
PERSPECTIVAS DO 'SUJEITO':
A RESPOSTA TRAGICA

Martha Solange Perrus!

Em nosso trabalho, num primeiro momento,
pretendemos verificar como Nietzsche, em 0 Nascimento da
Tragedia, ja percebia os instintos vitais apolineo / dionisiaco
como em insistente disputa. Propriamente pretenderemos
acompanhar 0 tragi co sob uma perspectiva agonistica. Ap6s
essa leitura da linha agonistica presente na resposta
nietzschiana para 0 tragi co, pretendemos tratar do embate
inesgotavel presente naquilo que se aparenta a uma unidade: 0

"sujeito" e do modo como isso ja estaria presente, sem 0 dizer
explicitamente, numa de suas primeiras obras.1

Contra a possibilidade de "mumificar" ou paralisar
a vida nos conceitos conhecidos pel a tradicrao metafisica, entre
eles 0 de "sujeito", - ja que em Nietzsche nao pode haver
separacrao entre conceito e vida, se 0 conceito nao tem aver
com vida ele nao mereceria ser pensado - Nietzsche recupera
a multiplicidade e 0 devir e, consigo, a vontade de potencia
que nao depende de um querer - "subjetivo" - , posto que
onde ha vontade de potencia, ha vida e nao apenas vida
humana. Nessa medida, nao ha nada de metafisico na vontade
de potencia nietzschiana, posto que onde ha vontade de
potencia, ha movimento, multiplicidade, enfim, vida. Apesar
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somente mascaras daquele proto-her6i, Dionisio.,,2 No tragico
parece haver a possibilidade de pluralidade e diferen9a.

Em Nietzsche essa "dualidade" Dioniso / Apolo
pode nos levar tanto a hip6tese da concilia9ao: se e possivel
conciliar a finitude e a condi9ao de unicidade da vida com 0

desejo de infinitude, isto e, 0 desejo de destrui9ao, de
mudan9a, de devir, com 0 desejo de etemizar, de fixar, de ser;
quanta pode nos levar a hip6tese do conflito sem
possibilidade de concilia9ao, que aparece na teoria das for9as,
cuja unidade e sempre aparente.

Para Nietzsche, 0 desenvolvimento da arte, em 0
Nascimento da Tragedia, esta ligado a duplicidade do
apolineo e do dionisiaco, "em que a luta e incessante e onde
intervem peri6dicas reconcilia90es". A esse respeito, 0

fil6sofo continua: "ambos os impulsos, tao diversos,
caminham lado a lado, na maioria das vezes, em disc6rdia
aberta e incitando-se mutuamente a produ90es sempre novas,
para perpetuar nelas a luta daquela contraposi9ao sobre a qual
a palavra comum 'arte' lan9ava apenas aparentemente a
ponte ...,,3

Faremos, assim, uma leitura da perspectiva
"agonistica" em 0 Nascimento da Tragedia. Para tanto,
vamos recuperar 0 texto "A Disputa de Homero", escrito por
Nietzsche entre 1870-72. Ainda que, nesse texto, a discussao
se centre nas questoes da arte epica, 0 agon e uma ideia que
podemos ler em toda a obra de Nietzsche, sob os epitetos de
disputa, luta, embate, jogo de for9as, etc.

A epoca homerica e propriamente marcada pelo
agon grego. Agon, etimologicamente, e assembleia, reuniao.
Aos poucos, passa a ser jogo, concurso, disputa. Esse sendo 0

de sabermos a importancia da vontade de potencia na
discussao sobre 0 "sujeito", restringimos nossa abordagem a
o Nascimento da Tragedia, em que essa ideia nao estava
explicitamente presente.

o conceito nao nos serve para avaliar a vida. A
vida, sim, cabe avaliar 0 conceito. Por isso, nao nos interessa a
estrita racionalidade e 0 fechamento do conceito, ou seja,
entra aqui a dimensao da vida tragica em que ha dois
principios: 0 de individua9ao (apolineo) e 0 de unidade
(dionisiaco) em permanente tensao agonistica.

Dioniso e Apolo saD duas formas antiteticas de
resolver 0 problema da existencia. A unidade versus a
individua9ao, a essencia versus a aparencia. Apolo e tido por
Nietzsche como 0 deus da individua9ao, do sonho e da ilusao,
da aparencia e da arte plastica. Dioniso, 0 deus da embriaguez,
das for9as da natureza e da musica. As inscri90es delficas no
templo de Apolo ja dao uma ideia do sentimento apolineo da
medida: "conhece-te a ti mesmo", "nada em demasia". 0
Dionisiaco aparece na Helade como hybris e, nessa hybris, urn
sentimento mistico de unidade, quer dizer, 0 homem se sente
no entusiasmo, parte do cosmo como deus, atinge a
imortalidade nao pela via da individua9ao, mas da unidade
originaria.

Ha uma tendencia ao hornem dionisiaco de nao ver
sentido na aparencia da civilizal;ao, do eu individualizado, par
ter participado do eu mistico da unidade originaria. Eis os
fundamentos do pessimismo originario. 0 dionisiaco barbaro.
Mas Nietzsche apresenta-nos 0 tragico; na tragedia 0 ator usa
mascaras (individuantes) - que saD os seus personagens -,
mascaras de Dioniso. Confirma-nos Nietzsche, em 0
Nascimento da Tragedia: "todas as figuras afamadas do
palco grego, Prometeu, Edipo e assim por diante, saD tao-

2 NIETZSCHE, F. 0 Nascimento da Tragedia ou helenismo e pessimismo. Trad.
J. Guinsburg. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1996, § 10, p.69.
3 Ib'd1 em, § 1, p.27.
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o arco e a lira SaD instrumentos do deus Apolo. :E
isso que vai levar Junito de Souz~ Brandao a seguinte
conclusao: "E como Heniclito de Efeso (sec.Y a.C.) ja
afirmara (fr. 51) que 'a harmonia e resultante da tensao entre
contnirios, como a do arco e da lira', Apolo foi 0 grande
hannonizador dos contrarios, por ele assumidos e integrados

,,7 M .num aspecto novo. alS ou menos 0 que aconteceu com a
"'apolinizayao" de Dioniso. A tragedia, nos parece, assim, e
uma reconciliayao dos dois deuses. Nas palavras de Deleuze,
lemos que se trata de uma "alianya adminivel e precaria
dominada por Dioniso."g Parece-nos que, enquanto, em Junito
Brandao ha a primazia do apolineo: elemento ordenador,
harmonizador; em Deleuze privilegia-se 0 dionisiaco, par ser
ele 0 "fundo" sobre 0 qual Apolo tece 0 drama.

Cabe aqui ainda uma interpretayao complementar
sobre 0 arco e a lira de Apolo. Giorgio Colli considera que
Nietzsche nao teria percebido que Apolo tinha tambem uma
outra face, nao apenas a do resplandecente, do deus do sonho
e da aparencia: "0 que escapou a Nietzsche e a duplicidade da
natureza de Apolo, sugeridas pelas caracteristicas ( ...) de
violencia proteI ada, de deus que golpeia it disHincia.,,9 Trata-
se propriamente do Apolo homerico, da Iliada. 0 arco e 0

instrumento da violencia. Apolo, nos primordios, e violento,
aparenta-se it noite, so aos poucos, vai assimilando outros
elementos e se torna, pos-Homero, 0 resplandecente.10 E aqui,
Colli apresenta a interpretayao dos objetos de Apolo: "Essa
projeyao da palavra Apolo em nosso mundo e representada

significado que permaneceu. Pode-se perceber uma estreiteza
de relayao entre 0 culto agonistico e 0 culto heroico, posto que
a agonistica nao visava a eliminar 0 adversario, antes, era uma
luta entre semelhantes.

Para compreender essa disputa, que visava it
emulayao, e preciso compreender as Eris que Hesioso ja
colocava em Os Trabalhos e os Dias e Nietzsche recupera:
ha duas deusas Eris. Ha, de um lado, uma Eris ma, ligada a
discordia, perniciosa, que conduz a guerra ma. Ha, por outro
lado, uma boa Eris, mais velha, ligada it emulayao, util,
salutar, que, em lugar de destruir, constroi, em vez de semear
ruinas, porta fecunda abundancia. E propriamente essa
segunda Eris que "estimula os homens para a ayao, nao para a
luta aniquiladora, e sim para a ayao da disputa.,,4 A boa Eris
estimula 0 agon grego.

A boa Eris estimulava, pois, a disputa, 0 agon,
desde 0 tempo homerico. Despertaria ate um indolente ao
trabalho, na medida em que ele acompanhasse os beneficios
daquele que, com 0 trabalho, os conquistou; como se fosse
uma "boa" inveja. Ja a Eris ma, personificayao da discordia,
apos Hesiodo, vai ser considerada Irma e companheira de
Ares. Ares, deus da guerra sangrenta, terrivel, e tambem
amante de Afrodite, deusa do am or. Da oposiyao e conjunyao
dos contrarios (guerra e amor), nasce Harmonia. "Pensada a
maneira grega, Harmonia diz-se co-pertineT!cia de diferenyas,
porque seu fundamento e 0 mesmo.'" Harmonia tem
precisamente esse sentido: unHio harmonica de opostos, d~
antagonicos, de tens5es contnirias, como do arco e da lira. E
desse modo que nos lembra Heraclito no fragmento 51.6

~ NIETZSCHE, F. A disputa de Homero. In Cinco Prefacios para cinco Iivros
nao escri/os. Rio de Janeiro: Sete Letras, 1996, p. 79.
5 UNGER, Nancy Mangabeira. 0 Encan/amen/o do Humano: ecologia e
espiritualidade. Sao Paulo: Loyola, 1991, p. 35.
66 "Nao compreendem como 0 divergente consigo mesmo concorda; harmonia de
tensoes contnlrias, como de arco e lira." (fr.51) HERAcLlTO DE EFESO in Os
Pre-Socraticos. Sao Paulo: Abril Cultural, 1973 (Co\. Os Pensadores), p. 90.

7 B -RANDAO, Junito de Souza. Dicion6rio Mi/ico-Etimo/6gico da mit%giarega. Petr6polis: Vozes, 2000, v. I, p. 93.
DELEUZE, G. Nietzsche e a Fi/osofla. Trad. Ant6nio M. Magalhaes. Porto:

~es, s.d., p. 2 I.
COLLI, G. 0 Nascimento da Fi/osofla. Campinas, SP: Ed. Unicamp, 1996, p.

33.
10 Cf -. BRANDAO, Junito de Souza. Op. Cit., p. 88-89.



11 COLLI, G. 0 Nascimento da Filosofia, p. 33-34.
12 NIETZSCHE, F. 0 Nascimento da Tragedia. § 25, p. 143-44.
13 Ibidem, p. 29-30.
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Apesar das muitas leituras que aproxima
, l' -" . h' d fi'" m essa, exp Ica9ao metzsc lana 0 enomeno acentuarem
dialetica, como fosse 0 tnigico uma "sintese" dos doi:
instintos apolineo / dionisiaco; nao seguiremos essa linha.
Mesmo porque nao vemos unidade no tnigico, mas tensao ,
ainda. Entendemos a alian~a reciproca que Nietzsche propoe,
situando os dois instintos como fortes e necessarios it vida e,
portanto, com igual prevalencia de modo que a disputa tenha
como resultado a vitoria de urn a cada vez.

Nietzsche da tanto ao apolineo quanta ao
dionisiaco urn peso semelhante sem primazia de urn sobre
outro. Ora, a disputa so vale it pena se for entre iguais. Diante
de urn fraco e da certeza de que se vencera, nao ha
propriamente luta. Sabemos que em todo embate certas vezes
cabe a vitoria a urn, outras vezes ao adversario, isso e evidente
se as for9as se equivalem na luta por mais vida. Essa vitoria
nao pode ser definitiva sob 0 risco do fim da peleja. Nesse
senti do, tambem, nao pode haver uma primazia entre os
duelantes (exceto a cada vez): "Por que ninguem deve ser 0

melhor? Porque com isto a disputa teria de se esgotar e 0

fundamento etemo da vida da cidade helenica estaria a
perigo.,,14

Em "A Disputa de Homero", Nietzsche se ref ere ao
p6lemos (combate) da polis, em que fora criada a institui9ao
do ostracismo como forma de afa~tar aquele individuo
considerado "0 melhor" sob 0 risco de cessar 0 agon, pois
todos seriam inferiores a ele. 0 afastamento desse· individuo
estimularia novamente a disputa, 0 agon grego: "0 sentido
original desta institui9ao singular nao e, porem, 0 de valvula
de escape, mas de urn meio de estimulo:eliminam-se aqueles
que sobressaem, para que 0 jogo da disputa desperte

pelo mito grego com dois simbolos, com dois atributos do
deus: 0 arco, que designa sua a9ao hostil, e a lira, designando
sua a9ao benigna (...). Em grego, 0 nome 'arco', tern 0 mesmo
som do nome 'vida'. Por isso 0 simbolo de Apolo e 0 simbolo
da vida. A vida e interpretada como violencia, como
instrumento destrutivo: 0 arco de Apolo produz a morte (...).
Portanto, as obras do deus do arco e da lira, provem de urn
mesmo deus, exprimem uma identica natureza divina."ll

Nietzsche, por sua vez, apresenta Apolo apenas
como 0 deus da individua9ao, do sonho e da ilusao, da
aparencia e da arte plastica. E como se Nietzsche houvesse
"apolinizado" (no sentido nietzschiano) Apolo. G. Colli aceita
essa interpreta9ao, embora a considere insuficiente. Ou
melhor, Colli discorda da forma antitetica como Nietzsche
coloca os dois impulsos e demonstra isso ao descrever Apolo,
fato que acompanhamos anteriormente.

Para nos, contudo, Nietzsche nao ve dominio
permanente de nenhum dos dois instintos. Nietzsche soluciona
essa tensao "de tal modo que esses dois impulsos artisticos
sao obrigados a desdobrar suas for9as em rigorosa propor~ao
reciproca [grifo nosso]"12, diz Nietzsche na ultima parte de 0
Nascimento da Tragedia. Antes, porem, e ai ve-se com mais
clareza que nao ha privilegio de nenhum dos dois impulsos,
Nietzsche coloca ambos no mesmo patamar: "Assim, a dificil
rela9ao entre 0 apolineo e 0 dionisiaco na tragedia poderia ser
simbolizada atraves de uma alian~a reciproca entre as duas
divindades: Dionisio fala a linguagern de Apolo, mas Apolo,
ao fim, fala a linguagem de Dionisio: com 0 que fica
alcan9ada a meta suprema da tragedia e da arte em geral.
[grifo nosso]"13
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novamente: urn pensamento que e inimigo da 'exclusividade'
do genio, em sentido modemo, mas supondo que, em Urn
ordenamento natural das coisas, ha sempre wirios genios que
se estimulam mutuamente para a a<;ao,assim como se mantern
mutuamente nos limites da medida. E este 0 germe da no<;ao
helenica de disputa: ela detesta 0 dominio de urn so e teme
seus perigos, ela cobi<;a, como prote<;ao contra 0 genio - urn
segundo genio.,,15 Fazemos aqui a "ponte" a "luta incessante"
entre Apolo e Dioniso. Urn nao pode ser superior com 0 que 0
outro seria necessariamente inferior. 0 tragico so e tragi co na
disputa equivalente entre as duas' dimens5es: apolinea e
dionisiaca.

Ora, se 0 dionisiaco vencesse, simplesmente,
estariamos diante do horror da existencia sem mascaras; 0
dionisiaco nao pode existir sem 0 apolineo, sob 0 risco da
morte, da violencia e da ausencia de senti do na existencia. Se
o apolineo fosse 0 vencedor, seria a vitoria da individua<;ao,
segundo Nietzsche, causa de todo mal e sofrimento; e 0
apolineo sem 0 dionisiaco e alheamento da verdade. Por isso
que nao pode haver propriamente urn vitorioso, a tragedia e 0
lugar em que a derrota pode significar vitoria: "E vede! Apolo
nao podia viver sem Dioniso! 0 'titanico' e 0 'barbaro' eram,
no fim de contas, precisamente uma necessidade tal como 0
apolineo! [grifo nosso ],,16

Compreender 0 tragi co e urn modo interessante de
nos aproximar da questao do "sujeito" tal como entendemos
em Nietzsche. Nao e em 0 Nascimento da Tragedia que ele
vai se dedicar explicitamente a tal questao. Porem, julgamos
procedente fazer essa leitura. 0 apolineo e caracterizado pela
medida, 0 principium indiv iduation is, enquanto 0 dionisiaco e
gesmesura e destroi qualquer ordem, a propria civiliza<;ao.

Perspectivas do ( '. ,
SUjetto : a resposta trOgica

Alem disso, no teatro, todos os atores, no fu d "
D· ., d n 0, s!o DlOnISOe 10nISOe representa 0 por mascaras Dion' d '- I" ISO, po emosentao ler, aponta para a p urahdade e a diferene-a 0 h '

d . d P' y • om~m etenSao e~tre esse~ .00Sesta os. or ISS0lemos 0 tragico sob a
perspectlva agomstlca.

No aforismo 54 da Gaia Ciencia, Nietzsche
"descobre" que tudo em tomo da existencia SaGcria<;oes de
fic<;Oes. Ao "descobrir" isso, diz Nietzsche, em primeira
pessoa, ele e [sou] "subitamente acordado em meio a esse
sonho, mas somente para a consciencia de que estou sonhando

h d . nh d - b' ,,17e de que ten 0 e contmuar so an 0, para nao sucum IT.

Nietzsche ve nesse aforismo, intitulado' "A
consciencia da aparencia", que precisamos da arte / ilusao /
sonho I aparencia, para nao sucumbirmos, para nao
morrermos da verdade. A verdade e uma mentira que nao se
admite como mentira, ela nega 0 que a vida tern de mais rico:
a multiplicidade. Dessa mane ira, a verdade cientifica,
filosofica ou religiosa tende a aniquilar a vida, por engessa-la
em uma forma univoca. Na maioria das vezes, sequer notamos
que matamos 0 que ha de vital na vida. A arte o~ a ilusao ou 0
sonho, entao, aparece como sucedaneo para a vida, para que
suportemos a vida a todo tempo negada.

Nietzsche nao op5e aparencia a essencia, mas,
considera que so se pode afirmar 0 conhecimento enquanto
aparencia: "a sublime conseqUencia e coerencia de todo
conhecimento e e sera, talvez 0 meio supremo de manter em
pe a generalidade do sonho e a inteligibilidade total de todos
esses seres entre si e, justamente com isso, a dura9iio do
sonho.,,18 No fundo,. se ha urn "sujeito" que conhece, ele e urn
sonhador. 0 conhecimento e essa especie de sonho que,
enquanto dura, permite a inteligibilidade.

17 NIETZSCHE, F. A Gaia Ciencia. In NIEZSCHE, F. Obras Incomp/etas. Slio
Paulo: Abril Cultural, 1974, Co!. as Pensadores, § 54, p. 202.
18 NIETZSCHE, F. Gaia Ciencia, § 54, p. 203.

lS Ibidem, p. 81.
Ui NIETZSCHE, F. 0Nascimento da Tragedia, § 4, p. 41.
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Com Apolo adquire-se a confian9a no .
d"d .., przncipium

in lVl uatZOnlS em. melO a tormentas, 0 homem individual
permanece tranqiillo. Com a ruptura do princi ium
individuation is vem a tona 0 dionisiaco, a ausenci~ de
amarras, a pr6pria tormenta ou horror. Seja 0 que for que
tenha despertado 0 extase dionisiaco, 0 fato e que, atraves de
sua intensifica9ao, em 0 Nascimento da Tragedia, "0
subjetivo se esvanece em completo esquecimento.,,21

Apolo "liberta" 0 individuo do Uno-primordial
atraves da aparencia. Ao Apolo endeusar 0 principium
individuation is, diz Nietzsche que "ele mostra, com gestos
sublimes, quao necessario e 0 inteiro mundo do tormento, a
fim, de que, por seu intermedio, seja 0 individual for9ado a
engendrar a visao redentora e entao, submerso em sua
contempla9ao remanes9a tranqililamente em sua canoa
b I ·,,22a oU9ante em melO ao mar.

Essa imagem de urn barqueiro, confiante em sua
fnigil embarca9ao, em meio ao mar revolto, Nietzsche extrai
de Schopenhauer. Schopenhauer a compara a imagem do
homem em meio ao mundo de tormentas, mas que permanece
calmo e confiante no principium individuation is, muito seguro
de que dirige sua vida.

Para Nietzsche, a tragedia "representa nao a
reden9ao apolinea na aparencia, porem, ao contnirio, 0
quebrantamento do individuo e sua unifica9ao com 0 ser
primordial" 23, ha, por conseguinte, uma "encama9ao apolinea
de cogni90es e efeitos dionisiacos" no drama.

o estado de individua9ao, em 0 Nascimento da
Tragedia, e fonte de todo sofrimento e, por isso, rejeitavel em
si. A arte possibilitaria 0 romper esse feiti90 da individua9ao
que provoca 0 sofrimento e a dOL

No aforismo 11 de A Gaia Ciencia, Nietzsche
identifica a consciencia ou a a9ao do homem em estado de
consciencia, como "delirios em estado de vigilia". 0 ser
humano pretende-se acordado, quando consciente, mas nao
percebe que suas produ90es sao delirios ou sonhos ou mera
aparencia, nao ha uma "consciencia da aparencia", como
indica Nietzsche no aforismo 54. A bem dizer, a consciencia,
diz Nietzsche, e a ultima evolu9ao da vida organica e, por
conseguinte, 0 que ha de mais incompleto e fraco. Por isso 0
intelecto produz erros. Durante muito tempo s6 se considerou
o pensar consciente. Com Nietzsche, 0 pensar se coloca como
propor9ao de impulsos que combatem entre si. 0 pensar e
tambem agon, nao e unidade, nao e univocidade. Pelo
contrario, e multiplicidade de for9as em luta incessante.

Tentemos agora aproximar, de urn lado, 0 que 0
fil6sofo diz na Gaia CieJ,lcia a respeito do sonho e da
aparencia com 0 Apolo de 0 Nascimento da Tragedia. Do
outro lado, a necessidade da "consciencia de sonho" (0
tragico) como altemativa a desintegra9ao do "eu" ou, como
lemos no aforismo 54, enquanto altemativa "para nao
sucumbir" atraves do dionisiaco puro.

Apolo tern etimologia incerta, mas Nietzsche diz
que 0 deus, "segundo a raiz do nome 0 'resplendente', a
divindade da luz, reina tambem sobre a bela aparencia do
mundo interior da fantasia.,,19 0 limite desse mundo onirico e
muito tenue. 0 modo patol6gico do apolineo faria com que a

'" . l'd d . ,,20"aparencla nos enganasse como rea 1 a e grosselra .

19 NIETZSCHE, F. 0 Nascimento da Tragedia, § 1, p. 29.
20 Na Helade, a tentativa de resistir e negar incessantemente 0 dionisiaco pode
ttansparecer na arte d6rica. A arte d6rica seria como que 0 excesso do apolineo
em "urn continuo acampamento de guerra da for~a apolinea". Guerra contra 0

dionisiaco, aparecendo como brutal, aspero, cruel e austero. J\ Grecia deve ao
dionisiaco 0 fato de 0 apolineo nilo ter enrijecido 0 mundo helenico.

21 Ibidem, § I, p. 30.
22 Ibidem, § 4, p. 40.
23 Ibidem, § 8, p. 61.
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Portanto, julgamos que, enquanto for possivel ver 0

conflito entre 0 apolineo e 0 dionisiaco, no tnigico; enquanto for
possivel ver a dissoluyao da individuayao na existencia nua e crua',
poderemos falar de uma vida que nao sucumbe a verdade originaria
vaticinada pelo sabio Sileno: "0 melhor de tudo e para ti
inteiramente inatingivel: nao ter nascido, nao ser, nada ser. Depois
disso, porem, 0 melhor para ti e logo morrer." Como nao
sucumbiriamos a essa verdade originaria? Com a criayao das
ficyoes. E uma delas seria essa do principio de individuayao. So
ressaltamos aqui, ainda, que essa "interpretayao" nao seja tida
como "verdadeira", ou seja, que nao se esqueya de seu carater
ficcional ou ilusorio. Afirmativamente: tenhamos "consciencia da
aparencia".
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