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Prefácio à nova edição

A história do Ocidente é uma história da 
paixão; o desempenho é a nova fórmula da pai-
xão. Ela surge novamente como uma corrupto-
ra do jogo. Propriamente ditos, trabalho e jogo 
se excluem mutuamente. Hoje, porém, mesmo o 
jogo é submetido à produção. Ele é gamificado.

A sociedade de desempenho permanece uma 
sociedade de paixão. Mesmo jogadores se do-
pam a fim de poderem produzir mais. O en-
tretenimento derivativo que ainda ocorre pa-
ralelamente aí tem algo de caricatural. Ele 
degrada-se em um desligamento espiritual. Se 
o tempo da paixão deve ser de fato superado, 
haverá não apenas o bom entretenimento, mas 
também o belo entretenimento; a saber, o en-
tretenimento por meio do belo. Sim, haverá 
novamente o jogo.





Prefácio

O seu personagem é paixão. A música 
não padece no ser humano, não toma 
parte ela mesma em seu agir e em sua 
emoção: ela padece a seu respeito [...]. 
A música deita [...] em carne e osso nos 
ombros dos seres humanos a canção que 
as estrelas acima dele demandam.
Theodor W. Adorno

Escrita como uma forma de prece.
Franz Kafka

Através de toda a ubiquidade do entreteni-
mento se constata atualmente algo fundamen-
talmente novo. Uma mudança fundamental 
começa a se desenvolver no que diz respeito à 
compreensão do mundo e da realidade. O en-
tretenimento se eleva hoje a um novo paradig-
ma, sim, mesmo a uma nova fórmula do ser, 
que decide sobre o que é passível de pertencer 
ao mundo [weltfähig] e o que não é, sim, sobre 
o que é em geral. Assim, a realidade se apre-
senta ela mesma como um efeito especial do 
entretenimento.
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A totalização do entretenimento tem um 
mundo hedonista por consequência, que é 
interpretado e degradado a partir do espírito 
da paixão como decadência, como nulida-
de, sim, como não-ser. Em essência, porém, 
paixão e entretenimento não são inteiramen-
te diferentes. A pura ausência de sentido do 
entretenimento é avizinhada do sentido puro 
da paixão. Ao sorriso do tolo se assemelha 
fantasmagoricamente o rosto distorcido de 
dor do homo doloris [homem da dor]. Esse 
penhora a felicidade [Glück] em troca da 
bem-aventurança [Glückseligkeit]. Esse para-
doxo deve ser examinado.



Doce cruz
Por ti, fonte de todos os bens
Me foi feito muito bem
A tua boca me deleitou
Com leite e doce sustento
Teu espírito me dotou
Com cobiça pelo firmamento
Johann Sebastian Bach. A paixão segundo 
São Mateus.

Quando A paixão segundo São Mateus 
foi tocada pela primeira fez na Sexta-feira 
Santa no ano de 1727 na Igreja de Santo To-
más, em Leipzig, todos mergulharam, assim 
se relata em uma crônica, no “maior espanto”. 
“Altos ministros e damas nobres” olharam 
uns para os outros e disseram: “O que deve 
vir daí?” Diante do assombro, uma viúva de-
vota teria dito: “Deus, protegei vossas crian-
ças! É de fato como se se estivesse em uma 
ópera ou em uma comédia”. Assim relata um 
certo Gerber em sua História das cerimônias 
de igreja na Saxônia1. Gerber, que poderia 

1. GERBER, C. Historie der Kirchen-Ceremonien in Sachsen 
[História das cerimônias de igreja na Saxônia]. Dresden, 
1732, p. 284.
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muito bem ter sido um rigoroso kantiano, re-
prova a disseminação crescente da música na 
missa. Ele lamenta que haveria “ânimos” que 
teriam deleite com “uma tal coisa vã”; que; 
portanto, seriam “sanguíneos e inclinados à 
luxúria”. Música e paixão não são compatíveis: 
“Por mais que uma música moderada possa 
permanecer na igreja, [...] é, porém, conhe-
cido, que frequentemente se excede aí [os li-
mites], e se poderia querer dizer, como Moi-
sés: E agora basta, filhos de Levi! (Nm 16,7). 
Porque [essa música] soa frequentemente 
profana e mesmo engraçada, de modo que tal 
música estaria melhor situada em um piso de 
dança ou em uma ópera do que na missa. No 
mínimo, a música quer, segundo a opinião de 
muitos corações devotos, quando ela é canta-
da, levar à paixão”2.

A paixão segundo São Mateus também 
deve ter soado teatral e como ópera demais 
para os membros do conselho de Leipzig. A 
sua performance acentuou a tensão já existente 
entre eles e Bach. Assim, o conselho decidiu 

2. Ibid., p. 283.
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diminuir a remuneração de Bach. No contrato 
que este assinou como o “organista da Escola 
de Santo Tomás”, está escrito: “Pela manuten-
ção da boa ordem nas igrejas que performem 
músicas de tal tipo que não sejam longas de-
mais; também, portanto, sejam constituídas de 
tal modo que não soem como ópera, mas sim 
muito antes encorajem os ouvintes à devo-
ção”3. Essa cláusula digna de nota ao ofício do 
organista aponta para a hibridização crescente 
da música sacra por meio da música profana.

Lentamente, a música sacra se afastou do 
contexto litúrgico e se aproximou da música 
de concerto moderna burguesa: “Com tal in-
filtração na música de igreja pelos componen-
tes do estilo ‘teatral’ da cantata e da ópera, que 
foram intensamente combatidos pelos pietis-
tas [...], se indicou um caminho para as figuras 
musicais, caminho no início do qual reluz o 
ideal musical da opera de Gluck e do oratório 
de Haydnschen”4.

3. Apud TERRY, C.S. Johann Sebastian Bach. Frankfurt a.M., 
1985, p. 154.

4. WILIBALD, G. Johann Sebastian Bach. Kassel, 1980, p. 54.
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De um lado, a vida musical do tempo de 
Bach é crescentemente dominada pela leveza 
estrangeira, pelo ruído dos sentidos, pela lu-
xúria farta e opulenta. “Apreciador” e “aman-
te” constituem o novo público musical. Para 
esses, trata-se primariamente do gozo e da 
formação do gosto. Do outro lado, se erguem, 
também no círculo da ortodoxia luterana, vo-
zes críticas contra a música artística na missa. 
Parte, do movimento pietista, uma rigoro-
sa inimizade à música. São toleradas apenas 
canções pias, que são cantadas quieta e inti-
mamente ao som de uma melodia simples. A 
música não deve inundar a palavra, não deve 
adquirir qualquer propriedade. Gerber invo-
ca Dannhauer, que era o professor do funda-
dor do pietismo, Philipp Jacob Spener: “Não 
observamos e consideramos a música instru-
mental senão na medida em que ela seria um 
adorno de nossa igreja, mas não pertenceria, 
de modo algum, à essência da missa. Justa-
mente esse grande teólogo objeta também ao 
costume introduzido de que se cante com vo-
zes sob a música instrumental, pois as palavras 
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são cantadas de tal modo que ninguém pode 
entendê-las corretamente se os instrumentos 
soam e zumbam [...]”5. Crendo que a dissemi-
nação da música de igreja não poderia ser im-
pedida, Gerber recomenda aos seus leitores, as 
“boas almas”, a “suportá-las pacientemente” e 
a não sentir nenhum “repúdio na missa”6.

Gerber teria preferido remover todos os 
órgãos da igreja. “Sim, também não basta um 
órgão, mas em algumas igrejas é preciso mes-
mo haver dois, de modo que se tem vontade 
de dizer: para que se precisa desse traste”7. O 
uso do órgão deve, segundo Gerber, ser redu-
zido à função de manter o tom certo no canto, 
de modo que seja possível cantar a canção até 
o final. “Os órgãos são, de certo modo, muito 
úteis em uma missa, pois eles servem para co-
meçar as canções no tom certo e também para 
continuar cantando-a em um tom e trazê-la ao 
seu fim. Pois, caso contrário, ocorre facilmente 

5. GERBER, C. Historie der Kirchen-Ceremonien in Sachsen. 
Op. cit., p. 282.

6. Ibid., p. 289.

7. Ibid., p. 279.
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de que o precentor, o organista ou o mestre de 
escola deixe o tom se perder e vir abaixo, e 
a canção mal pode ser trazida ao seu fim”8. 
Assim, se tira do órgão qualquer valor esté-
tico próprio. O zumbido dos instrumentos 
apenas dificulta o entendimento do texto. A 
música instrumental deve ser dizimada em 
nome da palavra: “A missa consiste na reza, 
canto, louvor, escuta ou consideração da Pa-
lavra divina, para o que órgãos e outros ins-
trumentos musicais não são necessários. A 
primeira Igreja cristã também não usou dos 
mesmos de duzentos a trezentos anos”9.

A música de igreja é, portanto, um mero 
“adorno”. Ela é exterior à “essência da missa”. 
Gerber invoca Theophil Grossgebauer, que se 
aproxima, em sua inimizade fundamentalista 
à música, dos pietistas. Seu escrito cheio de 
entusiasmo profético, Voz da guarda da deso-
lada Sião (1661), é citado: “Os jogos musicais 
divertem demais o ânimo para que, por meio 

8. Ibid.

9. Ibid. 
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deles, o coração devesse ser direcionado inte-
riormente para as coisas divinas”10. A música é 
o exterior do qual o interior tem de ser protegi-
do: “Oh, não diz Heyland expressamente que 
o Reino de Deus não viria com corrupções 
exteriores, mas sim estaria dentro de nós?”11 
A música aqui é degradada a um acréscimo, a 
um “tempero sensível”, que é exterior ao “ver-
dadeiro sabor da palavra”, tal como o “açúcar”, 
que “adocica” o “remédio divino”12.

É problemática a divisão estrita entre in-
terior e exterior, entre coração e ânimo, entre 
essência e adorno ou entre sabor e tempero. 
O tempero não seria, afinal, parte essencial do 
sabor? Não haveria uma palavra divina que, 
em vez de ser um “remédio” amargo, já fosse, 
enquanto tal, doce? Deus se manifesta, afinal, 
para o “paladar” da alma de ânimo místico, 

10. Ibid., p. 285.

11. Ibid., p. 288s.

12. Cf. BUNNERS, C. Kirchenmusik und Seelenmusik – Stu-
dien zu Frömmigkeit und Musik im Luthertum des 17 
Jahrhunderts. [Música de igreja e música da alma – Estu-
dos sobre religiosidade e música no luteranismo do século 
XVII]. Göttingen, 1996, p. 65.
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como “doçura suprema”13. Como então, po-
rém, distinguir entre o doce de Deus e o doce 
da música?

De fato, os pietistas combatiam a dança. 
Mas a melodia de suas canções religiosas era, 
paradoxalmente, marcadamente dançante. Al-
gumas dessas canções soavam como minue-
tos. Assim, um autoproclamado “amante do 
puro Evangelho e amigo da saudável teologia” 
nota ironicamente que essas canções pietistas 
se prestavam “mais à dança do que à devoção”, 
“que é preciso se deixar empurrar; uma nova 
canção será cantada segundo a melodia, já que 
o avô tomou a avó”14.

Contra o “estilo e tom” que enfeitiça o 
“pobre povo”15, Grossgebauer sublinha cons-
tantemente a prioridade da palavra. Apenas 

13. Ibid., p. 129.

14. Cf. BUSCH, G. & MIESERMANN, W. (eds.). “Geistrei-
cher” Gesang – Halle und das pietistische Lied. [Cantada 
“com mais espírito” – Halle e a canção pietista]. Tübingen, 
1997, p. 205.

15. GROSSGEBAUER, T. Drey Geistreiche Schriften – Wächters-
timme aus dem verwüsteten Zion [Três escritos cheios de 
espírito – A voz de guarda da desolada Sião]. Vol. 1. Frank-
furt, 1710, p. 215.
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a Palavra de Deus permite que surja a alegria 
divina. É uma “sabedoria”, segundo Grossge-
bauer, “trazer a Palavra de Deus a belos salmos 
/ e em melodias graciosas infundir no coração 
pelos ouvidos a Palavra de Deus”. Nenhuma 
felicidade divina é dada, porém, por aquela 
“atroz deusa feminina Cibele”, que faria “o tom 
do jogo de páginas tão alegre”, “que ela derra-
maria o seu próprio sangue”16. O tom frígio, o 
tom do êxtase e da paixão aponta para a músi-
ca orgástica de Cibele ou do culto de Dionísio. 
Para Grossgebauer, seria repulsiva na missa 
uma música cibélica, que levaria ao êxtase ou 
ao esquecimento da Palavra. Ele não se distan-
cia, porém, de maneira consequente de toda 
embriaguez. Ela retorna novamente. É que, 
como um “doce vinho”, os salmos devem em-
briagar o “espírito”: “Assim como o beberrão se 
torna cheio de vinho / do mesmo modo a pa-
róquia deve se tornar cheia de espírito. De que 
meios o apóstolo dispõe às nossas mãos / para 
que possamos nos tornar cheios de espírito? / 
De nenhum outro senão dos salmos, / can-

16. Ibid., p. 192.
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ções espirituais cantadas em louvor. Isso é o 
doce vinho / que a comunidade tem de beber / 
caso ela queira se tornar cheia de espírito”17. 
Como, porém, distinguir entre a embriaguez 
do espírito e a embriaguez do ânimo? Há, de 
fato, uma diferença fundamental entre a em-
briaguez da palavra e a embriaguez do ins-
trumento, entre o vinho divino e o profano? 
Deus, um sinônimo para o deleite absoluto? 
A cantora pietista Anna Maria Schuchart, que 
é conhecida pelos seus êxtases e visões, teria, 
desperta de seu “torpor em sono profundo”, 
supostamente cantado:

Vós já estais no céu aqui
Deveis beber todo o tempo
O sangue de Cristo
Pelo seu bem previsto
Na cruz escorrendo
Dos ferimentos de Cristo correndo
[...]
Veja as mais belas alegrias
No céu tu guias
[...]
Se o mundo está afundado nisto
No abismo = inferno a queimar
Vem trazido Jesus Cristo

17. Ibid., p. 191.



21

Quer os pios levar
Do mundo em sua senda
À sua tenda
E a coroa colocar
Dela eternamente gozar18.

A tarefa consistiria, segundo Grossgebauer, 
portanto, em não misturar o sangue sagrado, 
o sangue de Cristo, e o sangue de Cibele. Eles, 
porém, são tão semelhantes em seu gosto. Am-
bos são, afinal, doces. E ambos embebedam.

Segundo Gerber, os amigos da música ar-
tística na missa são “sanguíneos e inclinados 
à luxúria”. O libretista de A paixão segundo 
São Mateus, Christian Friedrich Henrici, com 
quem Bach teria se entendido bem19, deve 
possivelmente ter sido um sanguíneo. Em Bio-
grafia alemã universal (1880) se encontram as 
seguintes declarações sobre Henrici: “Por mais 

18. Cf. BUSCH, G. & MIESERMANN, W. (eds.). “Geistreicher” 
Gesang [Cantata com mais espírito]. Op. cit., p. 102. 

19. Emil Platen aponta para o “fato incomum” de que Bach 
destacou especialmente na capa de sua partitura os libre-
tistas com escrita caligráfica. Cf. PLATEN, E. Die Matthäus-
-Passion von Johann Sebastian Bach [A paixão segundo São 
Mateus, de Johann Sebastian Bach]. Kassel, 1991, p. 72.



22

que não [fosse] sem talento para a poesia [...] 
buscava, por meio de piadas de mau gosto e 
gracinhas rudes extremamente imorais [...] 
agradar almas brutas, e nisso ele foi também 
excepcionalmente bem-sucedido. Por isso, po-
rém, o desprezo da parte mais refinada de seus 
contemporâneos, assim como da posteridade, 
foi a sua recompensa mais do que merecida”. 
Todas as suas poesias transbordavam, assim 
continua, com “modos de falar proverbiais 
e, às vezes, dos mais peculiares”, que “muito 
frequentemente [são] de natureza obscena”20. 
Justamente esse Henrici, também conhecido 
como, Picander, que tendia à obscenidade, era 
o libretista de A paixão segundo São Mateus. 
Ele também é o compositor de algumas canta-
tas profanas de Bach, como a Cantata do café 
(BWV 211). Aqui, “Lieschen” canta uma Ária 
da luxúria:

Ai! Como o gosto do café é doce,
Como se mais doce do que mil beijos 

ele fosse

20. LILIENCRON, R.F. Allgemeine Deutsche Biographie [Bio-
grafia alemã universal]. Vol. 11, Leipzig, 1880, p. 784.
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E mais suave do que vinho moscatel 
ele é.

Café, café eu preciso tomar
E se alguém ao deleite quiser me levar
Ah, então me presenteie com café!

Picander certamente não era um homem 
religioso, como também a Biografia alemã 
universal dizia. Ele deve ter se portado de 
maneira muito cética frente ao conteúdo das 
histórias de paixão. A Ária da luxúria, da can-
tata Hércules na Encruzilhada, da qual ele era 
igualmente o compositor, se lia como um lema 
de sua vida:

Quem escolheria para si o suor
Se na lassidão
E na brincalhona satisfação
Pode sua verdadeira salvação obter?

Aparece, como o lema de vida de Bach, 
a anotação Anti-melancholicus [Antimelan-
cólico], que ele teria trazido do lado interno 
do envelope do livreto de piano para sua mu-
lher Anna Magdalena. Bach deve ter tido em 
mente a ideia de um “músico feliz” que apre-
ciaria o “antegosto do prazer celeste”. Para esse 
musicus beatus [músico beato], o entreteni-
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mento ou o deleite do ânimo não contradiria 
o culto a Deus.

Na Doutrina do baixo contínuo (1738), 
Bach define o baixo contínuo da seguinte ma-
neira: “Deve ser fim e causa final, como de toda 
música – portanto, também do baixo contí-
nuo –, nada mais do que a veneração de Deus 
e a recreação do ânimo. Onde não se atenta a 
isso, lá não há música propriamente dita, mas 
sim apenas um barulho e fanfarra demonía-
cos”21. Para sua doutrina do baixo contínuo, 
Bach usou, evidentemente, o Manual musical 
de Friedrich Erhard Niedt (1710) como mode-
lo. Porém, deixa-se constatar um afastamento 
da definição de Niedt do baixo contínuo. Em 
Niedt, se enuncia: “Por fim, também o fim ou 
causa final de toda música / e, portanto, tam-
bém do baixo contínuo / não deve ser nada 
senão a veneração de Deus e a recreação do 
ânimo / onde não se atenta a isso / lá não há 
nenhuma música propriamente dita / e aque-
les / que fizerem mau uso dessa nobre e divina 

21. Bach-Dokumente [Documentos de Bach]. Vol. 1. Kassel, 
1963, p. 334 [Ed. por Bach-Archiv Leipzig].
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arte / para alimentarem a chama da luxúria e 
dos desejos carnais / eles são músicos do de-
mônio / pois satã tem seu prazer em ouvir tais 
coisas danosas / A ele bem apraz tal música / 
mas aos ouvidos de Deus ela é uma fanfarra 
vergonhosa”22. Segundo a definição de baixo 
contínuo de Bach, não é claro o que faz com 
que a música se torne “barulho e fanfarra de-
moníacos”. Bach removeu inteiramente da 
definição de Niedt expressões como “luxúria” 
[Wollust] ou “desejos carnais”. Possivelmente 
ele tinha consciência de que faz parte necessa-
riamente do gozo do ânimo uma sensação de 
prazer. Em relação ao prazer musical, é difícil 
distinguir entre o prazer divino e o demonía-
co, entre o regozijo divino e o profano. Além 
disso, não apenas “satã” administra o deleite 
[Wollust], mas também Jesus23. Nas cantatas 

22. Cf. NIEDT, F.E. Musicalische Handleitung [Manual Músi-
cal]. Hamburgo, 1710, cap. II. 

23. O termo alemão Wollust tem tanto o significado de lu-
xúria – um dos sete pecados capitais – como de deleite. Daí 
que o autor se aproveite da ambiguidade do termo para 
mostrar como a Wollust não seria apenas administrada por 
satã, compreendida como o pecado do prazer carnal, mas 
também por Jesus, enquanto “deleite divino” [N.T.].



26

sacras de Bach, a luxúria ressurge persistente-
mente. Na cantata Vedes que amor o Pai nos 
gerou” se encontra um Coral da luxúria:

Por que pelo mundo e todos os seus te-
souros deveria eu me perguntar

Se somente em ti, meu Jesus, posso me 
regozijar!

Apenas em ti o meu deleite [Wollust] 
representar eu poderia

Tu, tu és meu prazer; por que pelo 
mundo eu me perguntaria!

Na capa de seu Livreto de órgão (1712-
1717) o jovem Bach anota: “Apenas ao Deus 
supremo honrar, / O resto a partir daí a si mes-
mo se ensinar”. Não se fala aí ainda do gozo 
do ânimo. A música é, antes de tudo, laudatio 
Dei [louvor a Deus]. Ela vale “apenas para o 
Deus supremo”. No Exercício de piano de 1739, 
em contrapartida, não se fala mais da glória 
de Deus. Deus dá lugar ao deleite do ânimo: 
“A terceira parte / do / exercício de piano / 
consistindo / em / prelúdios diversos / sobre 
o / catecismo e outras canções / diante do ór-
gão: / aos amantes, e especialmente aos apre-
ciadores / do mesmo trabalho, para o deleite 
do ânimo”. Também as Variações de Goldberg 
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(1941/1942), que foram escritas para um con-
de que sofria de insônia, traziam a observa-
ção: “Aos amantes, para o deleite do ânimo”. O 
amante ou o apreciador como os novos desti-
natários de sua música a colocam inteiramen-
te fora do contexto teológico, segundo o qual o 
ser humano encontra prazer na ordem divina, 
na harmonia divina do mundo, que se espelha 
na música. Agora, a música serve ao cultivo do 
gosto [Geschmackbildung] e ao prazer. Nesse 
sentido, ela é expressamente moderna.

Bach não poderia também ter antecedido 
sua A paixão segundo São Mateus da observa-
ção: “Aos amantes, e em especial aos apreciado-
res do mesmo trabalho, para o deleite do âni-
mo”? Uma tensão altamente dramática carac-
teriza A paixão segundo São Mateus. Diálogos 
fazem com que partes [da obra] pareçam como 
cenas teatrais. Não é completamente exagera-
da, então, a exclamação da viúva devota: “Pro-
teja, Deus, as suas crianças! É mesmo como se 
se estivesse em uma ópera ou comédia”.

A paixão segundo São Mateus de Bach 
permaneceu esquecida por muito tempo. Ape-
nas cem anos mais tarde, em 11 de março de 
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1829, ela foi novamente tocada em Berlim por 
Mendelssohn, e, de fato, não em uma igreja, 
não no âmbito de uma missa, mas sim em um 
salão de concertos. De modo bastante mar-
cante, Paganini fez no mesmo dia um concer-
to em Berlim. As alterações que Mendelssohn 
fez na obra fizeram da Paixão de Bach, em 
certo aspecto, pobre de palavras. Passagens 
do relato bíblico foram riscadas. Deixou-se de 
lado elementos que retardariam o andamento 
dramático, e a obra foi encurtada em metade 
de sua duração original. Foram inseridos tem-
pi [tempos] rápidos e crescendi [crescendos] 
de longa duração, que aumentaram ainda mais 
a tensão dramática. O recital “seco” acompa-
nhado apenas por um instrumento de tecla 
“E vejas aí, a cortina no templo rasgou-se”, 
o acontecimento dramático apresentado ime-
diatamente após a crucificação de Cristo foi 
colorido em uma animada pintura de sons24. 
O coral “Quando eu devo por fim me separar”, 

24. Cf. PLATEN, E. Die Matthäus-Passion von Johann Sebas-
tian Bach [A paixão segundo São Mateus, de Johann Sebas-
tian Bach]. Op. cit., p. 218. 
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que antecede o recital instrumentalizado por 
Mendelssohn, foi, em contrapartida, cantado 
a capela25, de modo que, por causa desse con-
traste, surge uma elevada tensão dramática. É 
essa versão de A paixão segundo São Mateus 
que teria verdadeiramente merecido pela pri-
meira vez a observação: “Aos amantes para o 
deleite do ânimo”.

Em 1870, o jovem Nietzsche escreve de 
Basel para o seu amigo Erwin Rhode: “Esta 
semana, ouvi três vezes A paixão segundo São 
Mateus do divino Bach, sempre com o mesmo 
sentimento de admiração desmedida. Quem 
desaprendeu inteiramente o cristianismo es-
cuta-o aqui verdadeiramente como um evan-
gelho; é esta a música da negação da vontade, 
sem a reminiscência da askesis [ascese]”26. Nos 
anos posteriores, porém, o Nietzsche iluminis-

25. Cf. GECK, M. Die Wiederentdeckung der Matthäuspas-
sion im 19 Jahrhundert – Die zeitgenössischen Dokumente 
und ihre ideengeschichtliche Deutung [A redescoberta de 
A paixão segundo São Mateus no século XIX – Os documen-
tos contemporâneos e sua interpretação segundo a histó-
ria das ideias]. Regensburgo, 1967, p. 40.

26. NIETZSCHE, F. Briefe [Cartas]. Vol. I. Berlim/Nova York, 
1977, p. 120. 
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ta chega à compreensão de que haveria ainda 
na música de Bach uma “cristandade muito 
vulgar”, uma “Germânia vulgar”, uma “esco-
lástica vulgar”. Bach estaria, de fato, no umbral 
da música moderna, que, segundo Nietzsche, 
teria superado a “igreja”, o “contraponto”. Mas, 
nesse umbral, Bach olhava em volta [buscan-
do] pela Idade Média27.

Quem desaprendeu completamente a cris-
tandade não chegará novamente à fé por for-
ça de uma música passional. Por conseguinte, 
Deus seria, possivelmente, um efeito teatral, 
um efeito sonoro ou um efeito particular do con-
traponto, que se extinguiria novamente com o 
desvanecimento da música. Schleiermacher, 
que assistiu juntamente com Hegel e Heine a 
reapresentação de A paixão segundo São Ma-
teus, deve ter se aferrado a essa reminiscência 
sonora divina, que se comunicava apenas com 
o sentimento. O conteúdo de fé como represen-
tação já está erodido. A arte ou a música ar-
tística como religião já pressupõe a sua ruína. 

27. Cf. NIETZSCHE, F. Menschliches, Allzumenschliches – 
Kritische Studienausgabe [Humano, demasiado humano. 
Edição crítica]. Vol. 2. Berlim/Nova York, 1998, p. 614s. 
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O que resta, quando o significante ou a palavra 
“Deus” se esvazia inteiramente? Não daria a 
paixão lugar inteiramente a uma recreação, ou 
seja, ao entretenimento do ânimo?

Já o devoto Nietzsche de 14 anos medita so-
bre a música moderna. A principal determina-
ção da música seria “que ela conduza nosso pen-
samento a algo mais elevado, que ela nos eleve”. 
Isso seria principalmente o objetivo da música 
de igreja. A música não pode ser usada para o 
divertimento. “Quase toda a música moderna” 
traria, porém, “traços disso”. Nietzsche faz uma 
analogia da música moderna e da “poesia do 
futuro” com aquela juventude a que faltariam 
“ainda pensamentos próprios”, mas que tentaria 
“esconder o seu vazio de ideias por trás de um 
estilo cintilante e reluzente”. A música moderna 
produz, portanto, apenas uma bela aparência, 
sem nenhum senso de profundidade28.

O Nietzsche tardio, em contrapartida, cele-
bra a “leveza”, a “juventude”, a “alegria”. Não se 
trata, porém, de uma alegria que seria sublime 

28. NIETZSCHE, F. Jugendschriften [Escritos de juventude]. 
Vol. 1. Munique, 1994, p. 26s. 
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[erhaben], como em Heidegger, nem que seria 
envolta por um luto, mas sim de uma alegria 
que é “africana”. “Il faut”, segundo Nietzsche, 
“méditerraniser la musique” [“É preciso medi-
terranizar a música”]. Ele esconjura a música 
wagneriana, que “sua”, [e] que representa, por-
tanto, um tipo de paixão. Ela também é uma 
paixão no sentido de que ela está sempre di-
recionada a uma “redenção”: “Wagner não re-
fletiu sobre nada mais profundamente do que 
sobre a redenção: a sua ópera é a ópera da re-
denção”29. A música da juventude, da “saúde” e 
da “natureza” é, em contrapartida, uma música 
do estar-aqui [Hierseins] alegre e doce, que não 
carece de nenhuma redenção, nenhuma sal-
vação. Nietzsche apaixona-se por uma “dança 
moura”, por uma música com uma “sensibili-
dade mais sulista, mais morena, mais arden-
te”, pelo “meio-dia amarelo de sua felicidade”, 
que é “curta, repentina e sem perdão”. Saú-
da-se uma música que é “leve, maleável e que 

29. NIETZSCHE, F. Der Fall Wagner – Kritische Studienaus-
gabe [O Caso Wagner – Edição crítica]. Vol. 6. Berlim/Nova 
York, 1988, p. 16.
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vem com cortesia”30. A “primeira proposição” 
de sua estética diz: “O bem é leve, tudo que 
é divino anda com pés delicados”. Nietzsche 
compreende a música de Wagner, em contra-
partida, como um vento opressor e abafado 
do Sudeste. Assim, ele o chama de “Scirocco” 
[siroco]: “Um suor mal-humorado irrompe 
em mim. O meu bom tempo acabou”. A nova 
música seria, além disso, segundo Nietzsche, 
“popular”. Ela não é a música “de um indiví-
duo”, mas sim uma música “popular”, sim, uma 
música pop com um groove [ritmo] africano.

Nietzsche contrapõe a “leveza” de Offen-
bach ao “pathos” [“paixão”] “pesado”, “pro-
fundo” de Wagner. A música de Offenbach, 
que seria “livre” e “clara”31, que viria com pés 
leves, prometeria uma “verdadeira redenção 
dos músicos sentimentais e fundamentalmen-
te degenerados do romantismo alemão”32, uma 
redenção especial; portanto, uma redenção de 

30. Ibid., p. 13. 

31. NIETZSCHE, F. Nachgelassene Fragmente 1885-1887 – Kri-
tische Studienausgabe [Fragmentos póstumos, 1885-1887 – 
Edição crítica]. Vol. 6. Berlim/Nova York, 1988, p. 344.

32. Ibid., 361.
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uma carência permanente por redenção. Ela 
habita um estar-aqui sem desejos. A “leveza” 
de Offenbach, sim, a sua “leviandade” redimi-
ria a música da paixão, do “não-querer-mais-
se-soltar [Nichtmehrloslassenwollen] de um 
sentimento extremo”33. A música sem pathos 
[paixão], sem a sua “assustadora amplidão” se-
ria, portanto, uma fórmula da liberdade, uma 
música para homines liberi et hilari [homens 
livres e hilários]. Aqui, Nietzsche se despede 
do homo doloris [homem da dor].

Uma separação estrita entre redenção e 
deleite, entre paixão e entretenimento tam-
bém não se deixa sustentar em Bach, e de fato, 
não apenas no âmbito musical, mas também 
no âmbito textual e conceitual. O “deleite” 
oscila entre Deus, o paladar e o sexo. O des-
prezado “deleite” retorna, por desvios, nova-
mente ao âmbito sacral. Não apenas o “café” 
ou o “beijo” são doces, mas também a “cruz”. A 
“doce cruz” não seria mais um oximoro, mas 
sim um pleonasmo. “Jesus, a sua paixão é, para 

33. NIETZSCHE, F. Nachgelassene Fragmente 1887-1889 – 
Kritische Studienausgabe [Fragmentos póstumos, 1887-
1889 – Edição crítica]. Vol. 13. Berlim/Nova York, 1988, 
p. 496.
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mim”, assim se diz em A paixão segundo São 
João, “estrondosa felicidade”. O contexto da re-
denção transforma também a morte em uma 
“doce alegria celestial”. Entre o “prazer divino” 
e o “deleite do ânimo” não se pode mais propor 
nenhuma separação estrita, pela qual o nome, 
o significante Deus deveria zelar. Ele funciona 
como um foco que reúne e intensifica alegria e 
prazer, que os protege, então, de uma dispersão 
[Zerstreuung] em sentido específico.

Em Nomoi [As leis], Platão introduz uma 
divisão estrita entre formas distintas da músi-
ca e adverte insistentemente para que não se as 
misture umas com as outras. Assim, ele proíbe 
que se misture as canções dirigidas aos deu-
ses – a saber, os hinos – com outras músicas pro-
fanas. Ele censura a prática cotidiana do poeta, 
que junta tudo com tudo e “assim sem querer 
dissemina pela música, por incompreensão, a 
mentira de que a música não teria nenhuma 
correção em si mesma, mas sim seria julgada 
mais corretamente segundo o prazer daquele 
que se alegra com ela”34. A glória de Deus e o 

34. PLATÃO. Nomoi, 700e.
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deleite do ânimo seriam, segundo Platão, duas 
coisas fundamentalmente distintas, que não 
podem ser juntadas. A lei deve zelar para que elas 
permaneçam estritamente separadas.

Bach não teria simplesmente seguido o 
mandamento platônico da purificação da mú-
sica. Já o seu procedimento paródico traz con-
sigo uma mistura da música sacra e da pro-
fana. Bach transplanta repetidamente trechos 
de cantatas profanas em suas composições. 
Assim, se encontra novamente também no 
oratório natalino partes do dramma per mu-
sica [drama musical] Hércules na encruzilha-
da. Nesse drama musical se apresenta como 
Hércules resiste heroicamente à sedução pela 
“luxúria” satânica. Enquanto o herói resiste à 
“doce sedução”, [ele] jura lealdade à virtude.

Luxúria:
Durma, meu querido, e cultive o sosse- 

go,
Siga a sedução de pensamentos ar- 

dentes!
Deixe o prazer
Do peito lascivo correr
E não conheça nenhum limite à sua 

frente!
[...]
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Hercules:
Eu não quero te ouvir, eu não quero te 

conhecer,
Abjeta luxúria, eu não te conheço.
Pois as cobras a serpentear
Que assim queriam pesadamente me 

apanhar
Já há muito tempo me fiz as rasgar e 

romper

Amada virtude, tu somente
Deves minha guia
Ser constantemente

Posteriormente, Bach faz com que esse 
tipo de ária da luxúria satânica volte justa-
mente no oratório de natal como cantiga de 
dormir para Jesus. Seu procedimento de sátira 
está, porém, na base da composição de outro 
texto. A assim originada Canção para o sosse-
go não apresenta mais aquela luxúria satanista 
que Jesus teria recusado em nome da redenção 
da humanidade. Invoca-se muito antes um 
doce prazer ao qual a criança se entrega sem 
nenhuma resistência:

Então vão até lá, pastores, vão,
Para que do milagre tenham visão;
E encontrem o filho supremo
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Em um duro berço a deitar,
E cantem para Ele ao fazê-lo balançar
Com um doce tom
E com todo um coro pego
Essa canção para o sossego!
Durma, meu querido, desfrute do sosse- 

go
Para depois dele para toda prosperida-

de despertar!
Deleite o peito,
Sinta o prazer feito,
Onde o nosso coração vai a se alegrar!

Pelo menos no âmbito musical, o procedi-
mento de paródia de Bach faz com que Deus 
se funda inteiramente com a luxúria. Já soa es-
tranha a demanda direcionada a Jesus: “Delei-
te o peito / Sinta o prazer feito”. A ária original 
da luxúria sem limites ainda ressoa aqui: “Dei-
xe o prazer / do peito lascivo correr / e não 
conheça nenhum limite à sua frente!” Com o 
seu procedimento de paródia, Bach embute 
a luxúria, certamente inconscientemente, na 
história sagrada e da paixão. Também A pai-
xão segundo São Mateus não se encerra com 
uma canção pavorosa, mas sim com uma doce 
canção. Depois de toda a sua paixão, Jesus co-
chila “extremamente satisfeito”. O refrão “Meu 
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Jesus, boa noite!” faz com que a parte final de 
A paixão segundo São Mateus soe como uma 
cantiga de ninar, como uma canção de despe-
dida, que dá boas-vindas a um outro tempo, a 
um outro estar-aqui, que não carece de nenhu-
ma redenção:

Meu Jesus, boa noite!
[...]
Meu Jesus, boa noite!
[...]
Suave sossego, sossegue suavemente!
Sosseguem, ó partes cantadas!
O seu túmulo e a sua lápide ver
Deve para a consciência em temor
Um aconchegante beijo tranquilizador
E para alma um estado de tranquilida-

de ser.
Extremamente satisfeito descanse os 

seus olhos sem temer35.

35. Segundo uma teoria do kitsch, já a expressão carinhosa 
“Meu Jesus, boa noite!” ou o diminutivo “Pequeno Jesus” 
(“Ó doce e pequeno Jesus”, Bach (Schemeli Gesangbuch 
[Livro de canções Schemeli]. BWV 493) dá testemunho de 
que se trata de um “prazer kitsch”. Cf. GIESZ, L. Phänome-
nologie des Kitches [Fenomenologia do Kitsch]. Munique, 
1971, p. 45: “O kitsch religioso fornece uma verdadeira 
mina de ouro para o engenho do kitsch, também para o 
mais transcendente – Deus, o divino – em vez de confrontá-
-lo com uma visão luminosa (R. Otto), com uma sentimen-
talidade bajuladora. Deus, o inteiramente outro, se torna 
‘querido Deus’, ‘doce’ ou “amado pequeno Jesus”. 


