhar na ópera Tristão 

e Isolda, drama que relata a tensão de um amor impossível de se realizar e que, ao final, 

conduz os amantes à morte, numa tendência instrospectiva e niilista. (MILLINGTON, 1995, 

p.68) 
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Mas a doutrina budista é mostrada com muito mais ênfase na última obra de Wagner, 

Parsifal. Nela, expõe o conceito de metempsicose, ou transmigração da alma, na personagem 

Kundry, uma mulher que vagueia pelo mundo em diversos renascimentos até encontrar 

finalmente sua redenção. Mostra também a ética budista da compaixão, quando a 

Comunidade do Graal tolera a falha cometida por Amfortas e suporta junto com ele o 

sofrimento causado pela sua ferida, tanto a física quanto a moral, resultante do seu fracasso. 

Ainda em Parsifal, a fixação na contemplação da natureza e a proibição da destruição da vida 

animal como necessidade de equilíbrio natural da vida é exemplificado com os Cavaleiros do 

Graal, quando repreendem o estrangeiro pela caça de um cisne em suas matas. O 

vegetarianismo também é mostrado aí, quando todos recusam o alimento animal, trocando-os 

pelos alimentos puros, o pão e o vinho.  

A adoção da filosofia budista como forma de aperfeiçoamento do espírito humano por 

meio da busca de equilíbrio entre o ser humano e a natureza, fez de Wagner também um 

militante contra a vivissecção, proclamando que nenhum animal deveria ser sacrificado em 

favor do homem.(WAGNER, 1994, p.236) Em 1879, escreveu uma carta ao naturalista Ernst 

von Weber, autor do trabalho As câmaras de tortura da ciência em apoio à sociedade 

internacional que este fundara para combater os experimentos feitos com animais para estudos 

científicos de medicina. Esta carta transformou-se depois num artigo publicado por Wagner 

no Bayreuther Blätter. (MILLINGTON, 1995, p.41) 

O vegetarianismo de Wagner é também defendido no seu texto Religião e arte, no qual 

apresenta sua forma particular de compreender o sacrifício de Cristo na cruz. Na última Ceia, 

ao substituir a carne pelo pão e o sangue pelo vinho, o Mestre nos deixou não apenas um 

memorial simbólico para a expiação, mas o ensinamento de uma alimentação purificadora, 

que deveria encerrar toda e qualquer necessidade de derramamento de sangue de animais.  A 

Igreja errou quando transformou esse ato em simples ação simbólica. (WAGNER, 1994, 

p.231) Wagner entende que a abstenção de comida animal é um preceito do Redentor 

ensinado na última Ceia, e a não observância deste ensinamento se constitui na razão da 

decadência da religião cristã e do ser humano. 

Essa decadência, consequência do desequilíbrio causado na natureza, se torna evidente 

em toda a história da humanidade. Wagner entende que desde os tempos primitivos, quando o 

homem deixou a alimentação essencialmente vegetal e aprendeu com as feras e as aves de 

rapina a se alimentar com a carne de animais, adquiriu dos mesmos o instinto feroz, com 

tendência à violência incontrolável. A necessidade inicial de saciar a fome deixou 
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posteriormente o mero instinto de sobrevivência humana para transformar-se em prazer 

egoísta em derramar o sangue dos semelhantes para se apoderar das riquezas alheias e 

desfrutar dos seus despojos.  Essa é a razão pela qual a humanidade está sempre envolvida em 

rivalidades e guerras. Nesse erro incorreu também a Igreja, com os episódios das Cruzadas e 

das muitas guerras religiosas ocorridas na história do cristianismo, levando à decadência a 

religião cristã.  Dessa forma, Wagner encontra grande dificuldade em relacionar a fé cristã ao 

deus dos hebreus, cujos feitos heróicos estão relacionados com as batalhas lideradas por 

Gideão, Moisés, Josué e outros personagens do Antigo Testamento. Para Wagner o deus 

judaico era deus de um só povo e os incitava às guerras destruidoras, cioso de outros deuses 

diante dele. (WAGNER, 1994, p.234) 

Vê-se então que, com base no vegetarianismo, Wagner procurava também mostrar 

algumas explicações teóricas para o seu antissemitismo. Ele não aceitava o deus hebreu, que 

havia rejeitado a oferta de frutos do campo de Caim e aceito de bom grado o sacrifício de 

animais de Abel.  Não aceitava também o conceito de “pecado original”, razão da decadência 

do ser humano que, segundo a tradição hebraica, foi consequência da proibição do fruto da 

árvore, e não da matança de animais. (WAGNER, 1994, p.241) 

Mas Wagner entendia que o advento de Jesus veio trazer a solução aos problemas da 

humanidade. A sua morte na cruz, dando o seu corpo e o seu sangue em sacrifício pela 

humanidade, substituiu toda e qualquer necessidade de derramamento de sangue e de 

destruição da vida. Dessa forma, o interesse de Wagner pelo budismo e bramanismo não era 

incompatível com o seu conceito de cristianismo. Essa fusão das duas crenças é explicada por 

ele com as palavras de Schopenhauer: “Não consigo abrir mão da crença de que as doutrinas 

do cristianismo podem, em certo sentido, ser derivadas dessas religiões primitivas”. 

(MILLINGTON, 1995, p.165) 

 

1.4 O antissemitismo 

Não é possível fazer um estudo das ideias religiosas de Wagner sem nos depararmos 

com o antissemitismo, capítulo que constitui uma mancha indesejável na vida desse grande 

gênio do teatro e da música. Se, por um lado, não é possível isentá-lo de culpa, por outro, faz-

se necessário situar cronologicamente os fatos na história para estabelecer uma diferença entre 

o posicionamento de Wagner com relação aos judeus e o uso distorcido que os nazistas 

fizeram das suas manifestações de antissemitismo. 
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Wagner morreu em 1883, portanto, sessenta anos antes do auge dos horrores do 

nazismo e cerca de quarenta anos antes do início da ascensão do nacional-socialismo. Viveu, 

portanto, cronologicamente distante do advento do nazismo. Sua principal manifestação 

contra os judeus foi o texto O judaísmo na música escrito em 1850, no qual critica a música 

criada pelos judeus, que ganhava espaço na Europa como consequência do progresso 

financeiro destes, que patrocinavam espetáculos considerados por Wagner apenas como 

diversão superficial, sem o conteúdo filosófico que levasse o ser humano à reflexão e ao 

crescimento do espírito crítico sobre a sua condição no mundo.  

O tipo de música criticado por Wagner era o avesso da reforma da arte por ele 

explicitada em A obra de arte do futuro. Na disputa pelo espaço nos teatros e pela defesa de 

uma música que deveria manter as características nacionais, Wagner escreve em 1850 O 

judaísmo na música, atacando o que ele identificava como elemento judeu na arte.  

Como nestas páginas vamos buscar o motivo da aversão popular que se 
manifesta, ainda em nossos dias, em relação ao elemento judeu, unicamente 
no que diz respeito à arte, sobretudo à música, não examinaremos este 
fenômeno no campo da religião e da política. (WAGNER, 1850, p.1) 

 Porém, ao expor os motivos da aversão aos judeus, passou a ataca-los de maneira 

injuriosa, procurando ridicularizá-los e manifestando repulsa pela desagradável aparência 

física dos judeus, que não permitia que se apresentassem como atores no teatro; pelo zumbido 

estridente e sibilante de suas vozes, cujo sotaque impediam a fluência da comunicação e pelo 

gorgolejar grotesco que se ouvia em suas sinagogas, que os impedia de se tornarem bons 

cantores. (WAGNER, 1850, p.2) 

Para essa abordagem, propôs uma tese baseada na referência histórica. Afirmou que a 

própria falta de raízes dos judeus os impedia de falar com voz natural, instintiva, para poder 

expressar os sentimentos e as emoções mais íntimas do povo alemão. Sua arte, portanto, não 

tinha com penetrar nas profundezas da alma. Por isso, tratava apenas de aparências 

superficiais. Mas qualquer explicação dada não conseguia esconder a sua repulsa pessoal, que 

o levava a afirmar que devia-se reprovar toda a capacidade artística dos judeus, por causa das 

características de sua raça. (WAGNER, 1850, p.3) 

 Essa forma de embate com os judeus estava intrinsecamente ligado ao tipo de música 

que Wagner queria desenvolver e as dificuldades que ele enfrentou para divulga-la. 

Determinado a promover uma reforma da arte, com novas concepções estilísticas que 

deveriam favorecer outra forma de reflexão filosófica, encontrava empresários teatrais pouco 
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dispostos a arriscar os lucros garantidos proporcionados por espetáculos convencionais para 

experimentar ousadias imprevisíveis.  

Por isso, Wagner atribuía ao dinheiro um poder maléfico, corruptor, capaz de alterar a 

atividade criadora. Para ele, o dinheiro tinha o poder de banalizar as coisas, reduzindo o 

produto do trabalho, o do estético inclusive, ao viés monetário, inspirando até uma arte 

concebida exclusivamente para o mercado.  

Esse foi um erro fatal de Wagner que, não obstante a sua genialidade, aceitou a ideia 

pré-concebida de identificar abusivamente a especulação financeira com os judeus, que se 

transformavam em sustentáculos dos poderes estabelecidos.  

Analisando outro aspecto da questão, o fato de Wagner defender insistentemente em 

seus textos a exaltação da cultura alemã e exigir que a arte alemã mantivesse a sua pureza, 

não precisa ser entendido necessariamente como uma ideia de superioridade alemã. Após o 

período do nazismo este assunto adquiriu outras conotações. Mas também podemos falar de 

um nacionalismo na música francesa ou das características nacionais da arte italiana. Cada 

país sempre desenvolveu o seu estilo próprio na arte e o cultivou assiduamente. Wagner, no 

entanto, sentia-se irritado com o fato da música francesa ter se tornado uma moda que se 

espalhava pela Europa e reconhecia nessa expansão a figura de Meyerbeer, compositor judeu 

cujas divergências formais contribuíram para o fracasso de Wagner em Paris. 

As ambições extremas de Wagner quanto à reforma da ópera foram, assim, 
um importante fator a contribuir para a gênese do seu antissemitismo, uma 
vez que ele via nas obras de Meyerbeer o exemplo mais completo de tudo 
aquilo que julgava degenerado em ópera. (MILLINGTON, 1995, p.176) 

 

Wagner passou então a criticar asperamente a música composta pelos judeus como, 

por exemplo, as composições de Mendelssohn, que ele considerava apenas um imitador do 

estilo de Bach que nada acrescentou à cultura alemã, embora reconhecesse e elogiasse a sua 

genialidade. Da mesma forma, manifestava sua aversão pela música frívola de Mozart, 

austríaco que teve sua genialidade fortemente influenciada pela escola alemã de Mannheim, 

cuja tendência ao virtuosismo, na opinião de Wagner, nada mais era do que exibições 

individuais sem sentido. 

Mas o seu antissemitismo se resumia a isso: manifestações de rejeição àqueles que não 

se identificavam com os seus princípios de reforma da arte e que o prejudicavam na 

proclamação dos seus ideais. Wagner nunca se juntou aos revoltosos, alguns alemães ou de 

outras nacionalidades, que apontavam para a expulsão, a escravidão ou até mesmo a 



34 
 

aniquilação física como solução para a “questão judaica”.   Prova disso é o fato de ter se 

recusado a assinar a “Petição em massa contra os excessos do judaísmo”, iniciativa liderada 

por Bernhard Förster, cunhado de Nietzsche, em 1880. (MILLINGTON, 1995, p.183) 

No seu texto O judaísmo na música Wagner se lembra dos movimentos de apoio aos 

judeus para a designação de um território para que os judeus pudessem estabelecer a sua 

nação:  

No terreno da política pura, não estamos em conflito real com os judeus; até 
temos concordado com a possibilidade de fundarem um reino em Jerusalém 
... ali, onde a política se converte em uma questão social: a situação 
particular dos judeus provocou há tempos nossa necessidade humana de 
justiça, a partir do momento em que se despertou em nós a consciência mais 
clara de nossa aspiração à libertação social. (WAGNER, 1850, p.1) 

 

 O fato de líderes nazistas terem se utilizado da importância da figura de Wagner como 

grande representante da cultura alemã e transformado sua música em tema de fundo de um 

dos mais horríveis dramas da história da humanidade, pode nos levar a cometer o equívoco de 

analisar eventos do século XIX sob a influência de acontecimentos do século XX.   

Analisando de outra forma, se partimos do princípio de que os pensamentos de Wagner, de 

algum modo, podem ter influenciado eventos futuros, devemos então buscar no conteúdo da 

sua obra os elementos elucidativos dessa questão. Este tipo de análise tem levantado 

conclusões contraditórias devido a várias dificuldades. Uma delas está relacionada às muitas 

fontes filosóficas, políticas e religiosas, das quais Wagner absorveu conhecimentos e 

conceitos no desenvolvimento da sua obra. Outra refere-se ao próprio caráter ambíguo de 

Wagner, que se revela pelos muitos sentimentos antagônicos explícitos na sua obra. Em 

terceiro lugar, e principalmente, pela polissemia intrínseca à obra de arte, que transmite sua 

mensagem por meio de elementos simbólicos, no caso wagneriano, pela linguagem 

mitológica, permitindo assim interpretações provenientes de diferentes pontos de vista. 

Hans Küng, ao fazer uma análise da obra de Wagner, especialmente O Anel dos 

nibelungos e Parsifal, fixa-se unicamente na abordagem teológica, excluído outras 

possibilidades de interpretação: 

Pode-se entender O Anel de muitas maneiras diferentes, e com efeito, tem 
sido interpretado muito diversamente: da racionalista e racista (hoje, já 
apenas), da mitológica e arquetípica (na linha de C.G.Jung) ou da 
psicoanalítica (com Sigmund Freud), se não pelo lado sociopolítico e 
filosófico, porém também pelo lado teológico. Há leituras que forçosamente 
se excluem entre si, tendo em conta os muitos extratos do drama musical, 
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porém há que se pôr limites ao arbítrio interpretativo. Nem tudo o que se 
afirma sobre Wagner será adequado. (KÜNG, 2008, p.75) 

 

Mas um caminho se mostra útil para se contrapor a interpretações que vinculam a obra 

de Wagner a ideais nazistas. Nela não existe apologia a poderes totalitários ou a ideais 

facistas. Em O crepúsculo dos deuses, o deus Wotan, com seu poder de influenciar deuses e 

heróis em benefício dos seus tratados é humilhado e destruído com toda a sua fortaleza. 

Escrevendo a introdução ao ensaio de Wagner A arte e a revolução, Carlos Fonseca 

pondera: 

Os heróis wagnerianos são personagens trágicos que nunca se exprimem 
numa perspectiva do poder. A importância deste elemento é fundamental, 
pois coloca-os na direção oposta à da ideologia facista. Condenar o poder 
simbolizado pelo “ouro maldito” ou pela magia de um anel não é exatamente 
fazer a apologia dos Estados “fortes”. (WAGNER, 2000, p.11) 

 

 A única ópera na qual Wagner recriou um herói histórico foi Rienzi, o último 

dos tribunos, composta ainda no início de sua carreira, em 1840. Baseada num romance que 

relata a história de um personagem popular da Itália medieval que enfrentou os nobres 

fazendo-se porta-voz do povo em revolta, para conduzi-los a um futuro melhor. Porém uma 

trama dos poderosos coloca os revoltosos contra o próprio Rienzi, que ao final é tido como 

traidor e acaba morto pelo povo que libertou. (MILLINGTON, 1995, p.311) 

O manuscrito original desta obra perdeu-se. Havia sido presenteado por Wagner ao rei 

Ludwig II da Baviera e acabou, anos mais tarde, na biblioteca particular de Hitler, destruído 

junto com seu bunker na Chancelaria de Berlim em 1945. (MILLINGTON, 1995, p.244) Era a 

ópera preferida de Hitler, que a apreciava acima de todas as outras e chegou a assisti-la 

dezenas de vezes. Porém, o enredo desta obra também não favorece nenhuma associação com 

ideais totalitários, pois nela os poderosos são falsos manipuladores do povo e o herói 

libertador, como acontece também na saga do Anel, acaba destruído.  

Carlos Fonseca, comentando ainda sobre a questão do antissemitismo na obra de 

Wagner, entende que nela o sentimento anti-judaico é mais tradicional, comparado ao que 

Shakespeare expressa em O mercador de Veneza ou mais próximo à crítica formulada por 

Dostoievski e outros intelectuais do século XIX, como Proudhon, Dühring e Blanqui, que 

identificavam o judeu com a especulação financeira. (WAGNER, 2000, p.21)  

Também deve ser dito, por amor à clareza, que nas obras de Wagner não há 
um único personagem judeu. Não há um único comentário antissemita. Não 
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há nada em nenhuma das dez grandes óperas de Wagner que mesmo 
remotamente se assemelhe a um personagem como Shylock.5 
(BARENBOIN; SAID, 2003, p.107) 

 

Daniel Barenboim, pianista e maestro uruguaio de descendência judaica, foi um dos 

músicos pioneiros em desenvolver esforços para que a música de Wagner voltasse a ser 

executada em Israel. Perguntado sobre o papel ridículo de Beckmesser, supostamente um 

judeu, e o discurso do mestre Hans Sachs alertando contra os perigos que vem de fora, na 

ópera Os mestres cantores de Nuremberg 6, Barenboim responde: 

“Eu acho que, na verdade, ela funciona como uma crítica à sociedade de 
hoje. É por isso que eu a considero muito importante nos dias de hoje, nesse 
tipo de cultura global que iguala Paris, Tókio e Nova York. Acho que esse é 
um dos temas principais de Meistersinger... a relação entre mediocridade e 
gênio, entre artista e diletante ... quando Beckmesser faz papel de bobo e 
Walther ganha o prêmio, Hans Sachs pronuncia o seu discurso final, 
enaltecendo a arte alemã, porque se refere precisamente aos valores da arte 
na sua forma mais plena”. (BARENBOIN; SAID, 2003, p.109) 

 

Theodor Adorno, ao desenvolver uma pesquisa sobre as raízes do nazismo, no final 

dos anos 1930, escreveu o Ensaio sobre Wagner, uma análise musicológica combinada com 

uma leitura marxista da obra de Wagner, que decifrava a linguagem metafórica dos 

antagonismos sociais expostos nas óperas, de forma bastante crítica, interpretando o 

antissemitismo de Wagner não como uma idiossincrasia pessoal, mas como um caráter 

inscrito na própria textura artística da sua obra.   Uma tradução mais recente desse ensaio, 

com o título In Search of Wagner, traz um prefácio de Slavoj Zizek intitulado Why is Wagner 

worth saving? esclarecendo que Adorno, numa série de pequenos textos ocasionais dos anos 

50 e 60, mudou gradualmente sua posição para uma apreciação mais positiva da obra de 

Wagner. Zizek procura então avançar nessa “tarefa inacabada” no sentido da reabilitação da 

imagem de Wagner. (ZIZEK, 2009, p.8)  

Zizek discorda de análises historicistas que tentam decodificar os personagens de 

Wagner, situações, grupos de pessoas, maneira de cantar, gestos, expressões típicas, como se 

fossem características de judeus, até porque Wagner nunca mencionou isto explicitamente, 

como indicação para caracterização dos personagens dos seus dramas musicais. 

                                                           
5 Shylock é um judeu agiota em O Mercador de Veneza, de Shakespeare. 
6 Esta ópera descreve um concurso de canto em que o mestre Hans Sachs apresenta dois discípulos: Beckmesser 

que faz um papel ridículo apresentando-se mal e Walter que é o vencedor do prêmio. No final o mestre faz 
um discurso enaltecendo a nobreza da ‘sagrada arte alemã’. 
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Alguém que frequentemente ouve isto, a fim de entender uma obra de arte, 
precisa saber seu contexto histórico.  Contra este lugar comum historicista 
deve-se afirmar que muito de um contexto histórico pode obscurecer o 
contato apropriado com a obra de arte. A fim de apreender propriamente, 
devemos abstrair daquele lugar-comum da história, devemos 
descontextualizar a obra, tirá-la do contexto no qual estava originalmente 
envolvida. Ainda mais, é, antes, a obra de arte em si mesma que fornece o 
contexto que nos permite entender propriamente uma determinada situação 
histórica.  ...  Há um outro problema, mais fundamental, com esta forma de 
decodificação historicista: não é o bastante decodificar Alberich, Mime, 
Hagen, etc.,  como judeus, declarando que o Anel é um grande tratado 
antissemita, uma história sobre como os judeus, renunciando ao amor e 
optando pelo poder, trouxeram corrupção ao universo; o mais básico fato é 
que a figura antissemita do judeu em si mesma não é uma referência direta 
conclusiva, mas está já codificada, é uma linguagem cifrada de 
antagonismos ideológicos e sociais.  (ZIZEK, 2009, p.14)  
Uma leitura apropriada de Wagner deveria levar em conta este fato e não 
apenas decodificar Alberich como um judeu, mas também fazer a pergunta: 
de que maneira a codificação de Wagner se refere ao antagonismo social 
‘original’ do qual o ‘judeu’ em si é apenas uma metáfora? (ZIZEK, 2009, 
p.15)  

 

A mesma forma de interpretação ocorre em Parsifal com os Cavaleiros do Graal, que 

é a comunidade de guardiães da lança que feriu Cristo na cruz e o cálice que recolheu o seu 

sangue.  Por se apresentarem como homens que cultivavam a castidade e a pureza, 

conservando seu corpos livres dos prazeres carnais e dos alimentos impuros para se tornarem 

fortes e dignos de possuírem as relíquias, são relacionados à suposta ideia de que Wagner 

queria com eles simbolizar a superioridade e a pureza do povo alemão, separados e destinados 

a uma missão superior no mundo.  Porém a história registra muitos grupos de ascetas, que se 

afastavam das grandes cidades para cultivar seus valores religiosos em lugares distantes. 

Exemplo disso é a seita judaica dos essênios (150 a.C – 70 d.C.), que viviam em comunidades 

na região do Mar Morto. Outro exemplo é o grupo denominado Menonitas, adeptos do 

reformador Menno Simons, ex-sacerdote que, no século XVI, para fugir da perseguição aos 

anabatistas, reuniram-se em comunidades para viver a pureza da fé professada no isolamento 

do mundo. Esses grupos de origem anabatista ainda tem adeptos em vários países, como as 

comunidades Amish norte-americanas e canadenses ou mesmo os menonitas em algumas 

regiões do Brasil. Por que razão então haveríamos de olhar para os Cavaleiros do Graal e ver 

neles apenas um significado, que Wagner nunca sugeriu?  

Wagner sempre criou personagens com perfis psicológicos retratados em situações 

sociais que expõem dilemas éticos e morais de cunho universal. Relacioná-lo com os ideais do 

nazismo é uma proposição, de certa forma, contraditória, definida por Carlos Fonseca como 



38 
 

“cruel anátema lançado contra uma personalidade que até aos anos 30 era reivindicada pelas 

vanguardas estéticas, de Baudelaire e Mallarmé a Cézanne, considerado um revolucionário 

por anarquistas e esquerdistas radicais”.  (WAGNER, 2000, p.9)    

Baudelaire, para documentar o trágico insucesso da ópera wagneriana na França 

devido a questões estilísticas criticadas pela imprensa francesa que influenciaram fortemente a 

rejeição do público, escreveu o texto Richard Wagner e Tannhäuser em Paris, no qual expõe 

seu reconhecimento e admiração pelo compositor: “Como sinfonista, como artista que traduz 

pelas mil combinações do som os tumultos da alma humana, Richard Wagner estava à altura 

do que há de mais elevado, tão grande, com certeza, quanto os maiores”. (BAUDELAIRE, 

1990, p.33)   

Inconformado com a reação negativa do público francês, escreveu a Wagner em 17 de 

fevereiro de 1860: 

Eu teria hesitado muito tempo ainda em manifestar-lhe por carta minha 
admiração, se todos os dias não deitasse meus olhos sobre artigos indignos, 
ridículos, onde se fazem todos os esforços possíveis para difamar seu gênio...  
Enfim, a indignação me levou a manifestar meu reconhecimento; eu disse a 
mim mesmo: quero me distinguir de todos esses imbecis. (BAUDELAIRE, 
1990, p.19) 

 

Manifestação desse calibre nos deixam forte indício de que as novas concepções 

estilísticas de Wagner tinham grande importância como vanguarda da arte do século XIX e 

que as repercussões do texto O judaísmo na música, escrito dez anos antes, pelo menos para 

alguns, não merecia maiores considerações.7   

Apesar de Wagner, nos seus textos, ter manifestado de forma ofensiva sua repulsa 

pessoal em relação aos judeus, suas palavras não podem ser comparadas ao racismo do 

Terceiro Reich.  O fato de Wagner ter justificado as dificuldades dos judeus com a arte a 

partir da diáspora, com as dificuldades de adaptação de um povo a um país estrangeiro, deixa 

de lado a possibilidade de associá-lo às ideias xenófobas do conde Gobineau, que apontam 

para as diferenças biológicas como sinal de inferioridade racial. 

                                                           
7 Anos mais tarde, em 1869, Wagner escreveu Esclarecimentos sobre o judaísmo na música, 
explicando que os terríveis ataques ao seu estilo musical eram essencialmente devido à repercussão do 
seu primeiro texto, embora isso não fosse mencionado, pois a imprensa, assim como os teatros em 
Paris e em Londres, também era dominada pelo capital judeu. 
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Wagner foi amigo de Joseph Arthur de Gobineau (1816-82), autor de Ensaio sobre a 

desigualdade das raças humanas (1855), no qual desenvolvia ideias xenófobas, considerando 

o cruzamento racial como o motivo da “degeneração da espécie humana”.  Wagner chegou a 

escrever um prefácio para um dos artigos de Gobineau intitulado Ethnological résumé of the 

present aspect of the world, porém, neste, menciona a cruz e o sangue de Cristo como agente 

capaz de redimir todas as raças. (MILLINGTON, 1995, p.30) 

Porém, como nós encontramos em Schopenhauer, nas muitas demonstrações 
da maldade do mundo, um guia para um questionamento na possibilidade de 
sua redenção, há talvez a esperança de que mesmo no caos de impotência e 
ignorância que nosso novo amigo nos revela, nós possamos encontrar – se 
prosseguimos nisso sem temor – um caminho que conduza a uma visão mais 
nobre. É possível que este caminho poderia, se não ver-se, pelo menos ouvir-
se, como um suspiro nascido da mais profunda piedade, como ouvimos do 
alto da Cruz do Gólgota, e agora escapa de nossa própria alma. (WAGNER, 
1994[b], p.39) 

 

A proximidade de Wagner com Gobineau, não obstante as ressalvas mencionadas, 

contribuiu muito para a associação da imagem de Wagner com o nazismo. Porém, o 

personagem principal desse feito foi Houston Stewart Chamberlain, escritor e historiador 

germanista inglês que naturalizou-se alemão. Chamberlain não fez parte do ciclo de amizades 

de Wagner, chegando a conhece-lo só em 1882, meses antes de sua morte.  Mas em 1901 

escreveu The foundations of the 19th Century, livro no qual procurou sintetizar as ideias de 

Wagner e de Nietzsche, interpretando-as de forma tendenciosa para relacioná-las com o 

nacionalismo xenófobo e o racismo.  Em 1908, vinte e cinco anos após a morte do 

compositor, casou-se com Eva, filha e herdeira dos diários de Wagner. Chamberlain era um 

integrante proeminente do “Círculo de Bayreuth”, um seleto grupo de discípulos de Wagner 

que, desde a época guilhermina, interpretava as obras e os escritos enigmáticos de Wagner 

sob a ótica da evolução nacionalista. “Eles homenageavam o seu ídolo como um grande 

filósofo cujas ideias poderiam servir como um antídoto para as influências estrangeiras ‘e 

racialmente alienígenas’ que eles julgavam estar corrompendo o povo alemão”. 

(MILLINGTON, 1995, p.459)  

Por ser genro e biógrafo de Wagner, Chamberlain atuou de maneira decisiva para criar 

um elo entre o legado de Wagner e os nazistas. Morreu em 1927, tendo vivido apenas o 

suficiente para ver a corrente de pensamento que ele contribuiu para formar, ganhar força 

política como a única esperança para a Alemanha. (STEIGMANN-GALL, 2004, p.130)  
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 Paul Tillich, que nessa época (1925-29) foi professor em Dresden e presenciou com 

apreensão e críticas a ascensão do nacional-socialismo, não se pronunciou especificamente 

sobre Wagner e o antissemitismo, mas ao comentar a amizade do compositor com Nietzsche e 

o rompimento dessa amizade por causa da ópera Parsifal, lembra que, apesar da “distância 

que separava Nietzsche do nazismo”, suas palavras como “vontade de poder” e “super-

homem” também soaram como preparação para o nazismo, “mas não na mente de Nietzsche”, 

da mesma forma que “se pode dizer que Marx tenha sido uma preparação para Stalin, mas não 

na intenção de Marx”. E conclui: “São tragédias da história”. (TILLICH, 2004, p.208)    

No entanto, apesar dos embates de Wagner contra o poder corruptor do dinheiro 

semita, isso não o impediu de manter sempre entre seus colaboradores e amigos mais íntimos 

um grande número de judeus. Fonseca relata que 

Os maestros Hermann Levi, Felix Mottl e Hans Richter, o barítono Angelo 
Neumann, o organizador de concertos Heinrich Porges, Karl Tausig, um dos 
fundadores da Patronalverein de Bayreuth, Joseph Rubinstein, secretário do 
mesmo teatro... enfim, Joukovski, Samuel Lehrs, etc., faziam parte desse 
grupo. Quando o mestre se finou a 13 de fevereiro de 1883, Porges, Levi, 
Richter e Joukovski figuravam entre as doze personalidades escolhidas para 
levar o seu corpo à última morada. (WAGNER, 2000, p.24) 

  

 Sua existência como pessoa e sua arte revelaram as muitas ambiguidades que Wagner 

trazia em sua mente conturbada. Dentre elas pode-se se mencionar a declaração feita à sua 

esposa Cosima que “Jesus era a fonte de toda a moralidade ... que Cristo trouxe salvação e 

alegria ... que Jesus era o verdadeiro redentor” (WAGNER apud STEIGMANN-GALL, 2004, 

p.131) ao lado da sua dúvida sobre a origem de Jesus, que poderia não ter sido um judeu: 

É já duvidoso que o mesmo Jesus tenha pertencido à linhagem hebraica, 
dado que os habitantes da Galiléia eram mal vistos pelos hebreus justamente 
por sua origem impura; esta questão, todavia, como todas as que se referem à 
existência histórica do Salvador, deve ser deixada aos historiadores, os quais, 
por sua vez, declaram que não sabem o que fazer com um Jesus sem pecado. 
Quanto a nós, basta constatar a decadência da religião cristã, precisamente 
por haver recorrido à religião hebraica para a criação dos seus dogmas. 
(WAGNER, 1994, p.233) 

 

 A sua necessidade de afirmar, como o fez de muitas maneiras, a sua arrogância para 

com os judeus, pode, porém, ter a sua origem nas contrariedades que a própria vida lhe impôs. 

A paternidade de Wagner sempre foi um assunto duvidoso desde a sua infância. Esta 

paternidade era requisitada pelo ator da corte e pintor judeu Ludwig Geyer, amigo muito 

próximo da família Wagner. Registros de cartas e diários apontam que Johanna, sua mãe, 
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poucas semanas após o nascimento de Wagner, viajou 160 quilômetros de Leipzig a Teplitz, 

sem a companhia do marido e em meio às guerras napoleônicas que eclodiam na região, para 

ficar hospedada na casa de Geyer, presumivelmente, para mostrar o filho ao verdadeiro pai. 

Seis meses depois morreu seu marido, Carl Friedrich Wagner, e logo em seguida Geyer e 

Johanna ficaram noivos e se casaram. (MILLINGTON, 1995, p.14)  

  Richard usou o sobrenome Geyer até aos 14 anos de idade.  Lembrava-se do pai 

adotivo, postumamente, com grande afeição, pois foi Geyer quem transmitiu a Wagner o 

conhecimento dos clássicos e a vivência com o teatro. Porém, a incerteza quanto à identidade 

de seu verdadeiro pai exerceu grande efeito sobre o seu psiquismo, refletindo em muitos 

personagens de suas óperas com filhos sem pai, (Siegmund, Siegfried, Tristão e Parsifal) 

(MILLINGTON, 1995, p.110) e desencadeando, provavelmente, a pulsão interior 

estimuladora do seu antissemitismo: a necessidade de eliminar a incerteza sobre a sua própria 

paternidade. 

 
1.5  O mitologismo 

 Tendo em mente a necessidade de libertação do homem dos poderes opressores da 

Igreja e do Estado e entendendo que o homem havia ficado órfão de um ensinamento que o 

fizesse entender a essência de sua existência, Wagner voltou o seu olhar para a antiguidade 

grega.  Em suas óperas, Wagner queria resgatar a antiga tragédia grega, pois julgava encontrar 

na antiguidade o modelo ideal de relacionamento entre o Estado e a Arte. Achava que só 

assim se poderia superar a situação de uma sociedade dominada pela passividade, procurando 

encontrar no ensino dos mitos gregos, sob a égide de Apolo, o caminho para a restauração do 

homem livre, belo e forte. (WAGNER, 2000, p.37) “Entre os gregos a arte estava presente na 

consciência pública, ao passo que hoje só existe na consciência do indivíduo e em contraste 

com a falta de uma consciência estética pública”. (WAGNER, 2000, p.79) 

Wagner acreditava que o poder de ensino do mito trágico associado à força da música, 

devido à possibilidade que ela tem de comunicar-se diretamente com o espírito humano, 

seriam capazes de fazer a revolução cultural necessária para se alcançar a valorização do ser 

humano moderno, restaurando a sua dignidade e conduzindo-o à sua liberdade, por meio do 

apelo para a renúncia às imposições da sociedade moderna, “esse agregado de egoísmo 

arbitrário”. (WAGNER, 2003, p.37)  
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Esse pensamento o aproximou de jovem Nietzsche, filólogo que compartilhou com 

Wagner o sonho do retorno aos ideais gregos e que vislumbrou na valorização dos mitos 

nórdicos da obra wagneriana a retomada da tragédia clássica da Antiguidade, que poderia 

transformar e modernizar a cultura alemã.  Em sua obra O Nascimento da Tragédia, 

Nietzsche dedica a Wagner um prefácio em que tece elogios ao compositor e cita sua obra 

como uma forma de helenismo renascido na cultura alemã. Também escreveu a “Quarta 

consideração extemporânea”, Wagner em Bayreuth, quando o Festspielhaus ainda estava em 

construção. Nesta obra Nietzsche exalta o significado filosófico do empreendimento da 

edificação desse teatro, que iria concretizar a ideia, compartilhada por ambos, de que a arte 

era o ponto de partida para a transformação radical das estruturas da sociedade moderna, por 

meio da renovação do mito trágico. 

Mas o que é exatamente o mito? Qual é a função que esses relatos arcaicos podem 

desempenhar na solução dos problemas da sociedade moderna?   

Mircea Eliade define o mito como uma história que se passou in illo tempore, 

(ELIADE, 1995, p.84) revelando uma verdade absoluta: 

O mito conta uma história sagrada, relata um acontecimento que teve lugar 
no tempo primordial, o tempo fabuloso dos “começos”. Noutros termos, o 
mito conta como, graças aos feitos dos Seres Sobrenaturais, uma realidade 
passou a existir, quer seja realidade total, o Cosmos, quer apenas um 
fragmento: uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento humano, uma 
instituição. (ELIADE, 1986, p.12) 

 

O mito é, pois, o relato de uma criação, uma narração que mostra como coisas antes 

não conhecidas passaram a existir. Ao repetirmos os relatos míticos, perdemos a noção do 

tempo cronológico e passamos a reviver o tempo primordial, nos reintegramos ao espetáculo 

das obras divinas, de um mundo transcendente, e voltamos a aprender as suas lições criadoras 

e as suas mensagens simbólicas. Dessa experiência do encontro com uma realidade trans-

humana “nasce a ideia de que existem valores absolutos capazes de guiar o homem e de dar 

um significado à existência humana”.(ELIADE, 1986, p.119) “Os mitos contam a gesta dos 

deuses, e estas gestas constituem os modelos exemplares de todas as atividades humanas”. 

(ELIADE, 1995, p.93)  

A linguagem simbólica dos mitos acrescenta novos valores às ações humanas ou aos 

objetos, além dos valores imediatos que já lhes são próprios. Devido à característica 

polissêmica dos símbolos, “o pensamento simbólico faz ‘explodir’ a realidade imediata” 

tornado-a aberta a novas perspectivas e interpretações. “O universo não é fechado, nenhum 
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objeto é isolado em sua própria existencialidade: tudo permanece junto, através de um sistema 

preciso de correspondências e assimilações”. (ELIADE, 1996, p.178) 

Junito Brandão, sintetizando o pensamento de Eliade, nos fornece a sua definição: 

O mito expressa o mundo e a realidade humana, mas cuja essência é 
efetivamente uma representação coletiva, que chegou até nós através de 
várias gerações. E, na medida em que pretende explicar o mundo e o 
homem, isto é, a complexidade do real, o mito não pode ser lógico: ao revés, 
é ilógico e irracional. Abre-se como uma janela a todos os ventos; presta-se a 
todas as interpretações. Decifrar o mito é, pois, decifrar-se. (BRANDÃO, 
1987ª, p.36) 

 

Wagner tornou-se um mitólogo de profundo conhecimento, reeditando e reescrevendo 

os relatos mitológicos, adaptando-os ao seu estilo poético e musical para compor a 

Gesamtkunstwerk, a obra de arte total, reunindo música, poesia e arte cênica que deveriam ser 

a representação incondicionada dos anseios da natureza humana. 

A utilização direta da mitologia grega na obra de Wagner é muito pequena, mas ela 

aparece, na maioria dos casos, na elaboração de arquétipos míticos dos personagens por ele 

recriados. Utilizou-se largamente da mitologia germânica, das lendas nórdicas e dos relatos 

medievais para compor as suas criações. Elas estão presentes de forma intensa em O holandês 

errante, Tristão e Isolda, Parsifal e na tetralogia O Anel do nibelungo. 

Ao comentar a obra de Wagner, Mielietinski diz que ele utiliza o mito e o drama como 

expressão artística natural que ultrapassa os limites da narrativa mítica e alcança certos 

significados universais. Explica que Wagner desconhece qualquer dualidade de mundos, 

qualquer distanciamento entre a realidade cotidiana e o relato fantástico. 

O mito se apodera totalmente da ação e fornece a linguagem poética 
universal para a descrição de sentimentos universalmente humanos, de 
eternos conflitos entre os homens, dos movimentos da natureza, etc., para a 
expressão do grande drama que se encena entre a natureza e a cultura, do 
próprio tragismo da existência humana pessoal e social. (MIELIETINSKI, 
1976, p.348)  

 

Ao escrever a introdução para a versão portuguesa de A arte e a revolução, Carlos 

Fonseca cita: 

leitor atento, ele mesmo, de Jacob Grimm, o autor de Holandês Errante 
explorou os fundos mitológicos das epopeias centro e norte-européias com 
tal penetração que o exigente Claude Lévi-Strauss não hesita em lhe atribuir 
a paternidade da análise estruturalista do mitos. (WAGNER, 2000, p.11) 
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Lévi-Strauss criou uma teoria que associa o mito à música. Ele diz que o mito não está 

ligado a uma sequência de acontecimentos e sim a grupos de acontecimentos, mesmo que eles 

aconteçam em momentos diferentes da história. Por isso deve ser apreendido em sua 

totalidade. O mito deve ser lido e entendido como uma partitura musical, 

pondo de parte as frases musicais e tentando entender a página inteira, com a 
certeza de que o que está escrito na primeira frase musical da página só 
adquire significado se se considerar que faz parte e é uma parcela do que se 
encontra escrito na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante. (LÉVI-
STRAUSS, 1989, p.68) 

 

O significado essencial do mito só pode ser entendido como um grupo de eventos que 

não seguem uma linha contínua no tempo.  Yara Caznók explica que, como a música, o mito é 

captado também de maneira emocional e deve ser entendido na sua totalidade, pois, 

“sentimentos nascidos em situações passadas e/ou ligados a eventos futuros são sempre 

atuais, pois a memória e/ou imaginação afetiva atua independente de uma sucessão 

cronológica de fatos”. (CAZNÓK; NETO, 2000, p.45) 

Lévi-Satrauss esclarece como Wagner elucida a análise estruturalista do mito, 

marcando cada ação com o Leitmotiv, um motivo musical criado para cada situação 

emocional do drama, de acordo com a carga afetiva que o momento transmite. Toma como 

exemplo o tema da “renúncia ao amor” na tetralogia O anel dos nibelungos. (LÉVI-

STRAUSS, 1989, p.69) Ele surge pela primeira vez em O ouro do Reno, quando o anão 

Alberich percebe que só desprezando o amor poderia obter os poderes conferidos pelo anel 

forjado com o ouro guardado no fundo do rio. Aparece depois em A Valquíria, quando 

Siegmund, apaixonado por Sieglinde, quando vê a espada espetada na árvore no centro da 

casa, descobre que é seu irmão gêmeo e que estava numa relação incestuosa. Reaparece aí o 

motivo musical da renúncia ao amor. Esse Leitmotiv aparece mais uma vez no final de A 

Valquíria, quando Wotan condena Brunnhilde, tirando-lhe os poderes de valquíria e 

castigando-a a viver sobre a rocha, cercada por uma barreira de fogo. Nesse caso a renúncia é 

ao amor de pai para filha. 

Com esses três momentos, diferentes e semelhantes ao mesmo tempo, o antropólogo 

conclui que eles podem “ser tratados como um único e o mesmo acontecimento”.  Comenta 

que nesses três momentos, há algo valioso que precisa ser retirado de seu local de origem: o 

ouro, arrancado de seu habitat natural; a espada, que precisa ser arrancada da árvore; e 

Brunnhilde, que precisa ser retirada da rocha rodeada pelo fogo. 
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a repetição do tema sugere-nos que, na verdade, o ouro, a espada e 
Brunnhilde são a mesma coisa: o ouro como um meio para a conquista do 
poder; a espada como um meio para conquistar o amor, se assim se pode 
dizer. E o fato de haver uma espécie de união entre o ouro, a espada e a 
mulher é, realmente, a melhor explicação que poderemos ter para que no 
final de O crepúsculo dos deuses seja através de Brunnhilde que o ouro volte 
ao Reno. Eles são uma e a mesma coisa, mas considerados de diferentes 
pontos de vista. (LÉVI-STRAUSS, 1989, p.70)   
 

Esses exemplos nos mostram que existe uma semelhança entre a análise do mito e a 

compreensão da música.  Assim com o mito, uma sinfonia só pode ser entendida se for ouvida 

na sua totalidade. 

Há, pois, uma espécie de reconstrução contínua que se desenvolve na mente 
do ouvinte da música ou de uma história mitológica. Não se trata apenas de 
uma similaridade global. É exatamente como se, ao inventar as formas 
musicais específicas, a música só redescobrisse estruturas que já existiam a 
nível mitológico. (LÉVI-STRAUSS, 1989, p.72)   
 

Conforme nos esclarece Lévi-Strauss, a mitologia pode ser comparada tanto com a 

linguagem quanto com a música, pois tanto a música quanto a mitologia tem suas origens na 

linguagem. “A música destaca os aspectos do som já presentes na linguagem, enquanto a 

mitologia sublinha o aspecto do sentido, o aspecto do significado, que também está 

profundamente presente na linguagem”. (LÉVI-STRAUSS, 1989, p.75) Wagner, por sua vez, 

afirma que “a linguagem dos sons é comum a toda a humanidade e a melodia é a língua 

absoluta em que o músico fala aos corações”. (WAGNER, 2010, p.9) 

Wagner conseguiu reunir em sua obra, especificamente em O anel dos nibelungos, o 

mito e a música de uma forma nunca antes desenvolvida. Mito e música foram atraídos um 

para o outro da mesma forma que os gêmeos Siegmund e Sieglinde em A Valquíria. Tal fato, 

mais do que qualquer outro, contribuiu para que o antropólogo o considerasse o estruturador 

da mitologia. (MONIZ, 2007, p.47) 

É interessante notar que, da mesma forma que Wagner acreditava haver uma 

compatibilidade entre o cristianismo e o budismo, entre a ética da compaixão e a renúncia à 

vontade, contemplava esses dois princípios também em complementaridade com a 

valorização dos símbolos mitológicos, que sob a égide de Apolo, conduziam à reflexão sobre 

a natureza humana através da beleza da arte:  

Assim, Jesus ter-nos-ia mostrado que os homens são todos iguais e irmãos, e 
Apolo teria imprimido sobre esta grande irmandade o selo da beleza e da 
força, libertando-a da descrença nas suas capacidades e despertando-a para a 
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consciência do seu poder divino. Levantemos então, na vida e na arte, o altar 
do futuro em honra dos dois mestres mais sublimes dos homens: Jesus, que 
sofreu pela humanidade, e Apolo, que a ergueu ao júbilo da dignidade. 
(WAGNER, 2000, p.110)  

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO 2  

 
 
 

PAUL TILLICH E O DIÁLOGO ENTRE ARTE E RELIGIÃO 

 

Este capítulo está dividido em duas partes. Na primeira será apresentado o pensamento 

teológico de Paul Tillich expresso em textos nos quais procura estabelecer uma relação entre a 

arte e a religião. Como este assunto não foi abordado por Tillich em uma única obra, escrita 

para falar especificamente sobre a arte, mas está tratado em trechos de diversos livros, será 

apresentada uma síntese das suas principais obras nas quais se encontram seus estudos sobre a 

arte.  São elas: Teologia da cultura, On art and architecture, Teologia sistemática e um 

pequeno livro publicado como Paul Tillich – Textos selecionados que faz uma síntese das 

principais concepções tillichianas sobre a religião e a cultura. Para abordar as questões 

relacionadas à fé e aos aspectos existencialistas da religião, serão utilizados os textos 

Dinâmica da fé e A coragem de ser.  Na segunda parte serão mencionados vários pontos do 

pensamento teológico de Paul Tillich que encontram consonância nos posicionamentos 

adotados na obra de Richard Wagner. 

 

2.1 Dados biográficos 

Paul Johannes Tillich nasceu em 20 de agosto de 1886, na Alemanha. Formou-se em 

teologia em Halle e recebeu o grau de doutor em filosofia na Universidade de Breslau, em 

1911, escrevendo uma tese sobre filosofia da religião em Shelling. Um ano depois obteve 

licenciatura em teologia na Universidade de Halle com tese sobre o misticismo em Shelling. 

Foi ordenado pastor luterano em 1914. Na Primeira Guerra, foi capelão do exército prussiano, 

com a função de dar apoio espiritual aos soldados. Porém a guerra, experiência mais trágica 

de sua vida, abalou todas as suas certezas.  

Essa experiência trágica foi decisiva no desenvolvimento da personalidade e do 

pensamento de Tillich. A convivência com a dor, o desespero e o sofrimento humano na dura 

realidade da guerra fez com que ele perdesse toda a admiração que sentia pela disciplina 

militar, a solidez e a estrutura da sociedade. Ele, que nunca questionara a aristocracia, 



 
 

desencantou-se com todos os valores vigentes, com os valores da burguesia e os ideais 

liberais, sentindo-se 
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impulsionado a reestruturar suas concepções acerca da religião e a sociedade. A sua fé num 

cristianismo ambientado no romantismo alemão do século XIX desabou. 

A transformação ocorreu durante a batalha de Champagne em 1915. Houve 
um ataque noturno. Durante toda a noite não fiz outra coisa senão andar 
entre feridos e moribundos. Muitos deles eram meus amigos íntimos. 
Durante aquela longa e horrível noite, caminhei entre filas de gente que 
morria.  

Naquela noite, grande parte da minha filosofia clássica ruiu aos pedaços; a 
convicção de que o homem fosse capaz de apossar-se da essência de seu ser, 
a doutrina da identidade entre essência e existência. Lembro-me que sentava 
sob as árvores da floresta francesa e lia Assim Falou Zaratustra, de 
Nietzsche, como faziam muitos soldados alemães, em contínuo estado de 
exaltação. Tratava-se da libertação definitiva da heteronomia. O niilismo 
europeu desfraldava o dito profético de Nietzsche, “Deus está morto”. Pois 
bem, o conceito tradicional de Deus estava mesmo morto. (Revista Time de 
6/3/59 apud CALVANI, 1998, p.22) 

 

 Tillich retornou das trincheiras em profunda crise existencial. Adotou um estilo de 

vida boêmio e passou a interessar-se pela pintura, em especial pelo expressionismo. Em 1919, 

assumiu a cátedra de teologia na Universidade de Berlim, mesmo ano em que começou a 

elaborar uma teologia da cultura. Também ajudou a fundar o socialismo religioso, movimento 

que procurava unir a análise marxista a uma base religiosa.  

Participou ativamente da organização do Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt, 

junto com Theodor Adorno, Karl Mannheim e Max Horkheimer.   Em 1925 foi nomeado 

professor de teologia na Universidade de Marburg e no mesmo ano transferiu-se para Dresden 

como professor de ciências da religião, onde permaneceu até 1929. Entre 1927 e 1929 

também foi professor de filosofia da religião e filosofia da cultura na Universidade de 

Leipzig. Depois disso, assumiu a docência na Universidade de Frankfurt. 

 Com a ascensão do nazismo, Tillich tornou-se declarado opositor do regime. Em 

represália, teve seu nome incluído nas listas de opositores ao nacional-socialismo e em 1933 

emigrou para os Estados Unidos como refugiado político, indo trabalhar no Union 

Theological Seminary. 

 Após vinte e dois anos no Union, transferiu-se para Harvard em 1955. Aposentando-se 

em Harvard em 1962, estabeleceu-se em Chicago, onde faleceu em 22 de outubro de 1965.   
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2.2 A religião e a cultura 

Tendo vivido a experiência trágica da guerra e observado o esfacelamento das 

estruturas sociais que levaram o ser humano à situação de alienação e desespero, Tillich 

estava decidido a abandonar os conceitos de uma teologia concebida no ambiente da 

burguesia do século XIX, que não levava em conta as questões existenciais do indivíduo em 

seu contexto histórico e cultural. Começou a desenvolver uma ideia teológica na qual a tarefa 

do cristianismo era assegurar a unidade interior do ser humano, através de uma nova síntese 

entre a religião e a cultura.  

Ele observa que as éticas teológicas anteriores tinha se dado como tarefa 
analisar o enraizamento da vida moral, ou seja, a raiz concreta do indivíduo 
em sua comunidade. Mas agora, no momento em que a teologia reconhece a 
existência de uma comunidade cultural externa à igreja, comunidade que 
constitui o horizonte imediato das decisões do indivíduo e que se enraíza 
numa cultura contemporânea global, a constituição de uma ética teológica 
pura não é mais possível:  torna-se necessário elaborar uma teologia da 
cultura. (PINHEIRO, 2009, p.15) 

 

 Para entendermos o ambiente em que foi percebida a necessidade dessa transformação, 

Calvani nos fornece um panorama histórico da cultura na Alemanha desse período. Desde o 

final do século XIX o termo Kultur passou a ser utilizado por intelectuais que não pertenciam 

à aristocracia. Esta preferia o termo Zivilisation. Diferentemente de Zivilisation, que se referia 

a progresso material e refinamento dos costumes, Kultur se referia ao enobrecimento do ser 

humano pelo cultivo das artes plásticas, da filosofia, da música e da literatura. Aos poucos, 

Kultur foi se transformando em um substituto para a religião. O espírito humano era 

enriquecido pelo prazer estético cultuado, com seus ritos específicos nos templos próprios. 

Com a catástrofe da Primeira Guerra esse conceito começa a ser questionado. Numa palestra 

proferida em 1919, Tillich procurou corrigir a tendência de dissolver a religião na cultura, 

evitando restringir a religião aos limites da ética e aos valores da burguesia. (CALVANI, 

2010, p.61) 

 Tillich, está interessado em desconstruir o conceito tradicional de religião para formar 

um outro conceito coerente com a sua profundidade e a sua essência sem, no entanto, correr o 

risco de que ela perca os seus valores intrínsecos. Para isso, vai buscar em Rudolf Otto o 

conceito da incondicionalidade do sagrado (CALVANI, 2010, p.62). Em Otto, o sagrado é 

definido como “numinoso”, aquilo que foge totalmente ao acesso racional, à apreensão 
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conceitual. É algo árreton [impronunciável] e ineffabile [indizível]. (OTTO, 2007, p.37) O 

numinoso se apresenta como mysterium [mistérioso], tremendum [o que causa temor] e 

fascinans [atraente e fascinante]. Tillich retoma o conceito de Otto para a compreensão do 

universo dos sentidos no mundo, na cultura, na linguagem, nas criações espirituais. Algumas 

expressões adquirem o caráter fascinante quando expressam o sagrado “divino”, enquanto 

outras assumem o aspecto “demônico”. 

Ao estabelecer as bases da teologia da cultura, Tillich ampliou os horizontes da 

religião para além das fronteiras da comunidade eclesial. Porém, ao mesmo tempo em que 

protegeu o conceito específico da religião, manteve a autonomia da cultura.  A religião não 

pode mais ser vista como um setor particular da cultura, mas sim como uma realidade 

presente em todos os setores da vivência humana. Alguns entendem religião como um estágio 

mitológico ou místico, que seria transitório no desenvolvimento humano e não teria mais 

lugar num mundo onde impera o desenvolvimento científico e tecnológico. Alguns a definem 

como a relação humana com seres divinos, cuja existência pode ser afirmada por teólogos, 

mas negada por cientistas.   Se a discussão sobre a religião atrelar-se à comprovação da 

existência de Deus, ela jamais poderá ser conclusiva.  

  Se atentarmos para a sua função moral, perceberemos que esta é a dimensão mais 

próxima da religião, pois ela leva à formação de filhos educados, cidadãos bem comportados 

e maridos fiéis, mas a religião não pode existir apenas a serviço da moral. A função estética, 

voltada para a perfeição na criatividade artística, aproximou artistas e religiosos, porém a 

religião não pode resumir-se à arte, pois enquanto esta expressa a realidade, aquela procura 

transformá-la.  Poder-se-ia então voltar-se para o campo dos sentimentos, pois estes estão 

presentes nas mais diversas áreas da atividade humana. Mas quando a religião é relegada ao 

campo dos sentimentos, deixa de ser um alerta para os anseios mais pragmáticos e racionais 

do ser humano. Associada ao sentimento a religião estaria à mercê da subjetividade, sem um 

objeto definido. (TILLICH, 2009, p.44)  

 Se afirmarmos que a religião é apenas um dos aspectos do espírito humano, estaremos 

limitando o seu campo de influência na vida humana e, consequentemente, excluindo-a de 

outras áreas da atividade humana. Tillich entende que a religião não pode estar associada a 

uma área específica, mas que ela habita as profundezas de todas as funções da vida espiritual. 

Significa que o aspecto religioso está contido nos elementos supremos, infinitos e 

incondicionados da vida espiritual. A religião é a preocupação última, “ultimate concern” 

presente em todas as funções criativas do espírito. Essas funções abrangem tanto a esfera da 
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moral quanto o domínio do conhecimento, quando este busca a realidade suprema.  A religião 

manifesta-se também na função estética do espírito quando esta busca expressar o significado 

absoluto. (TILLICH, 2009, p.44)  

 Portando, religião e mundo secular não devem andar separados. Ambos fundamentam-

se na experiência da preocupação última, por isso suas atividades não devem estar em 

conflito, mas encontrar cada qual o seu significado último, gerando coragem criadora para 

todas as funções do espírito humano. No conceito de Tillich, religião é a dimensão de 

profundidade presente em todas as funções da existência humana. (TILLICH, 2009, p.42) 

  O fato da religião estar costumeiramente associada às instituições eclesiásticas no 

culto, no mito e na devoção, se dá devido à profundidade de seus fundamentos estar encoberta 

pelas preocupações da vida cotidiana e pela necessidade de dedicação ao trabalho secular.   

Porém, aquilo que deveria ser a experiência do sagrado a nos inspirar, ser fonte de ânimo e 

coragem suprema e dar um significado mais abrangente à nossa existência, pode também 

levar a um caminho contraditório, quando a religião transforma seus mitos e doutrinas em leis 

e ritos de dimensões indiscutíveis, de caráter absoluto, que desprezam o mundo secular e 

perseguem os que não se submetem a seus dogmas. (TILLICH, 2009, p.45)  

 

 2.2.1 A teologia da cultura     

 Para estabelecer uma correlação entre a religião e a cultura, Tillich procurou 

desenvolver um modelo teórico que servisse como um instrumento de aproximação entre a 

teologia e as manifestações culturais. 

A tarefa da teologia é dar expressão à atitude religiosa que impregna as 
atividades culturais, seja de função cognitiva, estética, moral política ou 
técnica. Consiste, neste sentido, de uma hermenêutica teológica da cultura, 
cuja atenção volta-se ao potencial de toda realidade para revelar a presença 
divina que impulsiona e exige sentido incondicional em toda ação criativa do 
ser humano. (MUELLER, apud SANTOS, 2005, p.139) 

 

Tillich reconhecia como sendo de caráter teológico qualquer tentativa de criação 

cultural, mesmo as de origem secular, pinturas, sistemas, leis ou movimentos políticos, não 

importando quão secular possam ser, nas quais se pode identificar o elemento incondicional e 

a expressão de preocupações de caráter absoluto (TILLICH, 2009, p.65).  Para Tillich, o 

elemento incondicional e a preocupação suprema podem trazer consigo o elemento da fé, que 
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não significa a aceitação de afirmações acerca de Deus, do ser humano e do mundo que não 

podem ser verificadas.  Ela pode ser vista tanto nos conceitos teológicos tradicionais quanto 

em símbolos mitológicos racionalizados. Encontra-se também nas manifestações políticas em 

favor da justiça social, tanto religiosas quanto seculares. Ocorre na dedicação à busca das 

verdades científicas ou na atitude estóica de superação das adversidades da existência. 

(TILLICH, 2009, p.66)  

Dessa forma a teologia da cultura fica aberta a todas as formas de expressão do 

espírito através do “princípio da consagração do secular”, que considera que o Espírito divino 

não está preso a nenhuma religião em particular e pode exercer o seu impacto sobre qualquer 

manifestação da cultura, mesmo que esta não se encontre sob a mediação da Igreja.  

Como consequência direta da unidade entre religião e mundo secular, Tillich não usa a 

forma tradicional, dicotômica, de classificar as artes como arte sacra, aquela voltada para 

temas religiosos e arte profana, aquela que retrata temas seculares. A reconciliação desses 

dois mundos tornou-se uma de suas preocupações centrais.  

Não existe linguagem sagrada, caída do céu sobrenaturalmente, para ser 
apresentada ao homem. O que existe é a linguagem humana, desenvolvida a 
partir do nosso encontro com a realidade, para expressar e comunicar, assim 
como para mostrar a preocupação suprema. (TILLICH, 2009, p. 89)  

 

Com este conceito Paul Tillich acrescenta ao profano uma dimensão religiosa e 

sagrada.  A intuição do artista, percebendo a realidade apresentada socialmente e 

individualmente, desenvolve através dos símbolos de sua arte, uma linguagem capaz de 

expressar o conteúdo da vida espiritual através do estilo da cultura. 

Em todas as manifestações culturais autênticas existem marcas da experiência de um 

absoluto, de um sentido último da vida, do incondicional.  Esse é o elemento que está na base 

de qualquer cultura e que lhe dá sentido. Devemos decifrar nas diversas manifestações 

culturais o seu sentido, a sua substância religiosa, seu significado espiritual e sagrado.  O 

incondicional, o sagrado, se manifesta na obra de arte através da profundidade do 

pensamento, quando se busca alguma resposta às questões fundamentais da existência 

humana. 

 

2.2.2 Teonomia, autonomia e heteronomia 
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Analisando as formas de relação do ser humano com o sagrado, Tillich encontrou três 

tipos de relação entre a cultura e a religião, nomeando-as como autônomas, heterônomas e 

teônomas. 

A cultura autônoma, ou autonomia, afirma que o ser humano é portador da razão 

universal e fonte da cultura e da religião, ou seja, ele é sua própria lei.   A cultura autônoma 

está empenhada em criar formas de vida pessoal e social sem qualquer referência a algo 

supremo e incondicional, seguindo apenas as exigências formais e a racionalidade técnica e 

prática.  Chamamos de cultura autônoma a cultura secularizada que já perdeu a substância 

espiritual e não mais possui significado transcendente. A forma predomina sobre o conteúdo.      

No extremo oposto está a heteronomia, na qual se acredita que o ser humano é incapaz 

de agir segundo a razão universal e deve se submeter a leis estranhas e superiores a si mesmo.  

A cultura heterônoma submete as formas e as leis do pensamento e da ação ao critério da 

autoridade da religião eclesiástica e da política religiosa, mesmo com o preço de destruir as 

estruturas da racionalidade.  Nela predomina o conteúdo sobre a forma.  

A teonomia procura acabar com a contradição existente entre o domínio da filosofia da 

cultura e da filosofia da religião.  A teonomia afirma que a lei superior é, ao mesmo tempo, lei 

inerente ao ser humano, mas baseada no fundamento divino que é o próprio fundamento do 

ser humano:  a lei da vida transcende o ser humano, embora seja ao mesmo tempo sua própria 

lei.   “A cultura teônoma expressa nas suas criações a preocupação suprema e o sentido 

transcendental, não como algo que lhe seja estranho, mas como seu próprio fundamento 

espiritual. A religião é a substância da cultura e a cultura, a forma da religião”. (TILLICH, 

1992, p.85)  

“A análise teônoma conseguia decifrar experiências enigmáticas, como a 
destruição visionária do idealismo e do naturalismo burgueses na arte e na 
literatura por meio do expressionismo e do surrealismo; era capaz de mostrar 
a base religiosa da rebelião proveniente do lado vital e inconsciente da 
personalidade humana contra a tirania moral e intelectual da consciência; 
[...] fazia tudo isto sem qualquer referência à religião organizada, referindo-
se apenas ao elemento religioso oculto nesses movimentos anti-religiosos e 
anti-cristãos.   Em todos esses movimentos havia certa preocupação 
suprema, incondicional, decisiva, absolutamente séria e, portanto, sagrada, 
mesmo ao se expressar por meio de termos absolutamente seculares. 
(TILLICH, 1992, p.86)  

 

2.2.3 Religião e arte 
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Ao ouvirmos falar de “arte sacra” imaginamos que ela seja a representação de 

símbolos religiosos como pinturas de Cristo ou dos santos, quadros da Virgem Maria e o 

Menino Jesus ou cenas de histórias religiosas. Mas este é um significado muito estreito para 

arte sacra. É preciso ampliar esse conceito, utilizando a ideia artística como manifestação da 

inquietação última, dentro do novo conceito de correlação da religião com a cultura secular. 

Observando a inovação formal nos traços da arte expressionista, Tillich percebeu que 

no ambiente de desintegração que caracterizava o início do século XX, as produções artísticas 

não poderiam mais representar a realidade de um mundo mergulhado na incerteza utilizando-

se de formas harmônicas que buscavam o embelezamento das imagens naturais.  Notou que os 

novos traços da arte moderna reproduziam com maior autenticidade os dramas existenciais de 

uma sociedade que se fragmentava.  A arte, assim como a religião, poderia voltar o seu olhar 

para a situação humana em sua profundidade.  

 Tillich elabora então uma forma de se entender essa nova relação entre o sagrado e o 

profano, levando em conta a maneira como o conteúdo religioso aparece ou não na 

representação artística e o estilo que a define, fazendo uma classificação em quatro níveis: 

Estilo não religioso, conteúdo não religioso. É o que nós normalmente chamamos de 

arte secular. Nela não aparece nenhum conteúdo religioso e a preocupação última não está 

diretamente expressa. Não contém símbolos nem ritos de qualquer religião. São as 

representações de paisagens, retratos, cenas humanas, figuras de natureza morta ou eventos da 

vida secular. Um exemplo desse tipo de expressão é o Retrato Equestre de Rubens.  

(TILLICH, 1987, p.93)   

Estilo religioso, conteúdo não religioso. É a situação em que aparece com mais 

frequência as expressões existencialistas. Não contém figuras de santos, de Cristo ou da 

Virgem, nem cenas de histórias religiosas, mas o seu estilo expressa alguma inquietação do 

artista, propondo uma interpretação sobre alguma questão em que expressa a preocupação 

última de sua existência. Quando isto aparece numa obra de arte, temos um estilo religioso. 

As formas orgânicas que no passado serviram para embelezar superficialmente a realidade 

perderam o sentido e desapareceram. O rompimento da arte com os padrões de expressão 

antigos e o surgimento de movimentos futuristas como o impressionismo, o cubismo e o 

surrealismo indicam que as formas da nossa existência não são mais orgânicas, são 

atomísticas.  A nossa sociedade não se sustenta mais em estruturas harmônicas e concêntricas. 

A representação dela por meio da desconstrução da forma representa o seu próprio poder de 
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ser.  Como exemplo máximo de seu conceito Tillich cita a tela Guernica de Picasso, que 

representa uma pequena cidade espanhola que foi bombardeada por alemães e italianos.   

Picasso pinta esse extremo horror mostrando os pedaços deformados da realidade. A forma 

geométrica utilizada para representar a vida com figuras desconexas mostram em 

profundidade a situação de uma sociedade que rompeu as suas estruturas e passou a viver em 

meio à dúvida existencial, vazio e falta de significado. (TILLICH, 1987, p.94)  Para Tillich, 

Guernica de Picasso é o melhor exemplo de pintura protestante, pois não tem nada a ocultar e 

mostra abertamente a situação humana em sua profundidade de alienação e desespero. Por 

isso ela é intensamente religiosa.  (TILLICH, 1987, p.96)  

Estilo não religioso, conteúdo religioso. Este é o nível em que se apresentam formas 

seculares de estilo não religioso retratando conteúdos religiosos. São utilizados nas pinturas 

de Cristo, da Virgem, dos santos ou do menino Jesus. O estilo não religioso com conteúdo 

religioso foi largamente utilizado na arte da Alta Renascença. Um exemplo dessa arte é a tela 

Madonna Tempi, de Rafael. Embora tenham um conteúdo religioso esse tipo de arte não 

caracteriza uma pintura religiosa por não conter o estilo religioso. Para Tillich, essa forma de 

arte não deveria ser usada nas igrejas ou ambientes eclesiásticos porque são irreligiosas e são 

alheias aos que entendem mais profundamente as questões existenciais do nosso tempo. 

(TILLICH, 1987, p.98)  

Estilo religioso, conteúdo religioso. Esta é a arte que pode ser mais legitimamente 

chamada de sacra. Ela pode ser usada para propósitos litúrgicos porque nela estilo e conteúdo 

se harmonizam. Essa forma de arte é chamada de expressionista porque nela alguns traços 

rompem a forma figurativa natural com o objetivo de reforçar alguma expressão em 

particular. Obras desse tipo, como a Crucificação de Grünewald, do início do século XVI, que 

exagera os traços físicos do Cristo na cruz com o objetivo de expressar o seu sofrimento, 

mostram que uma forma de expressionismo já era utilizado muito antes das escolas modernas, 

embora com muito mais moderação do que as rupturas radicais de hoje. (TILLICH, 1987, 

p.99)  

 

2.2.4 Arte e revelação 

Ao se relacionar a arte com a religião, uma questão importante a ser considerada é a 

possibilidade da arte ser percebida como um meio de revelação. A arte tem a característica de 
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captar um sentido espiritual do mundo que não é percebido de forma direta e imediata pela 

ciência ou pela filosofia.  Sendo assim, a arte indica determinadas situações espirituais de 

modo completamente distinto de outras formas de conhecimento humano.  Significa dizer que 

a experiência estética possui caráter revelatório, identificável apenas por meio dos seus 

símbolos.  

O símbolo representa sempre algo além dele, alguma coisa com a qual se relaciona e 

da qual participa. A importância de se utilizar de um símbolo ao invés de se abordar 

diretamente a coisa com a qual ele se relaciona é que o símbolo possibilita a “abertura de 

níveis de realidade que, de outra forma, não poderiam ser percebidos”. Ele abre a 

possibilidade de entendimento de aspectos da realidade que não poderiam ser alcançados com 

uma linguagem direta, não simbólica. (TILLICH, 2009, p.100) Os símbolos artísticos 

utilizados na poesia, nas artes visuais e na música tem a função de revelar, de ser mediadores 

de outras coisas que não poderiam ser expressas de modo diferente. Essas outras coisas são 

repercutidas nos “níveis da alma e da nossa realidade interior, e devem corresponder aos 

níveis da nossa realidade exterior”. Assim os símbolos tem duas funções: “abrem a realidade e 

também a alma”. (TILLICH, 2009, p.101) 

Calvani menciona que “a arte exemplifica o processo simbólico que é a transformação 

dos elementos do mundo real de modo a expressar os elementos profundos na consciência 

humana”. (CALVANI, 2010, p.79) 

Na sua Teologia sistemática Tillich define revelação como resposta teológica aos 

dilemas da razão, em especial ao conceito técnico de razão, quando esta é reduzida apenas à 

capacidade de raciocinar.  A razão técnica, mesmo competente em seus aspectos lógicos, 

desumaniza o homem quando está separada da razão ontológica. A razão ontológica pode ser 

definida como “a estrutura da mente que a capacita a apreender e transformar a realidade. Ela 

é efetiva nas funções cognitiva, estética, prática e técnica da mente humana (TILLICH, 2005, 

p.86). Essas funções racionais não são estáticas na mente humana, portanto, não há limite 

claro entre elas, mas todas elas são funções da razão ontológica 

Nesse mesmo texto Tillich define a razão ontológica como a “estrutura da mente que a 

capacita a compreender e configurar a realidade” (TILLICH, 2005, p.89), tendo, portanto uma 

característica subjetiva, ou seja, em todo ato racional está presente um elemento emocional. 

Se em algum deles o elemento emocional é mais decisivo, isso não a torna menos racional. “A 

música não é menos racional do que a matemática. O elemento emocional na música abre 

uma dimensão da realidade que se acha fechada para a matemática”. 
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É nesse contexto que Tillich entende a famosa frase de Pascal sobre “as razões do 

coração que a razão não pode compreender”. Aqui o termo “razão” é usado em duplo sentido. 

As “razões do coração” são as estruturas da experiência estética e de comunhão (beleza e 

amor); a razão “que não pode compreendê-las” é a razão técnica. (TILLICH, 2005, p.91) 

Tillich esclarece que “a razão subjetiva é a estrutura racional da mente, enquanto a 

razão objetiva é a estrutura racional da realidade que a mente pode apreender e de acordo com 

a qual pode configurar a realidade”. A razão no filósofo apreende a razão na natureza. A razão 

no artista apreende o sentido das coisas”.  (TILLICH, 2005, p.91)  

Calvani comenta que a razão ontológica é fragmentária e parcial, justamente pelo fato 

de fazer parte das contingências humanas. “Reconhecer isso é compreender que a razão clama 

por sentido e reintegração.  A revelação vem a ser precisamente a resposta divina aos dilemas 

da razão” (CALVANI, 2010, p.82) 

Portanto, a revelação é a reintegração da razão. Tradicionalmente se usa a palavra 

“revelação” para designar algo oculto, que não pode ser conhecido por vias de acesso direto. 

“Uma revelação é uma manifestação especial e extraordinária que remove o véu de algo que 

está oculto de forma especial e extraordinária”. (TILLICH, 2005, p.121)  

A revelação é a manifestação daquilo que nos diz respeito de forma última. 
[...] portanto, possui uma reivindicação incondicional sobre nós. [...] A 
revelação, como revelação do mistério que é nossa preocupação última, é 
invariavelmente revelação para alguém numa situação concreta de 
preocupação. (TILLICH, 2005, p.123) 

 

Etienne Higuet também define revelação como  

a manifestação do fundamento e do sentido incondicional da existência 
humana – e implicitamente de toda existência. É uma questão de ‘ultimate 
concern’ que envolve a personalidade total e efetiva-se através de um jogo 
de símbolos. Mas só podemos falar nela se ela tornou-se revelação para nós, 
se a experimentamos existencialmente. O conteúdo de toda a teologia é a 
revelação recebida na experiência. (HIGUET, 1995, p.45) 

 

Considerando que revelação é a resposta às perguntas implícitas nos conflitos 

existenciais da razão, a arte apresenta-se como uma forma de revelação, como uma voz 

profética que manifesta a preocupação última contida nas formas e deformações da cultura, 

falando de maneira mais perceptível à mente interpretativa do que palavras e conceitos 

técnicos. “O artista rompe as formas normais das coisas do mundo. É um processo 
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transformador que produz expressões da consciência humana nos níveis mais profundos da 

realidade”. (CALVANI, 2010, p.79)  

 

 

2.2.5 Existencialismo e transcendência 

Observando as transformações pelas quais o mundo passou na reconstrução do período 

pós segunda guerra mundial, Tillich dedicou-se a estudar a forma pela qual a necessidade de 

valorização da economia e do crescimento industrial foi determinante no estilo das expressões 

artísticas dessa realidade. 

A arte desse período passou a incorporar o existencialismo, movimento que já 

apresentava suas primeiras manifestações em algumas mentes proféticas do século XIX e que 

no período pós-guerra passaram a expressar mais enfaticamente o protesto contra o espírito da 

sociedade industrial, que reduz o homem a uma simples peça nessa máquina que move o 

sistema de produção e consumo, resultando em experiências de vazio e falta de sentido, 

desumanização e alienação.  

Ao discorrer sobre o existencialismo, Tillich faz uma distinção entre o existencialismo 

filosófico ou artístico e a atitude existencial.  A atitude existencial envolve uma vivência, um 

envolvimento. “Existencial”, neste caso, significa participar de uma situação de uma maneira 

que inclua a possibilidade de reagir às situações que a cercam e a definem, para transformá-la. 

Isso é diferente de uma aproximação meramente teórica ou desapegada. Já o existencialismo 

filosófico designa um conteúdo e não uma atitude. As duas formas indicam uma interpretação 

da situação humana que contrasta com a interpretação não existencial, porém, a última afirma 

que “o homem é capaz de transcender, em conhecimento e vida, a finidade, o extravio e as 

incertezas da existência humana” (TILLICH, 2001, p. 98) 

O conteúdo existencialista, ou existencialismo filosófico, pode ser identificado sob três 

aspectos: como ponto de vista, como protesto e como expressão.  Como ponto de vista ele 

pode ser encontrado em grande parte da teologia, assim como na filosofia e na arte. Como 

exemplo de ponto de vista existencialista Tillich cita Platão, quando propõe a separação da 

alma humana de seu “lar”, no reino das essências puras. “O homem está extraviado do que 

essencialmente é. Sua existência num mundo transitório contradiz sua participação essencial 

no mundo eterno das ideias” (TILLICH, 2001, p.100). Como a complexidade da existência 
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impossibilita a sua conceituação, ela só pode ser expressa em termos mitológicos. É utilizando 

os mitos que Platão descreve a transição entre o reino essencial e o existencial, cujo 

conhecimento é a base do existencialismo até os nossos dias. O platonismo, assim como a 

teologia cristã clássica, possuem o ponto de vista existencialista evidenciado pela busca da 

compreensão da situação humana. 

No período da Renascença, a ideia essencialista de Platão foi substituída pelo 

essencialismo científico, cujo expoente foi Descartes. O homem torna-se um sujeito 

epistemológico e o mundo um objeto de pesquisa científica e manejo técnico. O homem em 

sua condição existencial desaparece. (TILLICH, 2001, p. 103)  

O existencialismo como protesto passou a ser um movimento consciente a partir de 

meados do século XIX, com Schopenhauer, que retomou a valorização da existência humana 

estudando-a a partir da vontade e o significado de suas representações. “Ao mesmo tempo, 

Feuerbach destacava as condições materiais da existência humana e derivava a fé religiosa do 

desejo do homem em superar a finidade num mundo transcendente”. Outra contribuição foi a 

de Marx, que estudou o ser humano a partir da sua situação no capitalismo e o agravamento 

das condições sociais no processo de industrialização.  Por fim, Tillich cita Nietzsche como o 

mais importante de todos os existencialistas, “que apresentou o quadro de um mundo no qual 

a existência humana caiu na mais total insignificação”. Filósofos desse período procuraram 

interpretar a relação sujeito – objeto a partir da importância da “vida”, denunciando a 

degradação de um mundo que se encaminhava em direção à “autonegação da vida criadora”. 

(TILLICH, 2001, p. 106)    

Tendo iniciado no século XIX, o existencialismo como protesto traçou o destino do 

século XX, trazendo consigo o existencialismo como expressão, que surgiu com grande 

intensidade no caráter tanto da filosofia quanto da arte e da literatura do período das guerras 

mundiais, caracterizada pela ansiedade generalizada por causa da dúvida e da insignificação. 

Todo analista da filosofia, arte e literatura existencialistas de nossos dias 
pode mostrar sua estrutura contraditória: a insignificação que impele ao 
desespero uma denúncia apaixonada dessa situação, e a tentativa, coroada de 
êxito ou não, de incorporar a ansiedade da insignificação. (TILLICH, 2001, 
p.109) 

 

O movimento existencialista, ao considerar o ser humano como senhor de si mesmo e 

de seu mundo, também o tornou parte da realidade que ele tem criado. Com isso ele também 

passou a ser um objeto entre objetos, uma coisa entre outras coisas, passou a se adaptar à 
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engrenagem da máquina universal para não ser esmagado por ela. “Mas esta adaptação faz 

dele um meio para fins que são, na realidade, fins em si mesmos, em que um fim último está 

ausente” (TILLICH, 2006, p.56) 

As obras culturais, artísticas e filosóficas do início do século XX, são uma forma de 

resposta à falta de sentido, sensação de vazio, desumanização e alienação. Expressam a 

preocupação das pessoas com as tendências destrutivas da cultura contemporânea. A 

desconstrução das formas na arte visual, na música, na poesia, na literatura, na arquitetura, na 

dança e na filosofia expressam em seus estilos o “encontro com o não-ser”, expondo a 

situação humana na sua realidade social e exercendo a sua força para transformá-la 

criativamente (TILLICH, 2009, p.88)  

Neste ponto cabe abrir parênteses para lembrar que Richard Wagner, objeto dessa 

dissertação, viveu em todo esse ambiente de revolta existencialista, absorvendo, como já foi 

mencionado, as influências de Feuerbach e Schopenhauer, participando de protestos contra a 

degradação social advinda com o avanço da industrialização denunciado por Marx, 

convivendo com Nietzsche e compartilhando com ele a percepção da necessidade de mudança 

nas formas de expressão artística. Por isso deve ser incluído, indubitavelmente, entre aqueles 

que Tillich reconheceu como “mentes proféticas” que transformaram a cultura a partir das 

manifestações do século XIX. Wagner, mesmo sendo um compositor situado ainda no período 

romântico, realizou muitas inovações na arte de seu tempo, provenientes de todas estas 

situações de inconformismo mencionadas por Tillich. Especialmente na questão da estrutura 

formal da música, experimentou a extraordinária ousadia harmônica na composição de 

Tristão e Isolda, comentada no final deste capítulo.  Sabemos que Tillich fez suas análises 

sobre a arte a partir das artes visuais, essencialmente a pintura e a arquitetura. Por isso não 

mencionou compositores modernos importantes como Debussy, Stravinsky ou Schoenberg, 

mas reconheceu em Wagner um “grande compositor que abriu novos horizontes à música 

moderna” (TILLICH, 2004, p.208)       

 

2.3 Wagner e a coragem de ser como si mesmo 

 Nesta segunda parte desse capítulo serão levantadas algumas considerações sobre o 

pensamento de Richard Wagner em comparação com a teologia de Paul Tillich 

Quando comparamos as ideias religiosas do compositor Richard Wagner com o 

pensamento do teólogo Paul Tillich, podemos perceber muitas preocupações e 
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questionamentos em comum. Nota-se que os problemas que afligiam ambos eram exatamente 

os mesmos, provenientes de um acúmulo de conceitos que ocorriam desde o Iluminismo, 

somando, muitas vezes de forma contraditória, posicionamentos filosóficos, avanços 

científicos e técnicos-industriais, que por sua vez causavam mudanças econômicas com 

consequências nas áreas sociais, provocando reflexões nos conceitos teológicos. Tudo isso 

num ambiente artístico que ainda se expressava nos padrões de beleza do Romantismo. Essas 

condições conflitantes exigiam transformações que já entravam em ebulição na virada do 

século XIX, para o século XX, exatamente os períodos em que viveram, respectivamente, 

Wagner e Tillich     

 

2.3.1 Princípios tillichianos no pensamento de Wagner 

Vamos iniciar considerando o idealismo de Wagner em criar um tipo de arte similar a 

uma forma de religião, que pudesse atuar na transformação do espírito humano, 

conscientizando-o das reais necessidades de sua existência. Uma arte que teria uma “missão 

tanto mais elevada quanto mais parecida com uma religião verdadeira”. Este ideal está 

totalmente respaldado pelo conceito tillichiano de religião, que concebia a religião como 

expressão da preocupação última, aquilo que nos preocupa em última instância (ultimate 

concern).  Como já foi citado, Tillich reconhecia como sendo de caráter teológico qualquer 

tentativa de criação cultural, mesmo as de origem secular, pinturas, sistemas, leis ou 

movimentos políticos, nas quais se pode identificar o elemento incondicional e a expressão de 

preocupações de caráter absoluto. (TILLICH, 2009, p.65)  

Em alguns casos, a crítica que Wagner faz à igreja aparece também entre as críticas de 

Tillich às formas equivocadas de religião. Um exemplo deles encontra-se quando Wagner 

critica a Igreja cristã por incorporar em seus dogmas “aquela complicada massa de mitos, para 

os quais pretendeu impor uma fé incondicionada, com desapiedado rigor, como se tratasse de 

verdades de fato” (WAGNER, 1994, p.215).  Em Teologia da cultura, Tillich faz essa mesma 

crítica quando se refere à dificuldade de se entender a integração da religião com o mundo 

secular.  Explica que ao mesmo tempo em que a religião nos traz a experiência do sagrado, 

intangível, inspiradora e fonte de coragem, também nos apresenta a “sua vergonha, quando 

ela se transforma em absoluto e despreza o mundo secular; quando faz de seus mitos e 

doutrinas, de suas leis e ritos, dimensões indiscutíveis e persegue os que não se submetem a 

isso”. (TILLICH, 2009, p.45)  
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Wagner apontava o cristianismo como o causador da ideia do desprezo próprio e a 

repulsa pelo caráter visível da existência. Discordava da ideia de que Deus não criou o 

homem para uma existência terrena de alegria consciente e que só depois da morte haveria 

uma recompensa para aqueles que desprezaram os valores desta vida. Criticava duramente   

o rebaixamento, a infâmia pública de todos, a consciência do aniquilamento 
completo da dignidade humana [...] o desprezo profundo pela atividade, pelo 
empreendimento pessoal, que há muito perdera, juntamente com a liberdade, 
o impulso espiritual e artístico, toda essa miserável existência, destituída de 
vida autêntica e criativa. (WAGNER, 2000, p.47) 

 

 Em A coragem de ser, Tillich relata que, embora o protestantismo, em seu início, 

tenha dado ênfase ao ponto de vista existencialista, isto foi perdido em seguida com as 

doutrinas de justificação e predestinação. No calvinismo o homem é um sujeito moral 

abstrato. Perdeu-se o interesse na análise da existência humana com suas relatividades e 

ambiguidades, por se considerar que enfraqueceriam o absolutismo com o qual se concebia a 

relação divino-humano. A consequência desse posicionamento não existencial foi a pregação 

da mensagem bíblica como verdade objetiva, sem a possibilidade de considerar o homem em 

sua existência psicossomática e psicossocial. Só após os movimentos sociais do final do 

século XIX e os movimentos psicológicos do século XX é que o protestantismo passou a dar 

atenção aos problemas existenciais do ser humano. (TILLICH, 2001, p.104) 

No seu ensaio A arte e a revolução, Wagner critica o exibicionismo técnico em que se 

transformou a ópera romântica, fazendo uso intenso de interpretações virtuosísticas e 

ostentação de elementos formais sem conteúdo.  

Ou não é verdade que hoje em dia se pode ler que esta ou aquela ópera é 
uma obra prima porque reúne árias e duetos de grande beleza, porque a 
instrumentação orquestral é brilhante, e assim por diante? Mas o único 
objetivo capaz de justificar o uso de toda essa variedade de meios, o grande 
objetivo dramático, esse já não passa pela cabeça de ninguém. (WAGNER, 
2000, p.62) 

 

 Na Teologia sistemática, ao argumentar sobre o formalismo e o emocionalismo nos 

conflitos da razão, Tillich explica:  

O esteticismo priva a arte de seu caráter existencial [...] Nenhuma expressão 
artística é possível sem a forma racional criativa, mas a forma, mesmo em 
seu maior refinamento, é vazia se não expressa uma substância espiritual. 
Mesmo a criação artística mais rica e profunda pode ser destrutiva para a 
vida espiritual se for recebida em termos de formalismo e esteticismo. 
(TILLICH, 2005, p.103) 
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Ainda em A arte e a revolução, Wagner lamenta o embotamento da educação 

contemporânea, orientada na perspectiva do lucro industrial. O ser humano se tornou escravo 

de banqueiros e proprietários de fábricas que ensinam que o objetivo da existência é ganhar o 

pão de cada dia pelo trabalho assalariado. Criou-se “uma cultura que só sabe usar o espírito 

humano como força motriz das máquinas” e essa cultura “procedeu à negação do homem com 

base na crença cristã na indignidade humana”. (WAGNER, 2000, p.87)   Tillich, (2001, 

p.104) concorda que a partir do século XVIII, o desenvolvimento de uma ética protestante 

adaptou-se às necessidades da sociedade industrial nascente. A filosofia e a teologia anti-

existencialistas se fundiram, substituindo o sujeito existencial com seus conflitos pelo sujeito 

racional, moral e científico. Uma nova maneira de relacionar a religião com a cultura só 

surgiu com um pequeno número de “mentes proféticas no século XIX” que formaram um 

“movimento de protesto contra a posição do homem no sistema de produção e consumo” na 

sociedade moderna, movimento esse que Tillich chama de existencialista, porque “supõe que 

o homem é o mestre de seu mundo e de si mesmo”. (TILLICH, 2006, p.55)    

Um outro ponto a ser relacionado ao pensamento de Paul Tillich, expresso em A 

coragem de Ser, é a firmeza de propósitos demonstrada por Wagner ao levar adiante a sua 

proposta de reforma da ópera, mesmo diante da forte reação de rejeição por parte do público, 

não acostumado à austeridade da sua música.  Como já foi mencionado no capítulo primeiro, 

relatadas por Charles Baudelaire, essas reações foram extremamente prejudiciais a Wagner na 

sua estadia em Paris, tendo como consequência um período de extrema dificuldade financeira. 

Também Nietzsche, numa época em que demostrava profunda admiração por Wagner, 

escreveu o texto Wagner em Bayreuth, exaltando com palavras extremamente elogiosas a 

bravura de Wagner em manter os seus propósitos de reforma da arte, com a preocupação 

maior de delinear uma nova forma de elevação do ser humano por intermédio dela.  

[...] sua alma deixou de ter qualquer relação com esse teatro; não lhe 
interessava o fanatismo estético e o júbilo das massas exaltadas, assim como 
ele se sentia aborrecido de ver sua arte sendo tragada indiscriminadamente 
pelas gargantas abertas e bocejantes do insaciável tédio e pelo desejo de 
distração a todo custo. (NIETZSCHE, 2009, p.106)  

 

Em meios aos elogios, relata as muitas dificuldades enfrentadas por ele ao perseguir 

seus objetivos: 

 Percebe-se que o mais sério artista quer impor, com determinação, a 
seriedade em um meio no qual as instituições modernas são construídas 
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tendo a frivolidade como princípio e como exigência. [...] Quando se livrava 
de uma situação, raramente encontrava algo melhor, caindo, por vezes, na 
mais profunda indigência. Assim Wagner mudou de cidades, companheiros, 
países e dificilmente se compreende em que circunstâncias suportou viver. 
(NIETZSCHE, 2009, p.51) 

 

 O próprio compositor relatou seu desespero ao enfrentar as dificuldades para fazer 

valer a seriedade de sua arte em um ambiente afetado pela frivolidade e pela superficialidade. 

Jamais me pareceu tão claro quanto naquele tempo o constrangimento pelo 
qual a indissociável ligação entre a situação de nossas artes e de nossa vida 
moderna sujeita um coração livre e leva um homem para o mal. Que saída 
resta ao indivíduo – senão a morte? (WAGNER, 1851, apud NIETZSCHE, 
2009, p.51) 

 

As diversas tentativas de convencer o público da importância do seu empreendimento 

não surtiram efeito e, incompreensivelmente, lhe causavam mais problemas:    

Wagner tentou tornar suas questões compreensíveis através da publicação de 
seus escritos: nova confusão, novo alvoroço – um músico que escreve e 
pensa era, naquela época, um disparate; bradava-se que ele era um teórico 
que pretendia, através de conceitos sofisticados, transformar a arte. 
(NIETZSCHE, 2009, p.100)  

 

Nietzsche então exalta a atitude de Wagner diante do fracasso: “Um esforço enérgico 

confrontado, sem cessar, com seus insucessos, torna o homem perverso. Assim, pode 

acontecer que naturezas boas, que buscam o melhor, se tornem selvagens”.  (NIETZSCHE, 

2009, p.46) Nietzsche prossegue apontando como a mensagem dos dramas de Wagner, ao 

contrário do que poderia ter sido o resultado de suas experiências frustradas, é o amor e a 

fidelidade: “fidelidade entre irmão e irmã, entre amigos, entre o servidor e seu mestre, 

Elisabeth e Tannhäuser”, Senta e o Holandês errante, Elsa e Lohengrin, Kurvenal e Marke em 

Tristão e Isolda, Brunhilde e Wotan em O crepúsculo dos deuses.  “Amor livre e desprovido 

de todo o egoísmo. Fidelidade desinteressada”. (NIETZSCHE, 2009, p.49) 

Dessa forma Nietzsche descreve o exemplo heróico de Wagner diante da sua 

insuficiência pessoal e sua impotência diante das vicissitudes. “Mas com que coragem deveria 

lutar se não tivesse se consagrado antes a algo supra-pessoal? Os maiores sofrimentos que 

existem para o indivíduo, o saber que não é comum a todos os homens, a incerteza dos 

princípios últimos e a desigualdade das capacidades, tudo isso faz com que ele necessite da 

arte. Não se pode ser feliz quando em torno de nós tudo sofre e cria para si sofrimento; não se 
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pode ser ético quando o curso das coisas humanas é determinado pela violência, o engano e a 

injustiça. (NIETZSCHE, 2009, p.66) 

Tillich diz que provavelmente não há ninguém que tenha apresentado a vontade de ser 

como si próprio mais consistente do que Nietzsche (TILLICH, 2001, p.111). Nele o despertar 

da vontade de viver expressa toda a ansiedade da insignificação.  Lembremos aqui que na 

época em que Nietzsche escreveu Wagner em Bayreuth, ele sentia uma completa identificação 

com o projeto artístico de Wagner e visualizava na arte wagneriana a possibilidade concreta 

de realização do seu sonho de ver um renascimento da antiguidade grega numa reforma da 

arte na Alemanha do seu tempo. Por isso exaltava a coragem de Wagner em enfrentar todo o 

risco de insucesso para levar a cabo o seu intento. Em A coragem de ser Tillich, define essa 

forma de bravura: “A coragem de ser como si próprio é a coragem de seguir a razão e desafiar 

a autoridade irracional”. (TILLICH, 2001, p.93) “Ninguém pode dar direções às ações do 

indivíduo ‘decidido’ – nem Deus, nem convenções, nem leis da razão, nem normas ou 

princípios. Nós devemos ser nós mesmos, nós devemos decidir aonde ir”. (TILLICH, 2001, 

p.115)  “O homem é o que ele faz de si próprio. A coragem de ser como si próprio é a 

coragem de fazer de si próprio o que se quer ser”. (TILLICH, 2001, p.117) 

 Por fim, para não deixarmos totalmente ausente neste estudo a questão da 

transformação das estruturas musicais em Wagner, podemos citá-la no aspecto em que se 

aproxima do pensamento de Tillich, mesmo sem se aprofundar em suas questões mais 

específicas das técnicas de harmonia musical. Tillich, ao observar as características da arte 

moderna, no expressionismo e no surrealismo, percebeu na desconstrução da forma de 

representação dos objetos, a maneira que os artistas encontraram para protestar diante da 

experiência da insignificação do ser, procurando mostrar como estavam dilaceradas as 

estruturas superficiais da realidade. Isso foi o que chamou de “arte existencialista”.  

A categoria de substância estava perdida: objetos sólidos são expostos 
retorcidos como cordas; a interdependência causal das coisas é 
desrespeitada. [...] As estruturas orgânicas da vida são cortadas em pedaços e 
arbitrariamente recompostos. [...] O mundo da ansiedade é um mundo no 
qual as categorias, as estruturas da realidade, perderam sua validade. 
(TILLICH, 2001, p.114)  

 

Façamos então uma analogia entre a alteração das formas físicas dos objetos 

observadas por Tillich e a deformação das estruturas tradicionais da música. Já citamos aqui 

as mudanças empreendidas por Wagner para reformar a ópera e realizar o seu intento de 
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produzir uma arte que servisse à reflexão e não à diversão. O que ele entendia como música 

superficial, que só iludia os sentidos e produzia o “embotamento espiritual”, está intimamente 

ligado ao que Tillich chamou de “embelezamento desonesto”, aquela forma de expressão que 

não tem mais a capacidade de revelar as preocupações últimas da existência humana. Muitas 

foram as mudanças formais realizadas por Wagner. Algumas estavam relacionadas à macro 

estrutura dos espetáculos, já comentadas no primeiro capítulo, mas uma obra wagneriana, 

especificamente, levou as mudanças formais ao seu mais alto grau. Esta obra foi Tristão e 

Isolda. Nela Wagner desconstruiu as estruturas harmônicas da composição, que 

tradicionalmente se caracterizavam por sequências de acordes dissonantes que representam 

situações de tensão e que conduzem a resoluções harmônicas com acordes consonantes, 

simbolizando o repouso. A condução à dissonância e o retorno à consonância geralmente 

acontece num espaço de poucas frases e em períodos curtos. Em Tristão e Isolda, ao 

representar musicalmente a ansiedade e o sofrimento no contexto de um triângulo amoroso 

angustiante e insolúvel, Wagner rompeu com a tradicional alternância entre tensão e repouso 

utilizada até então. Criando uma forma inédita de uso do sistema harmônico, sustentou uma 

sequência indefinida de acordes dissonantes que se sucediam por meio de transições 

cromáticas durante toda a obra, sem encontrar o repouso na consonância de um acorde 

perfeito. Apenas no final da obra, com mais de três horas de música, o seu último acorde 

surge como acorde perfeito, após a morte dos amantes.  

Inovações na composição de Wagner influenciaram vários compositores como, por 

exemplo, a orquestração com uso intenso dos metais que ressurgem nas obras de Bruckner e 

Mahler. Porém, o cromatismo e a intensificação das dissonâncias em Tristão e Isolda 

influenciaram diretamente as obras impressionistas de Claude Debussy como o Prélude à 

L’aprés-midi d’un faune (1894) e La mer (1905) (CARPEAUX, 1977, p.271). Pierre Boulez 

considera que foi Debussy quem deu início à música moderna. Ele foi o primeiro a fazer 

experiências com composições fora do sistema harmônico, com a música modal ou as escalas 

pentatônicas. Toda a sua obra foi uma lição de inconformismo e busca de novas formas de 

expressão. O fato é que depois de Wagner a música tomou outros rumos, com os novos 

compositores passando a considerar que o sistema harmônico já havia esgotado as suas 

possibilidades de criação. Surgiram então novas experiências como as politonalidades e 

ostinatos rítmicos de Igor Stravinski, o dodecafonismo de Schoenberg ou a música eletrônica 

de Stockhausen, nascidas já dentro dos movimentos modernistas que produziram a arte com a 

qual Tillich conviveu. Mas é inquestionável o fato de que Richard Wagner foi o primeiro 
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compositor a manifestar inconformismo com as formas de expressão tradicionais e a levar o 

sistema harmônico às últimas consequências, por perceber a necessidade de romper com uma 

arte cujo embelezamento superficial não mais poderia expressar a complexidade e as 

angústias do ser humano na modernidade. Ao discorrer sobre a arte moderna em A coragem 

de ser, Tillich afirma:      

Os criadores da arte moderna tem sido capazes de ver a insignificação de 
nossa existência, participaram do seu desespero. Ao mesmo tempo tem tido a 
coragem de enfrenta-lo e expressá-los em seus quadros e esculturas. Tiveram 
a coragem de ser como eles próprios. (TILLICH, 2001, p.115)  

 

2.3.2 Expressões de fé na obra de Wagner 

Um outro elemento que nos permite entender o ideal de Wagner a partir da teologia de 

Tillich são as expressões de fé encontradas na obra wagneriana.  

Antes, porém, é preciso entender uma particularidade na teologia de Tillich: a 

proximidade entre os conceitos de fé e religião.  Ao fazer sua explanação sobre religião em 

Teologia da cultura, Tillich define: “A religião, no sentido básico da palavra, é ‘preocupação 

suprema’ (ultimate concern), manifesta em todas as funções criativas do espírito, bem como 

na esfera moral, na qualidade de seriedade incondicional que essa esfera exige.  [...] A 

preocupação suprema manifesta-se no domínio do conhecimento quando busca 

apaixonadamente a realidade suprema. [...] manifesta-se ainda na função estética do espírito 

como desejo infinito de expressar o significado absoluto”. (TILLICH, 2009, p.44)  

Em Dinâmica da fé encontramos que: “Fé é estar possuído por aquilo que nos toca 

incondicionalmente”. (TILLICH, 2002. p. 5) Porém, ao discorrer sobre a fé em Teologia da 

cultura, Tillich procura detalhar a sua concepção de fé, esclarecendo também o que ela não é, 

dizendo que apenas “a consciência imediata do incondicionado não tem caráter de fé” e que fé 

não é “o mesmo que a crença em algo dono de maior ou menor grau de probabilidade”. 

(TILLICH, 2009, p.65)   Vemos que “o elemento incondicional pode se tornar questão de 

preocupação suprema somente se aparecer de forma concreta” trazendo consigo os elementos 

da fé, mas que estes só se caracterizam-se como fé quando existe neles um “risco existencial 

no qual o significado e a realização de nossa vidas estão em jogo, e não um mero julgamento 

teórico aberto, a ser refutado mais cedo ou mais tarde”.  (TILLICH, 2009, p.66)  

Verificamos então que tanto a fé quanto a religião são caracterizadas por apresentarem 

a preocupação suprema em sua relação com o incondicional. A fé se caracteriza como tal 
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quando o elemento incondicional aparece de forma concreta tornando-se preocupação 

suprema. Mas também Tillich afirma que “a seriedade absoluta ou o estado em que nos 

preocupamos de maneira suprema, já é religião”. (TILLICH, 2009, p.45).  

Se considerarmos que todas as criações culturais – “pinturas, sistemas, leis, 

movimentos políticos (não importando quão secular possam ser) – expressam a preocupação 

suprema, possibilitando o reconhecimento de seu caráter teológico, (TILLICH, 2009, p.65) 

pode-se perguntar por que a humanidade desenvolveu a religião como se fosse uma entre 

outras atividades, no mito, no culto, na devoção pessoal e nas instituições eclesiásticas? 

Tillich responde que isso acontece “por causa da trágica alienação da vida espiritual em face 

de seu fundamento e profundidade”.  A religião nos revela a “profundidade da vida espiritual 

encoberta, em geral, pela poeira de nossa vida cotidiana e pelo barulho de nosso trabalho 

secular”. (TILLICH, 2009, p.45)  

Vemos então que, no âmbito da Teologia da cultura, fé e religião apresentam uma 

diferença muito sutil, evidenciada apenas pela nossa condição existencial, pelo “acidente” de 

nossa vida cotidiana, que desintegra o que deveria ser uno. Tillich faz analogia desta 

unificação com o conceito apocalíptico da “Jerusalém celestial”, onde não haverá templos 

porque não haverá domínio secular nem religioso. “A religião será novamente o que ela 

sempre foi essencialmente: a determinação fundamental e a substância da vida espiritual”. 

(TILLICH, 2009, p.45) 

Para retomarmos a obra de Wagner, verificar a maneira pela qual ele apresenta a sua 

preocupação com a regeneração do ser humano e procurarmos compreender como essa busca 

pela redenção pode ser identificada como uma forma de fé, vejamos as definições que Tillich 

nos fornece no seu livro Dinâmica da fé. 

 A fé, sendo definida como “estar possuído por aquilo que nos toca 

incondicionalmente” depende de uma decisão, cujo critério “é a consciência do elemento 

incondicional em nós” e “o grau no qual o que há de concreto na preocupação se une ao seu 

caráter absoluto ou supremo”. (TILLICH, 2009, p.67)  

Daí resulta que a fé não pode ser estática, pois aquilo que toca incondicionalmente 

cada indivíduo vem a ser um elemento subjetivo e resulta em tensões entre os diferentes tipos 

de fé. (TILLICH, 2002, p.39) 

Sendo os tipos de fé subjetivos, eles são construções do pensamento e, portanto, não 

são encontrados em estado puro na nossa realidade. Eles são determinados a partir da 
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experiência do sagrado. Essa experiência toma posse do espírito humano, com força capaz de 

romper a realidade costumeira e impulsioná-lo extaticamente para além de si mesmo.   O 

sagrado é juiz sobre tudo. Exige justiça e amor, tanto para o indivíduo como para o grupo. 

Onde se experimenta o sagrado, conhece-se o seu poder de exigir aquilo que deveríamos ser. 

(TILLICH, 2002, p.40) 

Para compreendermos as várias formas pelas quais a fé se apresenta na nossa 

realidade, Tillich faz uma exposição dos tipos de fé a partir de dois elementos da experiência 

do sagrado: a “santidade do ser” e a “santidade do dever”. Ao primeiro grupo dá o nome de 

“tipo ontológico de fé” e ao segundo, “tipo ético de fé”.  

Entre os tipos ontológicos de fé, temos a fé sacramental. Ela pode ser identificada 

quando uma porção da realidade é experimentada como portadora do sagrado: um cálice, um 

pão, uma árvore, um gesto da mão, o ajoelhar-se, um edifício, um rio, uma palavra, um livro. 

A afirmação de que alguma coisa é sagrada só tem sentido para a pessoa cujo objeto foi parte 

de sua experiência com o sagrado. (TILLICH, 2002, p.41) 

O outro tipo de fé, entre os ontológicos, é a fé mística. Para os místicos a fé é 

experiência extática e não pode ser equiparada a nenhuma parte da nossa realidade. O 

incondicional é aquilo que transcende toda a realidade e só pode ser encontrada nas 

profundezas da alma humana, através da meditação, contemplação e êxtase. 

Ainda entre os tipos ontológicos de fé, encontramos a fé humanística. O humanismo se 

apresenta como fé quando faz do que é verdadeiramente humano o alvo da vida no espírito. A 

fé humanística pode se apresentar na arte, na filosofia, na ciência, na política, nas relações 

sociais e na ética pessoal. Nessa concepção o divino se revela como humano e vice-versa. 

Diferentemente da fé sacramental, que vê o significado do infinito numa porção do finito, e da 

fé mística, que encontra nas profundezas da pessoa o lugar do infinito, o tipo humanista de fé 

permanece no âmbito do humano, por isso é chamada de “fé profana”. A forma de fé 

humanística pode ser definida também como fé sacramental secularizada, pelo fato de 

considerar o sagrado presente aqui e agora.  

 O segundo grupo, dos tipos morais de fé, apresenta uma característica comum que é a 

lei dada por Deus como dádiva e exigência. Nos tipos ontológicos de fé a lei impõe sujeição a 

ordens, a rituais ou a exercícios ascéticos.   Nos tipos morais a lei impõe uma obediência 

moral.  Mas alguns tipos de fé se interligam e os elementos de um tipo podem aparecer junto 

com outros, como, por exemplo, a lei ritual contém exigências morais e a lei ética contém 
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elementos ontológicos. (TILLICH, 2002, p.45)   No âmbito do tipo moral de fé distinguimos 

três formas:  

A forma jurídica de fé teve sua expressão mais forte no judaísmo talmúdico e no 

islamismo.  A fé do muçulmano é fé na revelação trazida por Maomé. O que o toca 

incondicionalmente são as leis rituais e sociais. Assim como no judaísmo, as leis rituais 

assemelham-se à fase sacramental das religiões e culturas em geral. As leis sociais santificam 

aquilo que deveria ser. As decisões de fé são sempre decisões existenciais e não teóricas, ou 

seja a fé se manifesta nas questões que afetam diretamente a nossa vida. 

A forma convencional de fé.  É o tipo de fé encontrada no confucionismo, no qual a fé 

aparece na veneração aos antepassados, como elemento sacramental e também na 

incondicionalidade dos mandamentos morais, que tem como pano de fundo uma concepção da 

estrutura metafísica do universo. As leis de controle social, baseadas em trabalho e respeito 

aos valores morais, disciplina, estudo e consciência política, são uma forma de manifestação 

dessa estrutura. 

A forma ética de fé encontra-se nas manifestações dos profetas judaicos, na religião do 

Antigo Testamento com ênfase na santidade do dever.   Para os rabinos, o caminho para Deus 

se encontra apenas na obediência à lei da justiça. Ela tem também uma base sacramental, que 

é a ideia do povo eleito, do pacto entre Deus e o seu povo e a fé ritual. A forma ética da fé se 

apresentava também através do humanismo antigo, manifesto desde a mitologia grega, a 

tragédia grega, a filosofia, o direito romano e o humanismo político dos estóicos enfatizando 

aquilo que deve ser. 

O humanismo moderno se desenvolveu a partir de um fundamento cristão, dando 

ênfase à lei do dever, como nos profetas judaicos. Ele exige justiça para os diversos setores da 

sociedade, desde as massas proletárias até a sociedade burguesa. Esse é um tipo moral de fé 

humanista. A fé humanista motivou muito movimentos revolucionários de massas proletárias 

nos séculos XIX e XX. 

Vejamos então como as expressões de fé aparecem na obra wagneriana e de que forma 

sua obra reflete os dramas da existência humana como preocupação suprema. 

O primeiro tipo de fé que encontramos em Wagner, logo no seu primeiro período de 

jovem revolucionário é a fé humanística. Ela aparece nos seus conceitos filosóficos e no seu 

posicionamento político. Centrado nos princípios anarquistas de Proudhon e Bakunin, o seu 

ideal era a igualdade entre os homens e a justiça social, o fim da exploração do ser humano 
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por causa do dinheiro.  No início de sua carreira como compositor, compôs o libreto de uma 

ópera, que não chegou a ser composta, intitulada Jesus de Nazaré, inspirada nos ideais 

revolucionários, na qual Jesus aparece como um libertador, agindo em favor dos pobres e 

oprimidos. A fé humanística, sendo um tipo ontológico de fé, no qual o divino se revela como 

humano, é também uma forma ética de fé. 

Quando foi Mestre de Capela em Dresden (1843) compôs uma obra para coro 

masculino intitulada Ceia de amor dos Apostolos, na qual a Eucaristia era o símbolo e o 

ensinamento deixado pelo Senhor sobre o direito de todos ao pão. Neste caso, junto com a fé 

humanística, aparece também a fé mística, no significado tanto religioso quanto social da 

Eucaristia. 

A sua ópera Tannhäuser nos apresenta um tipo de fé mística, quando descreve um 

homem que, impulsionado pelo amor de sua amada, procura deixar as orgias do culto à Vênus 

e se junta aos peregrinos cristãos que se dirigem a Roma para obter o perdão do Papa. Esse 

episódio também apresenta uma base de fé moral. 

Wagner também expõe o tipo de fé mística no seu texto Religião e arte, quando aponta 

o exemplo do amor sacrificial de Cristo, dando sua vida em compaixão pela causa da 

humanidade e a necessidade de crer nesse ato de redenção como única exigência para a 

libertação do espírito humano. Wagner expõe esse conceito criticando o excesso de dogmas 

do cristianismo, comparando-o com outras religiões, como o bramanismo, onde se exige 

complicados conceitos de compreensão do cosmo para se alcançar a essência da sua 

mensagem. O bramanismo seria o tipo convencional de fé moral, baseada na concepção de 

uma estrutura metafísica do universo. 

No ensaio A arte e a revolução, ao criticar o lugar comum ocupado pelos espetáculos 

de baixa qualidade, Wagner se refere à obra da Criação, não como um evento passado, mas 

como um acontecimento contínuo, no qual os artistas tem participação efetiva. Demonstração 

de fé mística, mas também sacramental, pois a obra de arte passa a ter um significado sagrado.  

Só existirá uma arte verdadeira onde existir realmente verdade e nobreza de 
espírito. Há séculos que os espíritos mais nobres, espíritos de Ésquilo e 
Sófocles, vem levantando a voz no meio do deserto. [...] De que serve então 
a glória de tais espíritos? De que nos serve que Shakespeare tenha assumido 
o papel de um segundo Criador para nos revelar a infinita grandeza da 
natureza humana? De que nos serve que Beethoven tenha conseguido 
emprestar à música uma força poética vigorosa e autônoma? (WAGNER, 
2000, p.66) 
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A tetralogia O anel dos nibelungos é constituído por um ciclo de quatro grandes 

óperas, as quais Wagner elaborou ao longo de toda a sua vida, baseado na mitologia nórdica, 

com a qual Wagner discute muitos dilemas éticos e morais da existência humana através das 

situações criadas nos seus relatos mitológicos. Portanto, as mensagens mitológicas 

caracterizam as manifestações da forma ética da fé. 

No Anel, a crítica contra o apego ao dinheiro e à riqueza são exemplos de fé ética e 

moral.  Ela aparece em O ouro do Reno, quando o anão Alberich renuncia ao amor para 

conseguir o ouro guardado no rio e em seguida escraviza o seu próprio irmão para fabricar o 

anel e o elmo que serão para ele os instrumentos do poder. Aparece também quando o deus 

Wotan entrega a sua cunhada Freia como garantia aos gigantes pela construção do castelo de 

Walhala. Ela era quem cultivava as maçãs que alimentavam e fortaleciam seu Reino, mas a 

sede de poder fez com que ele sacrificasse tudo pelo seu intento soberano. 

 No quarto drama do Anel, temos um exemplo de fé jurídica, quando Wotan, ao beber 

água da fonte da sabedoria, tem o seu olho ferido por um ramo. Ele então arranca o ramo do 

freixo que feriu seu olho, rompendo a ordem da natureza. Ao secarem-se a fonte e os ramos 

do freixo, rompendo a harmonia da natureza, Wotan constrói uma lança, símbolo do seu 

poder, e escreve nela a lei que deverá reger as relações do seu reino.  Nessa obra Wagner vai 

construindo um ensinamento moral e ético mostrando as consequências dos atos impensados, 

como a inveja, a cobiça, a traição ou o incesto, que devem ser regidos pelas runas inscritas na 

lança de Wotan, 

No drama Parsifal toda a história se desenvolve em torno da fé sacramental. A espada 

que feriu Jesus na cruz havia sido usurpada pelo mago Klingsor e os Cavaleiros do Graal 

estavam privados dos seus poderes mágicos, ansiando por reavê-la.  Também o graal, o cálice 

que havia recolhido o sangue de Jesus na cruz estava sem exercer o seu poder de purificação 

porque Amfortas, o seu guardião, havia caído na cilada de Kundry e perdeu a lança em luta 

com Klingsor. Este o feriu ao retirar-lhe a lança e sua ferida só veio a ser curada quando a 

lança recuperada de Klingsor a tocou. Aí nota-se também a fé moral pois, ao perder a sua 

pureza, caindo na cilada amorosa de Kundry, Amfortas perdeu a sua atribuição de guardião do 

graal e não poderia mais servir o alimento purificador à sua comunidade. Este é um exemplo 

de fé jurídica pois impõe ao grupo o que deve ser.  Só um homem puro, capaz de resistir às 

tentações das damas flores de Klingsor poderia recuperar a lança. A comunidade dos 

Cavaleiros do Graal também viviam sob a rigidez da fé movida pela lei que tanto era jurídica 

e moral quanto sacramental.  Viviam isolados como uma comunidade de eleitos, povo 
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escolhido para a missão de cultivar e usufruir os poderes do graal e da lança. Para isso, era 

essencial para manter a sua pureza como condição de eleito. A ideia do povo eleito, destinado 

a obedecer a lei da justiça caracteriza a forma ética de fé.  O conceito budista de não violação 

da natureza e não destruição dos animais, também está presente em Parsifal, com a proibição 

da caça para a alimentação, que só poderia ser feita com os alimentos purificados: o pão e o 

vinho. A crença no budismo caracteriza a forma convencional de fé, pois trabalha com a 

concepção de uma estrutura metafísica do universo.  O drama Parsifal se encerra com a 

recuperação da lança perdida, a purificação pela água, simbolizando o batismo cristão de 

Parsifal e Kundry, a cura de Amfortas ao ser tocado pela lança e a celebração final com os 

alimentos purificados, simbolismo da Eucaristia cristã. Em todas estas ações observam-se os 

elementos da fé sacramental, na presença dos objetos sagrados, assim como a fé mística, na 

simbologia do batismo e da Eucaristia.  

Para concluir este capítulo, examinemos o texto Religião e arte, no trecho onde 

encontramos a mais bela demonstração de fé mística em Wagner, quando ele cita a obra de 

Beethoven e compara o êxtase que pode ser alcançado na imersão da profundidade de sua 

linguagem sinfônica com a alegria experimentada no culto religioso dos Shakers da América 

do Norte.   

Quem tem a indizível sorte de entender com o coração e com o espírito em 
sua pureza, uma das quatro últimas sinfonias de Beethoven, trate de imaginar 
de que tecido deveria estar feito todo um auditório que verdadeiramente 
experimentasse em si, através da audição, o efeito correspondente à real 
substância daquelas obras. Talvez pudesse ajudar-lhe a imaginá-lo uma 
analogia com o singular culto religioso da seita dos Shakers da América8, 
cujos membros, depois da solene confirmação do voto de renúncia, se 
abandonam ao canto e à dança no templo. (WAGNER, 1994, p.250)  

 

Esta fé mística, é apresentada com uma influência herdada de Schopenhauer, ao 

reconhecer na obra de arte a presença e a manifestação do divino como dádiva ao homem. 

Neste caso nota-se também a fé como sacramental, pois a obra de arte é a porção da realidade 

percebida como portadora do sagrado. 

Wagner prossegue na sua analogia, comparando agora a sublimidade da obra 

beethoveniana à Eucaristia, quando o ser humano, diante da sua fragilidade, alcança a certeza 

da sua redenção.  

                                                           
8 Shakers ou Quakers: grupo religioso assim chamado porque nos seus ritos religiosos agitavam as mãos e 

faziam ruídos em êxtase provocado por uma espécie de dança.  
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Para nós – que ao conhecer a queda do gênero humano alcançamos a certeza 
da vitória sobre nós mesmos e a celebramos com o rito da comunhão do pão 
e do vinho – submergir-nos nos elementos daquelas revelações sinfônicas 
adquiriria o valor de um rito religioso, purificador e consagrador. Brados 
alegres elevam-se em êxtase divino.  “Sentes tu o Criador, ó mundo?”, grita 
o poeta que, na impotência de suas palavras, se vê obrigado a servir-se de 
uma metáfora antropomórfica, para expressar o inexprimível. Acima de toda 
a limitação do conceito, o músico vidente nos auxilia, revelando-nos o 
inexprimível:  nós, em presságio, sentimos e vemos que também este mundo 
da vontade, do qual parece que alguém jamais pode evadir-se, é só um 
estado, algo que se dissipa diante do Uno: “Eu sei que o meu Redentor 
vive!” 9 (WAGNER, 1994, p.250)  

 

 Vimos neste capítulo que o método desenvolvido por Tillich para estabelecer um 

critério pelo qual possamos encontrar na obra de arte os elementos que a caracterizam como 

arte religiosa, não passam pela questão da religião do artista e nem tampouco pelo fato dela 

ser produzida para um público religioso ou não. Para Tillich também não importa se uma obra 

de arte é produzida para o teatro ou para a igreja e nem se a obra representa cenas tomadas de 

relatos de qualquer tradição religiosa.  Tão somente importa que a obra de arte expresse a 

preocupação suprema e que, através do seu estilo e conteúdo, nos revele o incondicional, na 

busca sincera de superação dos problemas da existência humana.   

A obra de Richard Wagner, ao priorizar a sua busca pelo aperfeiçoamento do espírito 

humano, demonstra preocupações não só com a arte, mas com a política, com a condição 

social do ser humano, com as questões filosóficas e também com as tradições religiosas, como 

já vimos até agora e continuaremos a verificar também no próximo, através de uma análise 

mais detalhada de suas obras.   

 

 

 

 

 
                                                           
9 Palavras do personagem bíblico Jó, quando em meio ao sofrimento da doença, perda de seus filhos e seus bens, 

desprezo de sua esposa e amigos, expressa sua fé em Deus: “Porque eu sei que o meu Redentor vive e que 
por fim se levantará sobre a terra. Depois de consumida a minha pele, em minha carne verei a Deus”. Jó 
19:25-26  
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CAPITULO 3 

  

 

OS DRAMAS MUSICAIS DE RICHARD WAGNER 

 

Neste terceiro capítulo serão examinadas duas obras musicais de Wagner: a tetralogia 

O anel dos nibelungos e Parsifal, com a explanação dos temas mitológicos e religiosos por 

ele propostos que, de forma simbólica, representam os dramas essenciais da existência 

humana.  

Os textos de Wagner, embora muito importantes para entendermos o seu pensamento, 

por apresentarem em detalhes a origem das suas inquietações e questionamentos, são 

notadamente assistemáticos e denotam nada mais do que uma busca de respostas empreendida 

por um espírito agitado e apreensivo. 

Portanto, aqui, mais do que conhecer os princípios religiosos mencionados por 

Wagner e expostos nos textos em que ele procurava exteriorizar, justificar e patentear as suas 

ideias ou até declarar a sua fé; mais do que constatar que esses princípios apoiavam e 

orientavam as suas posições políticas e sociais, importa reconhecer na obra de arte 

wagneriana, exatamente na obra de arte, onde se encontra o seu verdadeiro legado, a essência 

dos questionamentos existenciais que ele queria expor para proclamar o seu desejo de 

restauração.  

  Importa aqui reconhecer de que maneira podemos encontrar nos dramas musicais 

wagnerianos o que Paul Tillich chamou de “preocupação suprema” e de que maneira elas 

apontam para o incondicionado, quais os atributos de transcendência neles contidos que, 

conforme o princípio de análise tillichiano, caracterizam uma obra de arte como religiosa. 

 

 3.1 O anel dos nibelungos  

Trata-se de uma obra essencialmente mitológica, composta de quatro dramas musicais: O 

ouro do Reno, A Valquíria, Siegfried e O crepúsculo dos deuses. Estes dramas foram 

baseados no poema épico medieval Niebelunglied, de autoria desconhecida, escrito por volta 



 
  

do ano 1200. Wagner utilizou-o juntamente com o material produzido pelos irmãos Grimm e 

a leitura de outros eruditos da época. Esta obra marca definitivamente a realização dos ideais 

wagnerianos 
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descritos em A obra de arte do futuro e o papel da mitologia nórdica como forma de retomada 

do mito trágico da antiguidade grega.  

O Anel será, antes de tudo, uma crítica à modernidade, não apenas em nome 
de uma visão mítica do mundo, mas em nome de uma nova concepção de 
vida. Wagner realiza, artisticamente, o conjunto de um pensamento que 
vinha sendo vivido e elaborado por ele desde o início de sua carreira, 
passando por inspirações políticas, filosóficas e estéticas. (MACEDO, 2006, 
p.105) 

 

 Nesta obra encontramos os ideais revolucionários apreendidos de Proudhon e 

Feuerbach e também uma diversidade ideológica de ordem filosófica e religiosa, pelo fato de 

Wagner ter conhecido a obra de Schopenhauer durante o seu desenvolvimento. Mais do que 

qualquer outro trabalho artístico de Wagner, a tetralogia dos nibelungos mostra a sua 

aproximação com a filosofia.  Elaborada ao longo de um período de vinte e seis anos, teve seu 

primeiro rascunho em 1848 intitulado originalmente de A morte de Siegfried, que veio a ser a 

última parte da tetralogia depois chamada de O crepúsculo dos deuses.  A versão final dos 

quatro dramas ficou terminada em 1874, mas só em 1876 foi apresentada por completo no 

primeiro Festival de Bayreuth. 

A mitologia germânica, assim como outros sistemas cosmogônicos, trata do relato da 

origem do mundo, das transformações sofridas pelo ambiente primordial, pela intervenção dos 

seres divinos, para que o mundo se apresentasse a nós na forma como o conhecemos hoje.  

Por conta das muitas alterações no planejamento inicial da obra O anel dos nibelungos, a 

origem do mundo no conto mitológico dos nibelungos só é relatada no prólogo do quarto 

drama, O crepúsculo dos deuses, pelo Canto das Nornas. O primeiro drama se inicia com as 

ninfas vigiando o ouro guardado no fundo do rio Reno.10 

  

3.1.1 O ouro do Reno 

A primeira cena se inicia no rio Reno. Três ninfas vigiam o ouro guardado no fundo 

do rio. Esse ouro precisa ser guardado porque com ele se pode fazer um anel que dará ao seu 

dono poderes ilimitados, mas para usufruir dos poderes do ouro é necessário renunciar ao 

                                                           
10 As sinopses dos quatro dramas apresentados neste capítulo são tomadas do texto Wagner em Bayreuth, 

“Quarta consideração extemporânea” de Friedrich Niestzsche, publicado em 1876, por ocasião do primeiro 
Festival de Bayreuth.  
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amor.  O anão Alberich encontra as ninfas com o ouro. Após tentar conquista-las, desejando-

as sem sucesso, amaldiçoa o amor, renuncia aos seus encantos, rouba o ouro do Reno e foge.  

No início da segunda cena, Wotan vê a obra da sua fortaleza terminada e é censurado 

por sua esposa Fricka porque sua irmã Freia, deusa do amor, fora oferecida como pagamento 

aos gigantes Fasolt e Fafner, construtores da fortaleza.  As maçãs cultivadas por Freia 

garantem aos deuses a eterna juventude e sem ela a eternidade dos deuses fica ameaçada.  

Fricka censura Wotan por trocar o amor e as virtudes pela satisfação do seu desejo de 

dominação.  Os gigantes exigem o pagamento, lembrando que as runas inscritas na lança de 

Wotan simbolizam o contrato feito entre eles e legitimam o pagamento da dívida.  Wotan 

espera que Loge, o deus do fogo, o livre desse contrato. 

Quando os gigantes estão para levar Freia, os irmãos dela, Froh e Donner aparecem.   

Wotan impede que Donner, deus do trovão, use sua força para destruir os gigantes.  Loge 

enfim aparece, dizendo que estava testando a obra feita pelos gigantes e Wotan pergunta-lhe 

como pode pagar a sua dívida.  Loge conta que o anão nibelungo roubara o ouro do Reno, 

pois era o único que estaria disposto a renunciar ao amor e às virtudes femininas para tomar 

posse dele. Loge então pede a Wotan que recupere o ouro.  O gigantes perguntam para quê 

serve o ouro. Quando Loge explica que um anel feito com esse ouro daria poder absoluto a 

quem o possuir, Fafner exige que o entreguem em pagamento, Wotan começa a cobiçá-lo e 

Fricka o deseja como adorno. Os gigantes então levam Freia como refém até que o ouro lhes 

seja entregue. 

 Segue-se então a terceira cena. De posse do ouro, o anão Alberich obriga o seu irmão a 

forjar um elmo mágico que o torna invisível.  Após fabricar o anel com o ouro, o anão 

transforma em seus escravos a raça dos ferreiros nibelungos.   Wotan chega então com Loge, 

e lembra ao anão que um dia foi o calor de seu fogo que o aqueceu. Desdenhando o auxílio 

passado, ele se vangloria do poder que agora tem por renunciar ao amor e ameaça vencer os 

reis e subjugar suas mulheres.  Para exibir seu poder, Alberich mostra-lhes o Tarnhelm, o 

elmo mágico feito com o ouro roubado do Reno. Utilizando-o, transforma-se num dragão, 

demonstrando assim o poder que tem para guardar suas relíquias.  Loge então o convence a 

transformar-se num sapo e ele o faz.  Os deuses então o amarram e o arrastam para fora. 

 Na quarta cena. Loge e Wotan debocham das pretensões de Alberich de dominar o 

mundo e exigem que ele entregue o ouro roubado das ninfas e o elmo mágico.  Wotan arranca 

o anel do dedo de Alberich e se mostra feliz com sua conquista.   Ao se retirarem o anão lança 
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uma maldição sobre o anel: trará morte, angústias e tormento a quem possuí-lo e inveja 

àqueles que não o tiverem. 

 Wotan e Loge retornam e são saudados por trazerem o resgate de Freia: a pilha de 

ouro.  Fafner, um dos gigantes, exige que o anel também seja entregue.  Wotan nega-se a 

entregá-lo e os gigantes ameaçam levar Freia de novo.   Aparece então Erda, a deusa da terra, 

que lembra a Wotan que o anel o condenará a uma sombria perdição.  O anel é então entregue 

e os gigantes agora brigam pela divisão do ouro.   Nessa briga Fafner mata o seu irmão e 

Wotan se dá conta do poder da maldição do anel. Após matar o seu irmão, o gigante usa o 

elmo e se transforma num dragão para guardar suas riquezas. 

 Esta obra termina como os deuses Wotan e Fricka entrando na fortaleza construída, à 

qual é dada o nome de Walhalla.  Froh, Donner e Freia os seguem. Loge observa com 

indiferença. Do fundo do vale as ninfas do Reno choram o ouro perdido. Wotan as ignora e 

entra na fortaleza de Walhalla. 

 

Wagner apresenta nesse primeiro drama um protesto contra a instituição da riqueza 

como requisito à obtenção do poder. Trata-se de uma crítica à ganância e à ambição. O ser 

humano se torna escravo desse poder. Essa escravização é exposta quando o anão Alberich 

renuncia aos apelos do amor para obter o ouro e em seguida escraviza o seu próprio irmão 

para conseguir a tarefa de fabricar o anel e o elmo mágico, que serão para ele os instrumentos 

de poder, manipulação e dominação.  O ouro, que jazia em seu habitat natural foi retirado de 

lá pela força da ambição. Enquanto os elementos da natureza eram mantidos na sua origem, 

não havia o fator demônico, causador de embates, mas a quebra da ordem natural traz sempre 

consequências maléficas.  A riqueza do relacionamento entre as pessoas foi trocada pelo 

fetiche dos objetos. Quando Wotan entrega a sua cunhada Freia como garantia aos gigantes 

pela construção da fortaleza de Walhala, a sua ambição pela ostentação do poder não o deixa 

lembrar que era ela quem cultivava as maçãs da eterna juventude, que alimentavam e 

fortaleciam seu reino e que a sede do poder, da propriedade e da dominação levaria ao 

sacrifício a juventude e a beleza, e poderia levar ao fim a raça dos deuses. 

 As runas inscritas na lança de Wotan, registram o poder da palavra que tem que ser 

cumprida.  Wotan não pode ficar com o ouro, pois não renunciou ao amor, mas quer ter a 

segurança de mantê-lo longe de mãos inescrupulosas. Dele também depende a conservação do 

reino, mantido pelo respeito aos contratos, a fidelidade à lei e à palavra empenhada. Então se 
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vê forçado a mostrar o seu lado pacificador e mediador, ao impedir que o deus do trovão 

destrua os gigantes. Entregando o ouro aos gigantes, opta pela sua própria vida e felicidade. 

Sustenta a imortalidade dos deuses ao livrar Freia, que continuaria cultivando as maçãs da 

juventude. Fricka, que desejava o ouro como adorno, abre mão do seu desejo, pois, como 

Erda advertiu, com o ouro viria também a maldição.   Por fim, todos os princípios ficam 

enfraquecidos, os desejos frustrados e as decisões adiadas por causa da cobiça de todos pelo 

ouro.  

 

3.1.2 A Valquíria 

A Valquíria tem seu início com Siegmund, cansado após ter se ferido numa luta e ter 

fugido do inimigo. Busca refúgio na casa de Sieglinde e Hunding, sem saber que esta é a casa 

de sua irmã gêmea. Siegmund e Sieglinde são filhos de Wotan, gerados em adultério com uma 

fêmea humana. Como Wotan havia entregue o ouro e o anel aos gigantes e queria 

reconquistá-los, desejou a criação de um herói que fosse mais livre do que ele e não estivesse 

preso a nunhum tratado, para poder enfrentar o dragão e resgatar as relíquias.  Após viver 

algum tempo com esses filhos, Wotan os abandona às intempéries da vida, para se tornarem 

fortes. Depois que Wotan os abandonou, a casa de Siegmund foi queimada, sua mãe morta e 

sua irmã raptada. Ele conta a Hunding que se feriu quando tentou proteger uma jovem 

obrigada a se casar sem amor, e matou os seus familiares, porém não conseguiu evitar a morte 

da jovem. Hunding então percebe que as pessoas mortas eram seus familiares e que seu 

hóspede é um inimigo. 

 Wotan havia enterrado num freixo, no centro da casa da filha, uma espada mágica 

destinada ao filho. Ninguém conseguiria tirar a espada do freixo, a não ser o grande herói, 

capaz de resgatar o anel. 

Os irmãos gêmeos são tomados por uma grande paixão, sem compreender que são 

atraídos porque a si mesmo se enxergam um no outro. Fogem da casa de Hunding, após 

Siegmund arrancar a espada do freixo. 

Wotan então se vê diante de um grande dilema. É coagido por Fricka a preservar o 

casamento de Sieglinde, seguindo a lei inscrita na sua lança, pois sem ela os deuses perderão 

o poder e perecerão. Para isso, precisa tirar a espada de Siegmund, que é a proteção dada a 

ele, sem a qual ele não poderá resgatar o anel.   Wotan que havia pedido a Brunnhilde, sua 

outra filha, gerada em adultério com Erda, a deusa da terra, para que ela protegesse Siegmund 
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na luta que teria com Hunding, agora é obrigado a retirar sua palavra. Invertendo a ordem 

antes dada, pede a ela que concorde com Fricka, abandone seu irmão Siegmund e proteja o 

casamento de Sieglinde. 

Na luta de Hunding contra Siegmund, Brunnhilde desobedece a seu pai e tenta 

proteger seu irmão. Wotan então é obrigado a tomar a espada de seu filho e destruí-la, 

provocando a sua morte, por causa da obrigação de proteger as leis do mundo, que ele 

inscrevera na sua lança. 

Diante da enorme tristeza por abandonar seu filho à morte, traindo a confiança nele 

depositada, Wotan pede que desapareçam a glória e o esplendor da pompa divina. Deseja o 

fim dos deuses. Ao saber que Alberich havia gerado um filho, exclama: “Eu te bendigo, filho 

do nibelungo. Faço-te herdeiro daquilo que me desgosta tanto. Que a tua inveja devore, ávida, 

o brilho inútil dos deuses”.11 

Wotan então vê morrer dentro dele o senhor absoluto, sentindo-se incapaz de 

administrar os múltiplos impulsos vitais em luta.  Brunnhilde oculta e protege Sieglinde, que 

está grávida. Por causa da desobediência, Brunnhilde perde a sua condição divina, ganhando 

vontade própria e tornando-se independente.  Como castigo, será expulsa do Walhala. Wotan 

a fará adormecer sobre uma rocha e pede ao deus Loge que a proteja com uma coluna de fogo.  

Esse fogo só será rompido por um homem forte e digno da sua grandeza.  Esse herói será 

Siegfried, filho de Siegmund e Sieglinde, que irá resgatar o anel. 

 

Um elemento simbólico muito comum nas mitologias é a figura do dragão. De acordo 

com Junito Brandão, “para conquistar a força da alma o herói terá que superar o seu ‘dragão 

interior’, o perigo existente nele mesmo, a exaltação imaginária dos desejos dispersos”. 

(BRANDÃO, 1987b, p.195) A ameaça representada pelo dragão, que em muitas mitologias 

dificulta o acesso à virgem, no relato do Anel impede o acesso ao poder do ouro. Wotan, por 

sua vez, incapaz de dominar o seu “dragão interior”, continua desejando o anel e o ouro. Ao 

cometer adultério com uma fêmea não divina, do qual nasce Sigmund e Sieglinde, filhos da 

liberdade, Wotan deseja que Siegmund se torne um herói livre dos seus tratados, capaz de 

enfrentar o dragão e resgatar o anel, mas os gêmeos sofrerão as consequências da sua 

licenciosidade.   Hunding, que era quem havia raptado Sieglinde, duplica a história do 
                                                           
11 Uma particularidade da mitologia germânica é que os deuses não são imortais; estão sujeitos às injunções do 
destino e da morte. 
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casamento sem amor, que é o protesto de Wagner contra os casamentos burgueses, arranjados 

sempre em interesse da preservação das propriedades. A interpolação de forças mais uma vez 

surge expondo as ambiguidades do espírito.  O casamento de Hunding e Sieglinde, deve ser 

conservado por força dos tratados, enquanto os gêmeos amantes, Siegmund e Sieglinde, 

almejam a liberdade do desejo.  Mais uma vez Wotan se vê diante do dilema entre o querer e 

o dever, sendo forçado pela sua mulher Fricka a optar pela preservação da lei, que é a razão 

de ser do seu poder divino. Ela exige reparação pelo incesto cometido pelos gêmeos, como 

reflexo também da reparação do adultério cometido pelo próprio marido ao gera-los. Assim, 

Wotan tira a proteção de seu filho, que é a espada, também símbolo do poder, e provoca a 

morte do filho quando Hunding o ataca. Ao retirar a ordem antes dada a Brunnhilde e impedir 

que ela proteja o irmão, provoca nela a revolta e a desobediência. O castigo dado a ela como 

reparação à sua rebeldia, condenando-a a viver isolada no alto de um penhasco, também o 

priva do amor de sua filha. Assim Wotan se vê em meio ao desespero e, emaranhado em seus 

próprios tratados, deseja o fim dos deuses. 

 

3.1.3 Siegfried 

O terceiro drama musical narra a história do herói Siegfried, que foi criado por Mime, 

irmão de Alberich, que o havia encontrado junto ao corpo de Sieglinde morta. Ele criou-o na 

esperança de que um dia ele pudesse resgatar-lhe o anel. Siegfried refunde a espada de seu 

pai, Siegmund, destruida por Wotan.  Com ela ele enfrenta o dragão Fafner, mata-o e resgata 

o anel.  Mime tenta envenená-lo para roubar-lhe o anel, mas também é morto por ele. 

Wotan transformara-se num andarilho, desterrado após a tragédia que ele não pode 

evitar.  Transitando fora de seu espaço próprio, inicia um ciclo de decadência que levará à 

completa destruição do universo divino.  Na sua perambulação como andarilho, Wotan 

encontrar-se com Siegfried e tenta impedir que ele alcance a rocha onde está Brunnhilde. 

Nesse embate, a lança de Wotan é destruída. Como esta lança continha a inscrição das leis do 

mundo, sem ela o mundo agora caminha para o caos, sem normas que o regem e sem o poder 

do seu deus, transformado em andarilho.  

Ao derrotar o dragão e lamber o seu sangue da espada, Siegfried passa a entender o 

canto dos pássaros e um deles lhe indica aonde está Brunnhilde. Ele então atravessa as 

chamas da rocha, desperta sua noiva do sono e ambos trocam juras de amor e fidelidade. 

Siegfried coloca na mão de Brunnhilde o anel resgatado. 
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3.1.4 O crepúsculo dos deuses  

O quarto drama do Anel relata em seu prólogo a origem do mundo. Junto ao penhasco 

onde se encontra Brunnhilde, o fio do destino é traçado no canto das Nornas12: 

A primeira Norna canta que no princípio, havia uma árvore que era o símbolo da 

imortalidade: o “Freixo do Mundo”, cujas raízes eram banhadas pelas águas da fonte que 

brotava do “Poço da Sabedoria”.  Do tronco desse freixo brotou um ramo sagrado, vasto e 

vigoroso.   Um deus, cheio de audácia, veio beber a água da fonte. Sua audácia foi castigada 

com a perda de um dos olhos, vazado pelo ramo. Esse deus era Wotan que, furioso, quebrou o 

ramo, fez com ele uma lança e escreveu nela as leis que regerão o mundo sob o seu domínio. 

A árvore ferida definhou e morreu. Wotan então ordena que o freixo seja cortado e as toras 

empilhadas ao redor do Walhala. A segunda Norna fala de um corajoso herói que partiu a 

lança de Wotan numa batalha. A terceira Norna canta que as toras guardadas um dia 

incendiarão e consumirão a fortaleza dos deuses. 

As Nornas mergulham na terra, enquanto Siegfried e Brunnhilde seguem na caverna, 

local da última cena de Siegfried. Hagen aparece no palácio dos Gibichungs, conversando 

com seus meio-irmãos Gunther e Gutrune.  Hagen é o filho de Alberich, mencionado antes 

por Wotan como a pessoa que, por sua inveja, destruiria o brilho inútil dos deuses.  Hagen, 

desejando a posse do anel, arma um plano para que Siegfried despose sua irmã Gutrune e faz 

com que ela dê a Siegfried uma poção mágica que o faça esquecer de Brunnhilde. Planeja 

também que Brunnhilde seja raptada e dada como esposa a Gunther, irmão de Gutrune.  Essa 

trama é executada com a ajuda inconsciente de Siegfried, após ter bebido a poção mágica. 

Ao levar Gunther e Hagen à rocha onde está Brunnhilde, Siegfried é morto pelas 

costas. Todos são levados ao palácio dos Gibichungs, onde está Alberich. Brunnhilde chora a 

traição de Siegfried, mas fica sabendo que ele agiu sob o efeito da poção mágica e aceita, 

resignada, o seu destino, dizendo que a morte do herói redimiu a culpa do deus e trouxe a ela 

a iluminação, por meio da dor. 

                                                           
12 Na mitologia germânica as Nornas são como as Parcas gregas, responsáveis por tecer as tramas do destino. 
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Hagen corre para pegar o anel de Brunnhilde e mata Gunther quando ele se interpõe. 

Brunnhilde então devolve o anel às ninfas do Reno e ordena que se tragam as toras para a pira 

funerária de Siegfried.  Ela toma uma tocha de um dos vassalos e atira sobre a pira, imolando-

se junto com ele na fogueira. O fogo da pira funerária espalha-se até as toras do freixo, 

guardadas no Walhala e inicia um grande incêndio que consome toda a fortaleza, junto com 

os seus deuses.  Essas toras foram outrora o freixo do mundo, a origem do universo divino, 

que agora servem para o levar ao seu fim. 

 

Conforme nos esclarece Naffah Neto, é em torno das lutas pelo controle do mundo que 

se constituem os personagens e a trama do Anel. Deuses e heróis representam diferentes 

ângulos da tragicidade e das ambiguidades humanas. Por isso, nesse relato mitológico as 

vitórias são sempre provisórias e transitórias. Um afeto momentaneamente domina sobre 

outro, prevalecendo a vontade de um dos personagens, até que esse frágil equilíbrio se veja 

subvertido por um novo embate e um novo fator de diferenciação. O que impera no Anel é a 

eterna transitoriedade. Assim os sucessivos acontecimentos vão instaurando um processo de 

transmutação responsável pelo devir criador que se segue, desde quando as forças naturais 

repousavam em equilíbrio, até o ocaso do mundo dos deuses. (CASNÓK; NETO, 2000. 

p.105) 

No princípio havia completa harmonia reinante entre os elementos em equilíbrio, até o 

momento em que Wotan rompe a ordem da natureza e quebra o ramo do freixo, gerando como 

consequência as primeiras transmutações: a árvore e a fonte secam, restando somente a lança 

e um monte de lenha seca, a mesma que no final incendiará e destruirá o mundo dos deuses. A 

sabedoria da fonte é transferida para Wotan, que bebeu a sua água; a árvore da imortalidade 

tornou-se a lança de Wotan, na qual se inscreveu a lei, pois agora o mundo, não mais em 

equilíbrio natural, precisa ser regido por forças externas.  Verifica-se então que os elementos 

que no princípio existiam em harmonia num nível puramente natural, perdem a sua 

constituição primordial e passam a existir num ambiente cuja harmonia irá depender da 

mediação de uma dimensão simbólica.  

Nesse sentido, a razão e a justiça, até então imanentes à natureza, pré-
verbais, tornam-se verbo, discurso divino, escritura, lei. Com isso há uma 
perda de contato com a totalidade primordial, o que quer dizer, uma quebra 
na harmonia natural preexistente.  Wotan terá um dos olhos voltado para a 
dimensão do real que se faz visível – o espaço instituído das formas 
acabadas. – e o outro, o olho cego, para a que permanece virtual, invisível – 
o universo das forças do devir. (CASNÓK; NETO, 2000. p.106) 
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 A partir daí, a polissemia dos elementos simbólicos passa a gerar diferentes 

interpretações de sentido, provocando conflitos de interesses pessoais. O mundo, que não é 

mais o natural, mas criado a partir da intervenção transgressora, terá suas dimensões 

dissociadas e em luta. A palavra então passa a ser o princípio de ordenação do mundo, o 

elemento com o qual se forjam os tratados que devem controlar as forças sociais e os desejos 

individuais. A ausência dessa força controladora capaz de conter os impulsos individuais, 

evidenciada pelo reconhecimento da incapacidade de Wotan em manter os seus tratados e 

defender a lei, deixando que a lança que a representava fosse destruída, fez com que aquele 

mundo fosse levado à extinção.  O ciclo do Anel retrata os conflitos entre a palavra 

empenhada e a liberdade, entre o valor da riqueza e os valores éticos, entre o desejo e o dever, 

o poder e o amor. Trata, em última instância, da impossibilidade da existência da liberdade 

absoluta.  

 Numa explanação que Calvani nos fornece sobre a conceituação da arte em Paul 

Tillich, ele a define a partir de três aspectos. Arte é expressão da nossa relação com o 

fundamento da vida. Ela traz à tona o que estava submerso. Mas a arte também é 

transformação. Ela eleva os elementos naturais da realidade ao nível de símbolos que 

transcendem o que é puramente material. Mas a arte ainda é antecipação. Ela tem o poder de 

antecipar a reconciliação com o infinito, ou pelo menos aponta este desejo. 

O que é antecipado é a coragem de encarar nossa própria angústia, nossa 
finitude, nossa falta de sentido e nosso absurdo, assumi-los e expressar essa 
coragem em nossas  formas artísticas, mesmo que intencionalmente 
distorcidas. Desse modo, a autenticidade da arte está em sua habilidade de 
expressar, transformar e antecipar. (CALVANI, 2010, p.354) 

 

 Com esta análise, podemos encontrar na tetralogia wagneriana os elementos que 

expressam a nossa relação com o mundo, a necessidade de conter os impulsos individuais e de 

compreender a relativização da nossa liberdade em função da nossa relação com o outro. 

Podemos verificar também como a linguagem mitológica do Anel posta em símbolos 

transforma a mensagem inicial de forma a transcendê-la às preocupações existenciais de toda 

a humanidade.  Mas, de que maneira podemos encontrar nessa obra uma forma de 

reconciliação? Após O crepúsculo dos deuses, onde poderemos encontrar uma possibilidade 

de superação das angústias humanas? De fato, essa possibilidade não pode ser vislumbrada no 

Anel. No final desta obra, apenas nos resta o desejo de que, de alguma forma, a reconciliação 

com o infinito possa acontecer.  
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3.2 O que acontecerá após a morte dos deuses? 

 Se procurarmos encontrar n’O Anel dos nibelungos uma resposta à preocupação de 

Wagner com a regeneração do espírito humano e aos seus anseios de redenção, veremos que 

tudo terminou num vazio sem sentido. Não houve triunfo de nenhum princípio. Tudo acabou 

em destruição sem nenhuma possibilidade de um recomeço restaurador. O final da tetralogia 

wagneriana não aconteceu à maneira de Nietzsche, quando o homem deveria exercer a sua 

vontade de potência e assumir o controle do seu destino. Também não veio à maneira de 

Feuerbach, com a morte dos deuses porque os tratados tomariam o lugar da religião e o 

Estado o lugar da Igreja. Na tetralogia wagneriana, o final veio à maneira niilista de 

Schopenhauer:  

O rompimento com o mundo, o modo como Wotan aspira ao final do deuses, 
é um rompimento com a vida de aviltamento e impotência. Esse traço é o 
que há de mais schopenhaueriano nas realizações artísticas de Wagner. 
Quando Brunnhilde, no final, diz-se iluminada pela dor, está se apresentando 
como discípula de Schopenhauer. (MACEDO, 2006, p.114) 

 

 Mas o que poderíamos imaginar a partir daí? Voltaria a começar tudo de novo, se 

pudermos aludir aqui ao princípio do eterno retorno? Poderíamos esperar de Wagner que 

Hagen voltasse a tomar o anel das Ninfas e um novo ciclo recomeçasse? Ou que o poder dos 

tratados triunfasse e Wotan vivesse eternamente na glória do Walhala?  Parece que não, pois o 

mundo que temos após o Crepúsculo é apenas o mundo dos homens, sem deuses e nem 

heróis. Nele só Alberich teve continuidade e a ambição de Hagen é a sua mais pura expressão. 

“O desaparecimento do anel reforça a ideia de que os homens terão que tentar resolver, com 

seus próprios recursos, as contradições que nem os deuses nem os heróis conseguiram 

equacionar”. (CASNÓK; NETO, 2000. p.119) 

 Wagner já havia escrito em Uma comunicação a meus amigos, que “a morte é o ato de 

destruição que nós exercemos sobre nós mesmos porque não podemos, como indivíduos, 

exercer sobre os vícios do mundo que nos oprimem”.(WAGNER,apud MACEDO, 2006, 

p.114) 

Desde os seus primeiros rascunhos sobre a ideia d’O anel dos nibelungos, Wagner já 

havia escrito: 

Precisamos aprender a morrer, no sentido mais completo da palavra, pois o 
medo do fim é a fonte de todo egoísmo e surge sempre que o amor se 
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extingue [...] Wotan se lança à altura trágica, ele quer seu próprio declínio.  
Isso é tudo o que devemos aprender da história da humanidade: querer o 
necessário e realiza-lo. (WAGNER, apud NIETZSCHE, 2009, p.32) 

 

  Ao analisar o motivo pelo qual Wagner fez sucumbir os deuses junto com Siegfried, 

Hans Küng levanta três hipóteses. Na primeira, o fim dos deuses deveria ser entendido como 

consequência das experiências políticas frustradas de Wagner, após o fracasso da revolução 

de 1848-50. Uma conclusão compreensivelmente resignada. O antigo otimismo 

revolucionário foi se convertendo em pessimismo a partir do exílio.  A segunda hipótese liga 

o fato apenas a uma necessidade teórica: a morte dos deuses pode ter sido simplesmente 

consequência do referencial mitológico adotado. Ao invés da ascensão triunfal dos heróis à 

maneira mitológica grega, apenas a trágica destruição à maneira mitológica nórdica. Na 

terceira hipótese, Küng tenta imaginar que o fim dos deuses teria sido consequência da 

filosofia de Schopenhauer. Wagner teria apreendido o pessimismo schopenhaueriano e optado 

por uma conclusão niilista, buscando a redenção pelo autoaniquilamento e evasão deste 

mundo do desejo, do qual a única certeza é o eterno devir e o ponto culminante é o “nirvana”.    

Porém, Hans Küng comenta que estas três hipóteses são pouco convincentes para a 

compreensão da obra de Wagner. 

Schopenhauer não era um revolucionário e o revolucionário Wagner não era 
um pessimista. No final da obra de Wagner, de modo algum se derruba o 
mundo, nem tampouco a humanidade, mas, precisamente o mundo dos 
deuses e nada mais. [...] nos aproximaremos da resolução desse enigma 
apenas tendo presente que por trás da recepção wagneriana do mito atua a 
história contemporânea, por trás da sua arte, a política, detrás do seu drama 
musical, uma mentalidade revolucionária, em suma: detrás do crepúsculo 
dos deuses, uma crítica social e da religião. (KÜNG, 2006, p.69) 

 

 Desde os anos de Dresden, Wagner pensa e trabalha em termos de atuação política. 

Para se entender o Anel, não se pode separar vida e obra do compositor. O Anel é uma trama 

em torno do ouro, do dinheiro e do desejo, do amor e do poder. É um drama musical 

ideológico, no qual percebe-se claramente a aptidão wagneriana básica que é política e 

revolucionária, com alternações das circunstancias políticas e sociais e, portanto, também das 

culturais e artísticas. Desde o tempo de sua amizade com o músico e democrata radical 

Augusto Röckel e com o anarquista russo Mikail Bakunin, ainda antes de 1848, quando 

concebeu o Anel, Wagner se pronuncia por uma transformação radical das condições sociais, 

ideologicamente apoiadas pelo cristianismo, que implicava na abolição da propriedade 
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privada hereditária, adquirida sem trabalhar; do matrimônio como relação opressiva e 

violenta; do Estado principesco repressivo e, em consequência, a favor da configuração de 

uma nova ordem social, do renascimento da arte, de um novo teatro e uma nova música.  

 Na tetralogia do Anel, composta com a simbologia da mitologia germânica, constrói 

um mundo com todas as características que queria evidenciar com sua crítica social e a sua 

ideologia particular assistemática, que incluía a liberdade social de viés anarquista e o amor 

livre em confronto com a moral cristã. Por isso não hesita em levar esse mundo ao fim. O 

mundo dos pactos de Wotan nada mais é do que o mundo da modernidade, estabelecido em 

torno do sistema contratual, do Estado controlador, da propriedade abusiva e do matrimônio 

regido pelos interesses. O mundo que Wagner destrói é o mundo da sociedade burguesa.  De 

maneira simbólica, Wagner trouxe à luz muitas das questões existenciais que a sociedade 

moderna já havia experimentado em sua história. 

 No mundo pré-moderno, a ordem social estava legitimada pela religião. O Deus único 

e verdadeiro era o fundamento para toda a autoridade humana. Essa ordem já havia sido 

estremecida pela reforma religiosa que exigia a liberdade de consciência. E ainda, diante das 

aspirações iluministas de autonomia do indivíduo moderno, vimos que, mesmo sem Deus, o 

indivíduo seria mantido pelos limites do Estado e a lei, em virtude de um contrato social.  

Pois o estado natural, em suas origens francamente alheias ao direito – este 
era o ponto de partida dos teóricos sociais modernos, propensos à 
argumentação secular, como Thomas Hobbes e John Locke – resultava 
ameaçador: “O homem, lobo para o homem”. Só poderia prevenir o 
retrocesso do homem a tão primitivo estado natural, uma ordem jurídica 
moderna, balizada por contratos, por instituições, constituições, leis e 
política. A lei, solenemente proclamada pela Revolução Francesa, em lugar 
de Deus e do rei. (KÜNG, 2006, p.71) 

 

 No Anel, Wagner extrai a sua tensão dramática do antagonismo irreconciliável entre o 

estado natural pré-civilizado, cujo símbolo é o “freixo universal” e a ordem política moderna, 

cujo símbolo é a “lança de Wotan” (resultado do freixo universal violado, transgredido). 

Porém, é justamente contra esta ordem moderna que Wagner se revolta. Ela não cumpriu a 

sua função de ordenar a sociedade, pois ela “se fundamenta na propriedade, perverte o direito 

até à injustiça e estabelece como objetivo primário do fazer social a aquisição e a conservação 

do poder” (BERMBACH apud KÜNG, 2006, p.72) 

 Mas, se Wagner entende dessa forma as modernidade, por acaso a redime também? 

Conhecendo a mentalidade combativa de Wagner, percebe-se que ele não se limitaria à 
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simples punição imposta com a destruição e que os seus ideais não se restringem ao embate 

meramente político e social.  Nele, a preocupação suprema sempre se evidencia na busca pela 

regeneração e se eleva ao ideal de redenção.  Esse momento da criação artística wagneriana 

apresenta um hiato, um vazio existencial que espera por uma solução, pois a saga d’O anel 

dos nibelungos, encerrando com o niilismo d’O crepúsculo dos deuses, jamais pode ser 

entendido como um drama de redenção. 

 Wagner empregava o termo redenção de maneira exaustiva e arbitrária, como um 

convencionalismo linguístico, que nem sempre encontra coerência entre seus escritos teóricos 

e a sua obra. Como já foi mencionado neste trabalho, Wagner reunia uma infinidade de 

conceitos de várias culturas, combinando-os de maneira assistemática, segundo suas próprias 

convicções, para justificar suas ideias políticas, estéticas, religiosas ou filosóficas.  Mas 

abordou tão insistentemente o tema da redenção justamente porque contrasta com esta 

sociedade de exploração e de guerras, de alienação e obsessão pelo poder.  

Também se faz notório que não é apenas na questão social que reside a sua 

preocupação com a redenção. Em sua vida pessoal Wagner experimentou como poucos o 

quanto é transitória e insegura a vida humana. Como um músico genial, que chegou a alcançar 

fama e reconhecimento, muitas vezes viveu como pessoa acossada e humilhada por conta de 

escassez e misérias. Como escravo dos seus instintos, também muitas vezes foi levado a tirar 

proveito de sua sensualidade, sem deixar de ser fascinado pelo ideal de pureza. Crítico dos 

valores da burguesia, foi aficcionado ao luxo e às sedas. Sempre foi um crítico fustigador do 

Estado, mas nunca deixou de ser dependente dos favores oficiais. Obcecado pelo ideal de 

emancipação do ser humano, só conseguiu levar a cabo a sua obra sob a proteção do mecenas 

Ludwig II da Baviera. “Se há artista que conheça o significado da ânsia de redenção do 

homem, esse é Richard Wagner. Sabe que a faceta obscura da redenção, a ambiguidade 

profunda da existência humana não se soluciona de uma vez”. (KÜNG, 2006, p.75) 

Wagner passa por aquele momento que Tillich definiu como “a noite primordial do 

nada”, que um ser em situação de dependência procura negar. Dependência refere-se à 

prioridade ontológica do ser sobre o não-ser (TILLICH, 2001, p.31).  Tillich então explica 

que a luta do ser na tentativa de evitar o não-ser gera vários tipos de ansiedade, nas dimensões 

ôntica, espiritual e moral. Na dimensão ôntica temos a ansiedade do destino e da morte. Na 

dimensão espiritual temos a ansiedade da vacuidade e da insignificação e na dimensão moral, 

a culpa e a condenação (TILLICH, 2001, p.32).   



88 
 

Todas estas formas de ansiedade foram largamente expostas por Wagner nos 

personagens míticos da tetralogia do Anel, mas ficaram todas suspensas, pois não é n’O anel 

dos nibelungos que Wagner encontra uma solução redentora. Esta obra dá testemunho da 

ânsia de redenção, mas apenas aponta uma necessidade. Não aponta para um novo homem, 

um novo mundo, um novo firmamento. Descreve um fim sem indicar um novo princípio. 

Após a queda do mundo dos deuses e heróis, não restou nenhuma utopia positiva, nenhuma 

possibilidade de uma nova ordem política sucessora. 

Os anos que se seguiram à primeira apresentação da tetralogia, na inauguração do 

Teatro do Festival de Bayreuth em 1876, marcaram um novo ciclo criativo na vida de Richard 

Wagner. Nota-se que nele Wagner deixou de apontar para um homem pós-revolucionário, 

mas passou a considerar a possibilidade de constituição de um homem verdadeiramente 

redimido. Não considera mais a sustentação do ser humano apenas em princípios sócio-

políticos, mas passa a incluir na sua busca pela regeneração humana, princípios de índole 

ético-religiosa. Isso se torna evidente em seu texto Religião e arte, escrito em 1880, no qual 

procura adentrar as estruturas religiosas profundas do ser humano. Também aí não se pode 

esperar de um dramaturgo musical, respostas a questões teológicas específicas, mas percebe-

se claramente que o homem prisioneiro do trágico destino de O crepúsculo dos deuses 

começa a vislumbrar que em algum lugar e de alguma forma haverá a possibilidade de um 

homem redimido de verdade.   

O ensaio Religião e arte foi escrito para dar fundamento teórico a Parsifal, o último 

drama musical wagneriano.  É nesse drama que Wagner procura apontar um caminho para 

uma humanidade renovada, restabelecendo o lugar da religião no espírito humano. 

Ressaltando a importância dos princípios e sacramentos da religião cristã, com inclusões de 

princípios budistas, Wagner mostra, enfim, um caminho para a redenção. 

   

3.3 Parsifal 

Último dos dramas musicais compostos por Wagner, encontra sua força dramática nos 

princípios das religiões. Parsifal relata a história dos Cavaleiros do Graal, confraria de 

guardiães de duas relíquias sagradas, o cálice da Última Ceia e a lança que feriu Jesus na cruz.    

Neste drama Wagner retrata a luta do bem contra o mal, valorizando a pureza e a 

nobreza dos valores morais, utilizando os arquétipos literários da vida de Jesus relatada nos 

evangelhos para compor a figura de Parsifal em sua caminhada de provações e resistência às 
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tentações, que o conduzem à perfeição. Junto com imagens tomadas do cristianismo, utiliza 

também os princípios do budismo e bramanismo, apresentando o vegetarianismo como forma 

de purificação pela alimentação. Apresenta também a crença na metempsicose, com a 

personagem Kundry, espírito sofredor que vaga reencarnando através dos séculos, mostrando 

as ambiguidades humanas ao titubear entre o bem e o mal, até encontrar o descanso eterno 

após um ritual de batismo e a participação na Eucaristia apoteótica do final da obra.   

 A fonte utilizada por Wagner para seu último drama musical foi o poema épico 

Parzivâl, de Wolfran von Eichenbach (c.1170-c.1220) e o texto inacabado Li Contes del 

Graal, de Chrétien dês Troyes, de poucos anos antes. Nenhum dos dois identificou o Graal 

com o cálice usado por Cristo na Última Ceia ou com o vaso com o qual José de Arimatéia 

colheu o sangue de Cristo na cruz. Essas lendas surgiram no início do século XIII com o poeta 

Robert de Boron e outros poetas anônimos que continuaram o conto de Chrétien.  Wagner cria 

sua própria versão da lenda, intercalando elementos do budismo e do cristianismo. 

Elaborada ao longo de vinte e cinco anos, Parsifal teve seu primeiro esboço em abril 

de 1857, o primeiro rascunho em prosa em agosto de 1865, e o poema terminado em abril de 

1877. A música teve seu primeiro rascunho completo em abril de 1879 e a partitura de 

regência concluída em janeiro de 1882.  A primeira apresentação aconteceu em 26 de julho de 

1882, no Festspielhaus de Bayreuth. 

 

No primeiro ato, em meio à floresta de Montsalvat, os Cavaleiros do Santo Graal 

guardam suas relíquias: o cálice da Última Ceia e a lança que feriu o corpo de Cristo no 

Calvário.  Gurnemanz é um velho cavaleiro que conduz a narração. Titurel, o primeiro 

depositário das sagradas relíquias transfere a missão de guardião ao seu filho Amfortas, 

embora este não a merecia, pois havia perdido a sua pureza ao ceder aos encantos de Kundry, 

mulher bela e misteriosa, cujo espírito peregrino busca o descanso eterno, passando por 

diferentes reencarnações, tendo vivido numa delas como a bíblica Herodias.13   Kundry vive 

dividida entre a devoção ao Graal e a sujeição ao feiticeiro Klingsor, gênio do mal que 

persegue os Cavaleiros do Graal e planeja a perdição dos mesmos. Klingsor havia sido um 

cavaleiro do Graal que ambicionou a posição maior de ser seu guardião, mas não foi aceito 

                                                           
13  Herodias, neta de Herodes, o Grande, casou-se com seu tio Felipe.   Mais tarde, Herodes Antipas, 

irmão de Felipe, tomou-a por esposa; tal ação foi reprovada por João Batista, devido à imoralidade 
que isso representava (Lc 3.19-20).  A filha do seu primeiro esposo, Salomé (Mc 6.22), pediu a 
Herodes, num prato, a cabeça do profeta de Deus (Mt 14.1-12).  
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pelos cavaleiros da confraria devido à sua conduta. Chegou a se castrar para provar sua 

decisão de se tornar puro, mas mesmo assim foi rejeitado. Dedicou-se então à magia para 

destruir seus antigos companheiros. Construiu um castelo num jardim de delícias, habitado 

por “donzelas flores”, cujo objetivo era seduzir os cavaleiros e torná-los inaptos como 

guardiães das relíquias. Klingsor apoderou-se da divina lança e feriu a Amfortas, quando este 

fraquejou diante da sedução de Kundry.  A ferida de Amfortas o tortura e abate o ânimo de 

toda a confraria. Kundry aparece então nos domínios dos cavaleiros do Graal, trazendo um 

bálsamo para aliviar a dor de Amfortas.  Segundo uma profecia de Titurel, somente um 

homem puro e tolo, movido pela piedade poderá recuperar a lança e curar a ferida.    

Alguns dos cavaleiros encontram um jovem desconhecido, que cometeu o delito de 

matar um cisne nas matas do Graal, perturbando a paz da floresta. Gurnemanz o repreende, 

explicando que os animais são sagrados. O jovem mostra arrependimento e quebra o seu arco. 

Ele dizia não saber o seu nome e que desde cedo abandou a sua mãe em busca de aventuras. 

Kundry então diz ter conhecido a sua mãe e revela que seu nome é Parsifal.  Os cavaleiros se 

reúnem no templo para o ofício divino, a ceia celebrada com o cálice sagrado. Gurnemanz 

convida Parsifal para participar, imaginando que ele poderá ser o homem que irá resgatar a 

lança e assumir a liderança da confraria. Um raio luminoso aparece sobre o Graal, enquanto é 

entoado o canto litúrgico da Santa Ceia: “Tomai o Meu corpo, tomai o Meu sangue, para que 

guardeis Minha memória”. Após a celebração, ao perceber que Parsifal não entendera nada do 

que vira, Gurnemanz o expulsa rudemente.  

O segundo ato inicia no castelo de Klingsor. Kundry é transformada numa bela 

donzela e forçada a seduzir Parsifal, que se aproxima passando pelo jardim encantado, 

habitado pelas “donzelas flores”, mulheres de “beleza infernal” que o cercam.  Parsifal 

permanece insensível aos apelos das donzelas.  Kundry então aparece, usando de artimanhas 

ao falar-lhe do amor de sua mãe, e com carícias íntimas, tenta seduzí-lo. Ele percebe o ardil 

em que ela procura envolvê-lo e dá um salto, lembrando-se da ferida de Amfortas.   A ver que 

Parsifal resiste, o feiticeiro Klingsor arremessa sobre ele a lança sagrada, mas ele a apanha no 

ar e faz com ela o sinal da cruz.  Nesse momento o castelo e os jardins encantados 

desaparecem, transformando o local num árido deserto.  

O terceiro ato acontece já passados vinte anos, num bosque próximo ao Castelo do 

Graal, numa manhã de Sexta-feira Santa, Parsifal, irreconhecível em uma armadura, se 

aproxima de Gurnemanz e Kundry.  Ao ver a lança sagrada na mão de Parsifal, Gurnemanz 

percebe que a hora da salvação chegou.  Conta a ele o estado lastimável em que se encontram 
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os cavaleiros do Graal, com a morte de Titurel e com Amfortas, em sua agonia física e moral, 

negando-se a servir a Ceia. Os cavaleiros não têm mais alimento puro e a comida profana está 

esgotando a força dos heróis. Parsifal, tomado por extrema dor, exclama: “Sou eu o causador 

de toda esta desgraça!”.  Kundry  lava-lhe os pés, toma um frasco de ouro, derrama um 

bálsamo sobre os pés de Parsifal e os seca com os seus cabelos. Gurnemanz então procede à 

sagração de Parsifal como rei do Graal, num ato de batismo, derramando água sobre sua 

cabeça e rogando-lhe a benção da purificação pela água.  Após isso, Parsifal pega água da 

fonte com as mãos, batiza a Kundry e a absolve dos seus pecados, dizendo: “Recebe o 

batismo e crê no Salvador!”.  Gurnemanz despe o seu manto de Cavaleiro Templário e, com o 

auxílio de Kundry, vestem Parsifal, que pega a sua lança e todos se dirigem ao templo, 

quando se ouvem badaladas de sinos. No templo, quando os cavaleiros insistem com 

Amfortas para que ele celebre a Ceia, em face da sua negação e desejo de morte, entra 

Parsifal, acompanhado de Gurnemanz e Kundry. Ele se aproxima, empunhando a lança e toca 

a ferida de Amfortas, e esta é imediatamente curada, acabando com seu tormento. Parsifal 

prossegue: “Sê salvo e livre do pecado!”. Amfortas cede sua posição de senhor do Graal a 

Parsifal, que se dirige ao sacrário, retira o Graal e põe-se de joelhos diante dele, em oração 

silenciosa, enquanto ele brilha, refletindo uma luz que vem das alturas. Kundry, de olhos fitos 

no seu redentor, tomba sem vida, descansando da sua longa peregrinação.  Parsifal eleva o 

Graal, numa bênção aos cavaleiros em adoração e êxtase.  Uma pomba branca desce do céu e 

paira sobre a cabeça de Parsifal.  

 

O drama Parsifal mostra logo em seu início a figura controversa de Kundry, 

personagem que vaga pelo mundo há vários séculos, tendo já vivido nas suas reencarnações 

como a personagem Herodias do relato bíblico e como a Gundryggia nórdica. Aparece aqui a 

doutrina budista da metempsicose, ou transmigração da alma. (MILLINGTON, 1995, p.355) 

A imperfeição espiritual de Kundry evidencia-se pela confusão mental de suas ações, 

pessoalmente inclinada a fazer o bem aos Cavaleiros do Graal, quando traz um frasco de 

bálsamo para aliviar a dor da ferida de Amfortas, ferida esta surgida como conseqüência e 

castigo pela sedução a que ela mesma o submeteu sob as ordens do mago Klingsor.   

Na cena seguinte, a morte do cisne caçado pelo estrangeiro, expõe o princípio do 

budismo e do bramanismo, segundo o qual a preservação da vida é indispensável ao equilíbrio 

na natureza e do cosmo. Homens e animais estão no mesmo nível de importância nesse 

equilíbrio e tirar a vida de qualquer ser vivente é um crime tão condenável quanto tirar a vida 
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de um homem.  Nesse conceito também se baseia a ideia de vegetarianismo defendida por 

Wagner.  Em Religião e Arte ele escreve: 

[...] a doutrina brâmane conceitua como pecado o assassinato de todo ser 
vivente e o alimentar-se com os cadáveres dos animais assassinados. [...] 
Aquela doutrina nasceu do reconhecimento da unidade de todo ser vivente, 
sob o aspecto da multiplicidade e diversidade sem fim. [...] sacrificando uma 
das criaturas viventes como nós, não fazemos outra coisa senão matarmos e 
devorar-nos a nós mesmos. O animal se diferencia do homem só pelo grau 
de desenvolvimento intelectual, porém, sofre e deseja, e se manifesta na 
mesma vontade de vida que aparece no homem dotado de razão, e esta 
vontade de vida busca paz e libertação neste mundo de formas mutáveis e de 
aparições fugazes. A paz só pode ser obtida através do mais rigoroso 
exercício de benignidade e compaixão entre os viventes. (WAGNER, 1994, 
p.226)   

A Ceia servida aos cavaleiros por Amfortas, mesmo quando ele se lembra dos seus 

erros e reconhece a sua indignidade em tocar o Graal, é uma celebração do Sacramento da 

Eucaristia, onde aparece a misericórdia para com os erros do próximo e os alimentos puros, o 

pão e o vinho, como fortalecedores do espírito humano. Aí temos uma fusão de elementos 

cristão e budistas, que se mostram na compaixão, no alimento puro e no ritual da Eucaristia. 

O segundo ato, mostra as tentações pelas quais passa Parsifal. Ao passar pelas 

mulheres flores, encontra Kundry, que lhe chama pelo nome e lhe conta que sua mãe morreu 

de tristeza quando ele partiu e não mais retornou. Consternado, Parsifal se deixa consolar por 

Kundry, que o acaricia com crescente intimidade e lhe dá um beijo, que nada tem de maternal. 

Aqui Wagner faz referência ao incesto, quando Kundry envolve Parsifal com a lembrança do 

carinho materno para se colocar no lugar da mãe e seduzí-lo. Confuso, Parsifal se lembra, 

amedrontado, do castigo enfrentado por Amfortas e encontra forças para resistir.  

Chama a atenção também a associação entre a ferida produzida pela lança e o desejo, 

para formar o sentido moral que Wagner quer demonstrar. Relaciona a ideia da mitologia 

grega, das flechas de amor do deus Eros com a ferida causada pela lança em Amfortas, quanto 

cedeu à tentação de Kundry. Reforça a ideia de associar a sexualidade com o pecado e, por 

meio da lembrança do castigo, produzir no tolo Parsifal a consciência da moralidade.  

O sofrimento compartilhado e a renúncia são dois conceitos básicos 

schopenhauerianos. Wagner descreve neste segundo ato um acontecimento da vida do Buda, 

quando estava num estado de profunda meditação à espera da iluminação decisiva que faria 

dele o Iluminado e o tentador Mara procura desviá-lo do seu caminho, jogando em cima dele 

suas sedutoras filhas e seus guerreiros armados. Na ópera, Parsifal passa pela tentação das 
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mulheres flores, pela sedução de Kundry e é atacado por Klingsor, que joga sobre ele a sua 

lança. (MILLINGTON, 1995, p.356).    

Além da tentação e a resistência, aparece aqui também o símbolo máximo do 

cristianismo: o sinal da cruz, feito por Parsifal com a lança que ele consegue interceptar 

quando foi lançada contra ele por Klingsor. O sinal da cruz teve o poder de destruir as forças 

opressoras representadas pelo castelo do mago e os jardins encantados. 

No terceiro ato, Wagner toma ainda a referência dos Evangelhos, quando Parsifal 

aparece diante de Gurnemanz e Kundry: num gesto de reconhecimento por suas vitórias nas 

lutas contra todas as tentações, Kundry, repetindo a narrativa bíblica de Maria Madalena e 

Jesus, lava os pés de Parsifal, derrama sobre eles um bálsamo e enxuga-os com seus cabelos.  

Toda a cena acontece na data mística da Sexta-feira Santa.   A sagração de Parsifal como o 

Rei do Graal acontece num ritual de purificação pela água, como um ato de batismo.   Kundry 

também recebe o batismo e a absolvição dos pecados por meio da fé no Salvador.    A seguir, 

Parsifal entra no Castelo do Graal, onde, depois de muitos anos, está preparada mais uma 

celebração da Ceia. À chegada de Parsifal, seguem-se a cura da ferida de Amfortas, quando 

esta é tocada pela lança sagrada, e o perdão dos pecados por ele cometidos.  A Santa Ceia é 

celebrada e nela, Kundry, com os olhos fixos no seu redentor, morre, encontrando o descanso 

eterno após séculos de peregrinação.   Parsifal, serve agora a Ceia, como o autêntico guardião 

do Graal, acompanhado por uma pomba branca que desce sobre sua cabeça, cena esta que 

mais uma vez alude aos Evangelhos, quando o Espírito desce sobre Jesus em forma de uma 

pomba.     

A figura de Parsifal pode ser entendida, então, como um símbolo que nos remete à 

pessoa de Jesus Cristo que, tendo enfrentado todas as tentações, resistiu mantendo a sua 

pureza e conquistou o poder para realizar milagres, libertar as pessoas dos poderes opressores 

e trazer a salvação aos pecadores. 

Wagner não era um cristão ortodoxo, mas um crítico da religião que se esforçava para 

escrever um drama de redenção cristão. Embora Wagner tenha pretendido também expor 

alguns princípios budistas, outros são deixados de lado como, por exemplo, o fato de Kundry, 

apresentada como espírito que se reencarnou, transmigrando ao longo de vários séculos para 

diferentes lugares, ter encontrado o descanso eterno não por meio de um processo de 

sucessivas renúncias, negação da vontade e domínio dos desejos até alcançar o Nirvana. 

Kundry só alcança sua redenção após ser batizada e professar a sua fé. Depois de batizado e 
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purificado, Parsifal realiza também o batismo de Kundry: “Aceita o batismo e crê no 

Redentor”. Com isso, Wagner pretende mostrar que o ser humano não se redime a si mesmo, 

mas é redimido, e uma redenção mediante a fé. Desde o início, Wagner procura expor a 

tentação, o pecado e a culpa. Também se refere à graça, cujo símbolo é a pomba que, ao final, 

paira ao alto, sobre os cavaleiros. Parsifal é apresentado inicialmente como puro e tolo, 

cometendo erros pela sua ingenuidade, culpável da morte de sua mãe, passa pelo 

arrependimento e perdão, profissão de fé e batismo. Parsifal não é alguém que se ajuda a si 

mesmo, como Siegfried, que destrói com sua espada a lança, símbolo do poder de Wotan, mas 

alguém que caracteriza-se como um eleito.   Portanto, a última obra de Wagner apresenta a 

redenção pela graça, na acepção mais comum da palavra: favor imerecido.  

Embora de certa forma Parsifal se assemelhe à figura de Cristo pelo fato de ter 

enfrentado muitas tentações e, vencendo-as, ser coroado com a vitória e se tornar o líder dos 

cavaleiros e o guardião das relíquias simbólicas; por ter conduzido à salvação a sedutora 

Kundry e à cura o enfermo Amfortas, ele não é uma figura divina e nem sucessor ou 

substituto de Cristo. É apenas o eleito que aponta para a redenção em Cristo. 

Mas como entender essa redenção de forma que ela não se restrinja a uma comunidade 

ascética, isolada do mundo, incrustada no meio da floresta, mas de forma que possa ser 

ressignificada e tornada útil ao ser humano que vive numa sociedade moderna? Afinal, esta 

sempre foi a intensão de Wagner: produzir uma arte cuja mensagem levasse à regeneração a 

humanidade toda. 

O enredo de Parsifal anuncia, finalmente, uma possibilidade do bem vencer o mal. 

Essa possibilidade é apresentada no tema central de Parsifal que é a compaixão pelo outro. 

Aponta a sensibilização pela necessidade coletiva dos seres humanos e animais como 

caminho para a regeneração. A compaixão ajuda a superar o egoísmo e ensina a perceber a si 

mesmo como um ser inserido no mundo do qual ele faz parte e não pode existir se não estiver 

integrado a ele.  

Tillich dava a esta atitude altruísta o nome de “coragem de ser como uma parte”. 

“Aquele que tem a coragem de ser como uma parte tem a coragem de se afirmar como uma 

parte da comunidade da qual participa”. (TILLICH, 2001, p.71). Para Tillich, a coragem de 

ser como uma parte não implica renunciar completamente à sua própria vontade para se 

submeter às regras de um grupo, mas o indivíduo busca a sua própria realização, que ele 

chama de “vontade de ser como si mesmo” em integração com a auto-afirmação coletiva, sem 
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que isso signifique expressar falta de coragem pelo desejo de viver sobre a proteção de um 

todo maior. Significa afirmar o próprio ser pela participação. A comunidade é o lugar do 

encontro através do qual a pessoa se torna e permanece uma pessoa.  

Parsifal sentiu-se integrante do grupo e responsável pelo que acontecia com eles. Ao 

retornar de sua peregrinação e tomar conhecimento de que os cavaleiros estavam perecendo 

sem alimento ele exclamou: “Sou eu o causador dessa desgraça!” Ao retornar e celebrar a 

Ceia a comunidade voltou a ter acesso ao alimento fortalecedor. No nosso mundo de hoje, 

quando milhões de pessoas morrem sem alimento, a celebração da Eucaristia não pode ser 

apenas um ato simbólico, sem relação com a sociedade em que vivemos. Com o ritual 

simbólico, há que se lembrar também do significado amplo da comunhão e da necessidade de 

pão para todos os nossos semelhantes.  

Hans Küng comenta que Parsifal é, ao mesmo tempo, crítica e utopia em um mundo 

que, como antes, continua necessitando de redenção, pois ainda tem pendente um processo de 

humanização. Continua necessitando de um novo céu, uma nova terra, um novo homem. 

Parsifal é, então, pressentimento e antecipação de um novo porvir.  

A renúncia à sensualidade adquire, na era da escassez de recursos e 
do delírio dilapidador, o caráter de um desejo socialmente urgente: o desistir 
do pensamento de poder com vontade de imposição, em favor de uma 
compaixão com o homem e a natureza. Compaixão supõe convocação a uma 
práxis política alternativa. Renúncia se entende como autocompromisso 
humano com o fim de que o homem continue como tal e este mundo 
permaneça habitável para humanos e animais. (KÜNG, 2008, p.113) 

 

Um outro aspecto que se observa em Parsifal é a sua ênfase dada à tentação, ao 

pecado e à culpa.  Fato marcante em Wagner é a moralidade apregoada em torno da 

sexualidade em suas obras, não só em no Anel e Parsifal, mas também em Tannhäuser e 

Tristão e Isolda. Críticos de sua obra não deixam de ressaltar a enorme contradição entre o 

ideal artístico e a realidade do artista. Qualquer pessoa que se inicia no estudo da obra 

wagneriana logo toma conhecimento do seu romance com Mathilde Wesendonck, dramaturga 

e poetisa, autora dos cinco poemas que Wagner musicou com o nome Wesendonck lieder. Ela 

era esposa do mecenas Otto Wesendonck, protetor e financiador de obras e empreitadas 

artísticas de Wagner. O romance entre a poetisa e o compositor foi um forte motivo para o 

rompimento do seu primeiro casamento com Minna. (MILLINGTON, 1995, p.42). Também o 

seu relacionamento com Cosima, filha do compositor Liszt, iniciado quando ela ainda era 

esposa de Hans von Bülow, maestro que dirigiu muitas apresentações de óperas de Wagner. O 
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casamento de Cosima com Hans, só foi rompido depois de ter nascido a segunda filha dos 

dois amantes (GIROUD, 1998, p.66). Ainda durante a composição de Parsifal, Wagner viveu 

um outro romance amoroso com Judith Gautier e, pouco depois, com Carrie Pringle, uma das 

damas-flores do jardim de Klingsor. A visita da jovem Carrie a Veneza foi o motivo de uma 

furiosa discussão entre Wagner e Cosima, que levou o compositor ao ataque cardíaco que 

causou a sua morte. (MILLINGTON, 1995, p.133) Portanto, o fato de Wagner incluir no seu 

ideal de redenção a obsessão pelo princípio da castidade, pode ser entendido como uma 

confissão de culpa e um reconhecimento da necessidade de se libertar da “maldição do sexo”, 

que o havia instigado durante toda a sua vida. Wagner encontrou na arte, enquanto 

objetivação de uma necessidade subjetiva, uma maneira de aplacar a violência destrutiva do 

desejo sensual e da força da pulsão erótica, projetando-os na castração de Klingsor, na 

abstinência de Parsifal e dos cavaleiros do Graal e na redenção final de Kundry, a despeito de 

todas os questionamentos que este posicionamento radical possam levantar.   

Tillich em A coragem de ser, comenta uma frase de Sartre: “a essência do homem é a 

sua existência”, dizendo que  

Esta sentença é como um raio de luz que ilumina toda a cena existencialista. 
O que ela diz é que não há natureza essencial no homem, exceto num ponto, 
de que ele pode fazer dele mesmo o que quer. O homem cria o que ele é. 
Nada é dado a ele para determinar sua criatividade. A essência do seu ser – o 
‘deve ser’ e o ‘tem que ser’ – não é algo que ele encontre; ele o faz. 
(TILLICH,2001, p.116) 

 

 Wagner deixa transparecer, dessa forma, tanto pela vida que ele cria para si, quanto 

pela obra em que ele se retrata, nada mais do que aquilo que ele é. A sua vida pessoal 

demanda um desejo de redenção, por mais que isso possa parecer ambíguo. Ambiguidade, 

como nos explica Calvani, é um conceito não muito claro em Tillich. “O máximo que 

podemos dizer é que a ambiguidade refere-se à contradição interna de todas as nossas 

realizações, anseios, aspirações e às contradições internas da própria vida, que nunca é tão 

clara, límpida e cartesiana como desejaríamos que fosse”. (CALVANI, 2010, p.366)   

 Hans Küng procura fazer uma abordagem teológica sobre a obra de Wagner, 

esmerando-se na questão do binômio arte-religião, perguntando se Parsifal seria uma religião 

secularizada, uma religião de artista ou uma arte de religião. Embora percebamos que Küng 

inicie o seu raciocínio em termos da dualidade sagrado-profano, num caminho diferente do 

adotado por Tillich na sua Teologia da Cultura, a busca de novos conceitos que atualizem o 
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fazer teológico em Hans Küng produz um resultado muito semelhante às conclusões de 

Tillich. 

Ao prosseguir em sua abordagem sobre Wagner, Küng conclui que  

a religião cristã, tantas vezes descrita como ópio do povo, também poderia 
ter uma função diversa: a ilustradora, a libertadora, a de crítica social e a de 
terapia da alma. [...] A arte em Wagner não é mera finalidade em si; antes, 
tem caráter referencial. Arte, teatro e música não são sucessores da 
transcendência, mas parábola da mesma. A apoteose artística não é o assunto 
de Parsifal, mas fazer reluzir o inefavelmente divino na obra de arte. 
(KÜNG, 2008, p.106) 

 

Tillich, ao discorrer sobre a simbologia da arte, explica que o que mais importa na 

linguagem simbólica é a sua possibilidade de abertura de aspectos da realidade que não 

poderiam ser descritos numa linguagem direta e objetiva. “Os símbolos revelam níveis da 

realidade que a linguagem não simbólica desconhece” (TILLICH, 2009, p.100). Quando 

buscamos o sentido dos símbolos na poesia, nas artes visuais e na música, percebemos que os 

níveis da realidade por eles expressos não poderiam ser percebidos de outra forma. A 

linguagem filosófica ou científica não serve para expressar as mesmas coisas alcançadas pela 

linguagem poética. Mas para abrir níveis da realidade é também preciso “abrir níveis da alma 

e da nossa realidade interior” que, por sua vez, devem corresponder aos níveis da realidade 

exterior abertos pelos símbolos. Todos os símbolos tem dois lados. Abrem a realidade e 

também a alma”. (TILLICH, 2009, p.101) 

Temos assim, duas formas de abordagem teológica. A primeira delas, proposta por 

Paul Tillich, que não chegou a analisar especificamente obras de arte musicais, mas criou um 

método de análise em que definiu parâmetros gerais pelos quais podemos entender a 

correlação entre a religião e a cultura, e nesse caso mais específico, entre a religião e a arte. 

Esse método, tomado como referencial teórico desta pesquisa, estabelece que a arte tem 

caráter religioso quando nos revela o incondicional, que este está sempre ativo, podendo ser 

encontrado além das fronteiras da comunidade eclesial.   A segunda abordagem, proposta por 

Hans Küng, não parte de uma teoria específica sobre a cultura, mas, aprofundando-se na obra 

e na vida de Richard Wagner, as analisa a partir de um conceito teológico mais liberal, cujas 

conclusões vem, de certa forma, corroborar a teoria tillichiana.         

Uma dessas aproximações acontece quando Küng busca nos diários de Cosima, 

anotações acerca do sentimento religioso manifesto por Wagner, uma daquelas expressões 

mais intimistas, reveladas no convívio doméstico.  Ao comentar as palavras de Wagner 
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quando relatou a elevação do espírito diante da obra de Beethoven, sentindo-se diante do 

divino e exclamando “Eu sei que o meu Redentor vive!”, Küng aponta nas anotações do dia 

26 de fevereiro de 1878, palavras de Wagner quando musicou um trecho da cena bíblica da 

morte de Jesus: “o evangelho do dia anterior às morte, o mais sublime já criado pela 

humanidade, incomparável, divino. Me toca de novo a passagem onde, como ele disse: 

‘prostrou-se com o olhar transfigurado’”. (KÜNG, 2008, p.106). Em seguida descreve o 

trecho em que Wagner disse a Cosima em Bayreuth: “Não podia imaginar a Deus, mas tão 

somente o divino”.  Küng então comenta:  

[...] de maneira que não Deus, mas somente o divino; Deus não como luz 
vinda de fora, mas como luz em nosso interior? Não têm dito muitos isso 
mesmo, tendo em conta o excesso de antropomorfismo cristão, desde que no 
século XIX teve lugar uma mudança no clima espiritual e, por fim, também a 
compreensão de Deus? Afastamento do deísmo ilustrado e dualista de um 
Deus que operava a partir de fora, em direção a uma fé panteizante em uma 
divindade, em um ser divino neste mundo, na natureza, em nós mesmos? 
(KÜNG, 2008, p.107) 

 

 Wagner expressa aí um sentido vital novo. Não tanto um Deus arquiteto cósmico, 

criador do mundo e que o governa, mas esse ser idêntico ao espírito dos homens, origem 

primeira de todas as coisas, natureza global criativa e criadora. Esse é o sentido vital, natural e 

divino revelado em Parsifal.  

 Esse novo sentido da fé apresentado por Wagner é abordado por Tillich na sua 

Teologia da Cultura. Tillich explica essa nova maneira de sentir o divino como “percepção 

ontológica do incondicional”. E esclarece: “algo incondicional” ou “o incondicionado” não 

significa um ser, mesmo que seja o mais elevado de todos,  

nem mesmo Deus. A palavra Deus está repleta de símbolos concretos que 
expressam nossa preocupação suprema – o fato de sermos tocados por algo 
incondicional. Mas esse algo não é uma coisa, mas o poder de ser no qual 
todos os seres participam [...] Deus não é objeto para nós sujeitos. [...] O Ser-
em-si, presente na percepção ontológica, é o poder de ser, mas não o ser 
mais poderoso. [...] É o poder presente em todas as coisas que têm poder, 
seja universal, individual, coisa ou experiência. (TILLICH, 2009, p.62-63)    

 

 Portanto, Richard Wagner, não obstante a ambiguidade de seus posicionamentos 

ideológicos e as contradições entre os seus ideais artístico-religiosos e a sua vida pessoal de 

artista, soube expressar a sua fé, procurando se afastar das orientações idolátricas que 

dissociam a fé da razão. A sua procura pela possibilidade de regeneração do ser humano, 
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talvez por reconhecer a sua própria necessidade de redenção, tornou-se a matéria prima de sua 

obra.  

 A relação que podemos estabelecer entre O anel dos nibelungos e Parsifal é que na 

segunda obra tomou forma o que não foi possível realizar na primeira: a redenção e a 

possibilidade de regeneração do ser humano. Wagner, na última das suas mensagens, nos 

transmite a ideia de que as questões religiosas não podem ser reduzidas a meras questões 

políticas. As ambiguidades humanas manifestas no Anel, com o potencial de levar o mundo à 

destruição, encontram em Parsifal a possibilidade de redenção, pela graça de Deus, recebida 

com a fé e transmitida pela compaixão e o amor. “O poder não necessita ser destrutivo e 

abranger, por fim, a ruína (como n’O crepúsculo dos deuses). Por obra da compaixão e do 

amor o poder pode depurar-se e ser usado para servir em vez de dominar. Esta é a mensagem 

de Parsifal”. (KÜNG, 2008, p.115). 

Wagner, quando estava em Veneza, poucos dias antes de sua morte, em 31 de janeiro 

de 1883, escreveu ao amigo Heinrich von Stein: “Se não sabemos redimir o mundo de sua 

maldição, podemos dar exemplos convincentes do mais sério conhecimento da possibilidade 

de salvação”. (WAGNER apud, KÜNG, p.115) 



 
  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Procurei com esse estudo, encontrar no campo da teologia um fundamento para 

as ideias artístico-religiosas de Wagner. Há muitos anos essa tarefa se mostrou para mim 

imprescindível à compreensão do que este grande artista representa para a história da música 

e das artes, tanto para o entendimento das manifestações do poder criador do espírito humano 

e sua possibilidade de transcendência, quanto para levantar a questão sobre a função das artes 

na reflexão sobre os problemas do mundo atual.   

O idealismo de Wagner ao tentar impedir que a arte fosse usada para criar modismos 

que manipulassem as massas com divertimentos supérfluos, destinados a embotar a 

inteligência humana e impedir que o povo tivesse consciência dos seus problemas reais, nos 

leva a refletir sobre as questões da arte nos dias de hoje, quando o avanço dos meios de 

comunicação, não só do desenvolvimento tecnológico, mas também das técnicas de psicologia 

das massas, transformam a todos em reféns da mídia e da moda. Mais do que nunca é preciso 

revisitar os escritos de Wagner em busca da essência da arte como uma das soluções possíveis 

para a crise de consciência crítica da nossa sociedade. 

Também o tema do sincretismo religioso em Wagner, ao mostrar-se aberto à adoção 

de princípios religiosos oriundos de diferentes tradições culturais, revela-se de grande 

importância na reflexão sobre as questões religiosas no mundo atual. De um lado, temos um 

pluralismo religioso excessivamente aberto e superficial, que em muitos casos representam 

mais uma fuga para dentro dos templos do que um alerta para a conscientização e agregação 

de forças para enfrentar os males que assolam a humanidade. E é pesaroso notar que neste 

mundo religioso apartado da sua essência, fato contra o qual Wagner tanto se confrontou, hoje 

a música desempenha uma função fundamental, movida também pelos interesses financeiros 

da mídia e da moda.  Do outro lado da questão religiosa atual, verificamos a existência de 

intolerâncias provenientes de fundamentalismos radicais que levam não apenas a conflitos 

ideológicos mas também a agressões bélicas. O fato de Wagner buscar conhecer a essência 

dos fundamentos religiosos de diversas culturas, com o objetivo primordial de encontrar uma 

forma de conduzir ao aperfeiçoamento o espírito humano, merece consideração relevada.   

Wagner não tinha um pensamento sistemático nem para a teologia nem para a filosofia. 

As suas ideias críticas eram oriundas das cenas do cotidiano, do enfrentamento da vida.      As 
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referências filosóficas ou religiosas buscadas por ele para defender suas ideias tinham origens 

nos seus próprios problemas existenciais. Os conceitos religiosos que ele achava importantes 

para o desenvolvimento do espírito humano eram transferidos para as cenas das suas ópera 

para retratar os dilemas da vida. A profundidade de Wagner reside no incondicional, na 

preocupação última evidenciada na simbologia das cenas mitológicas, que procuram 

repercussão no profundo do ser do seu ouvinte.  Da mesma maneira que ele entende o 

cristianismo, da forma mais simples possível, apenas a religião do exemplo a ser seguido, a 

sua arte segue o mesmo princípio. A cena mitológica como exemplo a ser seguido, ou como 

evento a ser objeto de meditação e reflexão acerca das suas possíveis consequências.    

A teologia tillichiana nos serve de orientação na análise dos problemas existenciais 

expostos na obra de Wagner que, surpreendentemente, tiveram origem nos mesmos problemas 

políticos, sociais e religiosos da passagem do século dezenove para o século vinte. A 

proximidade entre Tillich e Wagner não se limita aos questionamentos religiosos que, 

obviamente, Wagner os tinha mais do que respostas. Muitas das questões de Wagner 

encontraram repercussão no pensamento de Tillich.  Mas a proximidade no tempo e no espaço 

também é surpreendente.  Tillich nasceu três anos depois da morte de Wagner.  Os valores da 

Zivilisation, a aristocracia com que Wagner se confrontava, assim como o conceito de Kultur, 

que Wagner ora adotava e defendia, ora também criticava, são os mesmos que levaram aos 

questionamentos feitos por Tillich na elaboração da sua teologia da cultura. Os anos de 

trabalho universitário de Tillich em Dresden e Leipzig foram os anos em que Chamberlain, o 

genro de Wagner, frequentava as rodas de intelectuais com seus princípios xenófobos que 

levaram ao rompimento de Tillich com a política que começava a se desenvolver na 

Alemanha.  

Podemos notar que, de certa forma, a tragédia simbolizada em O crepúsculo dos 

deuses sobreveio a ambos. Para Tillich, na Primeira Guerra, quando as suas concepções 

românticas e burguesas se esfacelaram. Na Segunda Guerra, quando se viu obrigado a deixar 

o seu país diante da perseguição nazista. 

Para Wagner, a destruição total relatada n’O crepúsculo dos deuses não deixou 

nenhum espaço para a tão sonhada redenção que ele idealizara desde a sua juventude, como 

revolucionário e como artista. Sua indignação contra o poder e a dominação exercida pelos 

que detinham o controle das forças da sociedade, a saber, o poder político e o poder do 

dinheiro, também lhe custou o exílio por muitos anos e, mesmo o seu retorno à pátria, não 

resultou em libertação nem para a sua própria pessoa. Sua arte conquistou o lugar merecido, 
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mas só floresceu sob a proteção do rei Ludwig II. Submissão aos monarcas era a ferida que 

corroía os recônditos de sua mente desde a juventude. Beethoven, um século antes, já 

enfrentava esse mesmo embate para encontrar espaço para a sua arte longe de interesses e 

forças que não fossem aquelas oriundas do seu próprio interior.  Por isso, só restou a Wagner 

a destruição daquele mundo movido pelas leis e pelos tratados que se tornavam instrumento 

de controle e manipulação, tendo em vista que a harmonia primordial já não poderia mais 

existir.   

O mundo d’O anel dos nibelungos nada mais é do que o mundo em que vivemos. Este, 

por sua vez, já passou pelo seu episódio d’O crepúsculo dos deuses. Tillich torna isso 

evidente quando nos relata as consequências da destruição da guerra, motivo da guinada em 

sua reflexão teológica, proporcionada pela necessidade de reformular as teorias firmadas 

sobre uma representação ideal, harmonia primordial de um mundo que não existia mais na 

realidade cotidiana. A resposta encontrada por Wagner para o vazio provocado pelas 

desilusões e frustrações da vida foi a busca de uma utopia em Parsifal. Volta a colocar a 

religião no centro da existência para romper o niilismo e buscar a coragem de lutar contra o 

não-ser, caminho que Tillich também nos apontou, extremamente coincidente com o 

pensamento de Wagner: tomar consciência – por meio dos símbolos de uma arte que nos leve 

a refletir sobre as nossas questões últimas – da nossa necessidade de regeneração e redenção. 

Pois, como também nos indica o psicólogo Naffah Neto, se o mundo se afirma como caos, 

como excesso e exuberância de forças desconhecidas, irredutíveis ao conhecimento e controle 

humanos, ainda assim os homens necessitarão tentar domesticar parte dessa alteridade, através 

de tratados e leis, em função das necessidades da vida gregária. 

Ao finalizar esta pesquisa, fica a impressão de que uma fonte inesgotável foi 

descoberta, sem termos a possibilidade de explora-la em toda a sua profundidade e 

abundância. As limitações, que são características de um projeto desse porte, obrigam a 

escolhas metodológicas que implicam abrir mão de algumas abordagens que poderiam ser 

profícuas e elucidativas para um estudo mais amplo e profundo da obra de Richard Wagner. 

Como propostas para uma futura pesquisa pode-se indicar a inclusão de alguns temas não 

focados neste estudo, como o amor e a morte em obras como Lohengrin, Tannhäuser, O 

holandês errante e Tristão e Isolda. Ainda poderia ser citado, para um exame mais minucioso 

sobre as obras aqui estudadas, uma abordagem mais profunda sobre o mito em Wagner 

articulada a partir dos trabalhos de Friedrich Nietzsche, Mircea Eliade e Paul Tillich. Poderia 

se pesquisar ainda uma análise dos mitos wagnerianos a partir de uma leitura dos arquétipos 
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míticos e o conceito de religião em Carl Jung em conjunto com a teologia de Paul Tillich.  

Ficam essas propostas como possibilidades abertas para uma melhor compreensão do tema da 

religião na obra de Richard Wagner.   
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