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Resumo: Tendo  como  ponto  de  partida  o  contexto  vienense,  na
passagem  entre  o  século  XIX  e  XX,  este  ensaio  propõe  uma
reflexão  sobre  o  papel  da  cultura  estética  na  modernidade.
Assumindo a estreita ligação entre a decadência dos valores da
civilização  europeia  a  a  crescente  importância  da  arte  no
interior da sociedade, o exemplo de Viena aparece como retrato
fundamental para o problema da autonomia da obra de arte, que,
para além de uma mera questão artística, se desenvolve como uma
crise de consequências radicais no mundo social. Assim, todas as
questões  do  homem  que  viveu  esse  período  crítico  parecem
convergir para a figura do homem sem qualidades, construída no
romance do austríaco Robert Musil. A obra deste autor nos coloca
diante,  ao  mesmo  tempo,  da  natureza  do  problema  e  das
possibilidades de sua superação. 

Palavras-chave: Estética; Política; Robert Musil; Autonomia
da arte; O homem sem qualidades. 

Abstract: Taking  as  starting  point  the  Viennese  context,  the
passage  between  the  nineteenth  and  twentieth  centuries,  this
paper proposes a reflection on the role of aesthetic culture in
modernity. Assuming the close link between the decline of the
values of European civilization and a growing importance of art
within society, the example of Vienna appears as a fundamental
picture for the problem of the autonomy of art, which, beyond a
mere  artistic  matter,  It  develops  as  a  crisis  of  radical
consequences in the social world. So, all questions of the man
who lived this critical period seem to converge on the figure of
the man without qualities, built in the Austrian Robert Musil's
novel. This author's work confronts us, at the same time, with
the  nature  of  the  problem  and  the  possibilities  of  its
overcoming. 

Keywords: Aesthetics; Politics; Robert Musil; Autonomy of
art; The Man Without Qualities. 

“Se agora lhes falo sobre a Viena de ontem, não será nenhum necrológio,
nenhuma oração fúnebre. Ainda não enterramos Viena em nossos corações”.

Stefan Zweig

“Pense numa verdadeira obra de arte: você nunca teve a sensação de que alguma
coisa nela recorda o cheiro queimado que brota de uma faca quando a afiamos
na pedra? Um cheiro cósmico, meteórico, tempestuoso, divinamente sinistro!”

Robert Musil
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Um problema de época

No crepúsculo de uma época, um homem ouve as notas incertas

de uma música pelas teclas de um piano. Uma mulher está sentada

com  as  mãos  deslizando  sobre  o  instrumento  que  é  capaz  de

carregar ambos, o que ouve e também o que toca, para “a terra

sem fim da música”. Eles se cumprimentam, ela hesita, mas ainda

insiste em emitir sons vagos que penetram o fim da tarde. O

homem ouve sair do piano uma melodiosa, fatídica verdade, e a

música ameaça roubar-lhe os sentidos e, com eles, suas forças

vitais. Ele ainda parece hesitar diante das mãos que perpassam o

teclado produzindo antigos sons, agora já sem a mesma segurança.

A mulher ao piano e o homem a ouvir se tornam a situação que, ao

breve  toque,  ensaia  a  explosão.  Seus  dedos  transitam  pelas

emoções inomináveis que somente a música é capaz de realizar tão

plenamente, de maneira arrebatadora. O homem que ouve se sente

angustiado, quase mesmo aterrorizado com a humana sensação, o

humano  toque  sonoro  que  atinge  instantaneamente  os  confins

profundos da alma. Existe algo perturbador que sai do piano para

impregnar os aspectos muito reais do sentimento e da vida. A

mulher  toca  o  piano,  o  homem  parece  querer  morrer.  É  de  se

imaginar a fascinação absorvente da frágil música, seu poder de

encantamento,  mas  também  sua  face  de  terror.  No  entanto,  a

harmonia desesperadora e, por isso, bela, faz com que o homem

tenha uma reação inesperada até mesmo para ele. A mulher ainda

permanece ao piano, com os dedos nas teclas, quando o homem tira

do paletó uma pistola e dispara sobre o instrumento uma, duas,

seguidas vezes sem intervalo. Bruscamente, as balas atravessam a

madeira,  rompendo  cordas,  produzindo,  ao  mesmo  tempo,

ricochetes,  estalos  fortes  e  novos  sons  que,  ao  atacarem

violentamente o piano e interrompendo a música, provocaram eles

mesmos uma multiplicidade sonora caótica, mas ainda musical, que
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foi capaz de extirpar de todo o ar aquela inefável aparição. Foi

uma  “violenta  rebelião”.  O  absurdo  produzido  pelo  destino

daquela ocasião fez com que, ao menos aparentemente, os dois

tratassem  com  normalidade  o  evento,  apesar  do  visível

estranhamento  e  fervor  que  se  apossou  do  homem.  A  mulher,

contudo,  permaneceu  sentada,  com  as  mãos  sobre  as  teclas.  O

homem ainda apertou o gatilho seguidas vezes até que, depois de

tentativas frustradas de continuar os disparos, se deu conta de

que já havia esvaziado toda a arma no seu delírio. Deixou tombar

a pistola sobre o tapete da sala e retomou a consciência do que

havia  acontecido,  embora  tudo  houvesse  ocorrido  de  maneira

natural, impossível de se impedir ou até previsível, isto é,

esperavam que algo assim devesse acontecer, cedo ou tarde. O

homem recuperou a razão, saiu do transe em que a música do piano

o envolvera. A mulher o interroga. O homem, durante toda ação,

pareceu  alheio  a  tudo,  isolado  em  sua  efetiva  destruição.  A

mulher,  ainda  sentada,  busca  compreender,  sem  sobressalto,

aquilo que no fundo ambos estavam familiarizados. A cena termina

e  as  consequências  desse  ato  cotidiano  esvoaçam  pelo  fim  de

tarde sem se saber ao certo aonde vão parar. “Não sei por que

fiz  isto”,  disse  o  homem,  “não  consegui  resistir  a  este

impulso”. 

Este  homem  é  Ulrich,  o  homem  sem  qualidades,  herói  do

romance inacabado de Robert Musil. A mulher ao piano é sua irmã,

Ágata. A natureza peculiar desta cena foi preterida pelo próprio

Musil e não foi incluída nas duas partes do livro publicadas em

vida, permanecendo, por isso, apenas no imenso espólio deixado

pelo autor, repletos de capítulos, trechos e esboços. Este breve

capítulo, em particular, pertence ainda aos anos de 1920, quando

o primeiro volume do romance não havia sequer sido publicado e

pertence a uma fase anterior da construção do caráter do próprio

personagem. Essa atitude drástica não poderia ser, como de fato

não é em todos os escritos restantes, publicados em vida ou não,
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algo típico do caráter de Ulrich, dado muito mais à contemplação

do que a ações efetivas. Contudo, justamente pelo caráter de

exceção  dentro  do  livro  construído  por  Musil,  a  condição  de

latência  que  subsiste  nessa  cena,  apartada  do  geral,  mostra

surpreendentemente  o  que  de  mais  fundo  corre  no  interior  do

homem  sem  qualidades,  quando  tomado,  somente  no  terreno  da

potencialidade, de um furor capaz de produzir um ato efetivo ou

até mesmo, nas palavras do autor, uma “violenta rebelião”. Esse

pequeno episódio não incluído funciona como uma representação do

que  existe  negativamente  na  vida  daquele  homem,  pois,  embora

nunca aparente qualquer comportamento desse tipo em toda obra,

ele ainda o espreita, como uma realidade próxima, apenas não

contemplada pela escolha de uma efetividade, isto é, permanece

não  dita,  embora,  esteja  ali,  para  que  saibamos  de  sua

existência precária.

Num ato repentino e louco, Ulrich descarrega uma pistola

sobre o piano, que produzia uma música tocada por sua irmã. Sua

reação  violenta  atenta  para  o  fato  de  que,  na  música,  somos

drasticamente  absorvidos  pela  intensidade  imaterial  capaz  de

fazer,  no  campo  dos  sentimentos  humanos,  uma  verdadeira

convulsão  interior.  Certas  músicas  são  instrumentos  da  mais

absoluta  dominação,  de  entrega  irrefreável  à  paixão,  ao

arrebatamento. O que pode caracterizar certos tipos de música,

como  a  que  Ágata  tocava,  é  a  ausência  de  limites  que  ela

provoca,  a  sensação  perfeita  de  dissolução  no  infinito  das

sensações. Embora esses aspectos não possam ser ignorados, o que

realmente  parece  saltar  aos  olhos,  nesse  episódio  sem  muita

relevância,  é  a  reação  diante  fruição  estética,  no  caso,  a

musical. O ouvinte ou espectador, Ulrich, é tomado, de maneira

sombria,  por  uma  necessidade  de  destruir  a  fonte  daquela

experiência.  A  condição  que  a  arte  ganhou  durante  a  época

moderna parece culminar no evento banal desse trecho, no qual o

homem se vê diante de algo terrível e ameaçadoramente fascinante
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ao ouvir a música. Ao disparar sobre o piano, Ulrich chegou ao

ponto no qual não é possível ouvir ou ver passivamente uma obra

de arte, porque se tornou impregnada de um profundo alheamento

formal, ou seja, o interior da experiência da arte foi tomado

por um desinteresse que tem como maior realização a satisfação

dos sentidos – aquilo que chamamos de gozo estético. O homem

está afastado da arte, porque ela, agora, está também isolada em

um campo autônomo de realização, o que faz com que os restantes

aspectos da totalidade da vida estejam, para a arte, em segundo

plano.  O  destino  da  arte-pela-arte  culminou,  portanto,  na

experimentação artística do espectador imparcial, especialista,

enfim, do homem de gosto. Nesse sentido, a experiência diante de

uma  obra  de  arte  acontece  sempre  nos  marcos  de  uma  relação

distanciada. Porém, o que nos parece mais relevante é que, acima

de tudo, essa experiência confere ao homem um profundo horror

como se estivesse diante de uma monstruosidade. A doce música

que Ulrich pretende destruir é terrível porque se apresenta como

o ápice da beleza de uma precária ligação com o mundo. Os tiros

por ele disparados estão voltados para a estética tal como era

vivenciada particularmente em Viena, no fim do século XIX. O

caso vienense é um retrato marcante do restante da Europa apenas

pelo fato de que a experiência estética não se limitou a fruição

das obras de arte, mas se tornou, de maneira plena, uma forma de

vida social que abrangia a estrutura daquela cultura, singular e

desoladora  como  uma  ópera.  E  a  partir  disso  é  que  se  pode

compreender o significado da estética para a cultura moderna em

sua formulação mais radical.

Os eventos que culminaram no fim de século austríaco talvez

sejam  os  que  representam,  de  maneira  totalizante,  o  destino

mesmo  da  modernidade  européia  que,  no  século  XX,  viria  a

culminar em duas grandes guerras mundiais e, com isso, mudar de

maneira  incalculável  os  rumos,  até  então  pacificados  pelo

progresso, de toda civilização. Ao mesmo tempo em que se viveu
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em  Viena  uma  intensa  produção  artística  e  intelectual,  cujos

legados ainda hoje nos servem de exemplo, seja na literatura,

psicanálise ou na ciência, a vida social marcada pela ascensão

liberal trouxe os ingredientes essenciais para o drama que se

travou no século posterior, caracterizando a consolidação de uma

política de massas. A categoria que, desde a revolução francesa,

inaugura  a  política  moderna,  a  massa,  alcança  no  cenário

instável da Áustria um protagonismo, ainda que apenas como um

ensaio  geral  para  o  espetáculo  maior.  Costuma-se,  inclusive,

pensar  os  acontecimentos  que  se  passaram  em  Viena  como  uma

antecipação, em escala reduzida, do que mais tarde tomaria por

completo todo o continente europeu. De maneira simples, pode-se

resumir toda a crise na cultura vienense do final do século XIX

como  a  crise  da  política  liberal,  a  partir  da  qual  novos

elementos  se  juntam  para  a  ascensão  do  antissemitismo,  do

movimento  sionista  e  do  fortalecimento  das  organizações

sindicais e socialistas. Contudo, o que torna esse momento  sui

generis é  o  fato  de  que,  na  cultura  burguesa  consolidada  de

maneira híbrida em Viena, a estética ocupe um lugar central no

destino geral daquele povo. 

O caso vienense

Diferente de outros países, a burguesia nunca conseguiu, na

Áustria,  impor  seu  modo  de  vida  sem  que  tivesse  uma  forte

ligação política e cultural com a aristocracia e com a monarquia

dos Habsburgo. A cultura do racionalismo burguês nunca ganhou um

espaço de destaque, sendo preterido pelo sensualismo católico da

aristocracia  tradicional.  Os  valores  monárquicos,  mesmo  em

decadência  desde  1848,  até  a  Primeira  Guerra  Mundial,  se

mantiveram  tão  firmes  que  a  dissolução  do  império,  como

resultado  da  guerra,  para  muitos,  foi  recebida  como  um

29



Revista A! n. 3, 2015/01 – ISSN: 2446-6158

verdadeiro choque, um golpe de misericórdia do que havia de mais

autêntico, mais austríaco: a monarquia milenar habsbúrgica. Foi

justamente dentro desse enraizamento aristocrático que a cultura

burguesa precisou se adaptar, apanhando o que de mais próprio

havia em Viena e tornando seu, de maneira sempre desequilibrada

e distorcida. O cientificismo e o legalismo, de rígido controle

moral, tiveram que se aglutinar, de maneira imprevista, com o

surgimento  de  uma  percepção  dos  instintos  e  sentimentos,

próprios do homem psicológico, na decadência burguesa, e dessa

maneira,  assumir  a  cultura  estética  tradicionalmente  vienense

como  um  modo  próprio  de  expressão.  Com  a  interação

aristocrática, a burguesia passou a possuir traços do rigor da

elegância e a leveza distanciada diante da vida, uma alegria

plástica e sensual vinda de uma atitude moldada pelo gosto pela

arte. O que particularizou a burguesia vienense, dentre todas as

outras  da  Europa,  foi  sua  consolidação  como  uma  classe

absolutamente estética.

A condição instável da política liberal criou os elementos

para o aprofundamento da cultura de gosto artístico da população

frequentadora dos teatros e casas de óperas. Foi a partir da

singular  configuração  política  que  a  sociedade  vienense  se

tornou um público exigente e refinado, principalmente com a arte

dramática  e  com  a  música.  Essas  duas  artes,  em  especial,  se

tornaram as representações exemplares da forma de vida que, no

século XIX, se consolidou em Viena. O comportamento muitas vezes

despreocupado e pouco rigoroso no campo político, que renderam

muitos  fracassos  no  contexto  internacional  europeu,  era

inversamente proporcional ao rigor com que se detia o vienense

típico diante de uma obra de arte. O império, ainda que forte,

estremecia  em  seu  interior  no  caos  de  nacionalidades

fragmentadas  e  de  camadas  populares  que,  por  muito  tempo

ignoradas, exigiam sua participação política. A arte foi a saída

original capaz de congregar os desesperos públicos dos liberais.
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A figura imponente e solitária do imperador Francisco José, em

última instancia, se tornou com o tempo a imagem estética por

excelência,  a  única  capaz  de  unir  uma  nação  múltipla  e

contraditória, ainda que, com findar do século, mostrasse sua

evidente  existência  decorativa,  sem  qualquer  função  que  não

fosse o de aglutinar em sua imagem distante o sentido já perdido

daquela  inigualável  tradição.  A  fragilidade  da  sua  imagem,

absoluta e precária, era a expressão da nova realidade burguesa,

que tentava conciliar o passado com a racionalidade do futuro.

Contudo, em sua vocação para ocultar o cenário de crise, a fuga

para  a  estética  nada  mais  significou  do  que  uma  intensa

existência  desoladora  e  sombria,  cuja  manifestação  oscilava

entre os rasgos sentimentais da arte e a desgastada confiança no

parlamento e na legalidade. Na arte, a burguesia deu vazão ao

inominável,  ao  irracional  que,  a  aquela  altura,  dominava  as

inúmeras  camadas  sociais  da  cidade  de  Viena.  O  homem

psicológico, cujos sentimentos eram a máxima expressão da sua

vida  elevada,  de  espírito  sensível  e  elegante  herdados  da

cultura  aristocrática,  culminou  no  burguês  estético,

desesperançado com a política e que encontra na arte a razão da

sua própria individualidade em desconstrução. 

É  Stefan  Sweig,  não  sem  nostalgia,  que  registra  essa

peculiar  dedicação  do  homem  vienense  pela  fruição  estética,

principalmente pela música e pelo teatro:

Praticamente em cada lar faz-se música de câmara
uma vez por semana, toda pessoa culta toca algum
instrumento,  qualquer  filha  nascida  em  uma
família  com  alguma  posição  social  sabe  cantar
lendo notas e participa de coros e orquestras.
Quando  o  cidadão  vienense  abre  o  jornal,  seu
primeiro olhar não busca o que se passa no mundo
da política; ele procura o programa da Ópera e do
Burgtheater, procura pelo nome dos cantores, dos
regentes, dos atores. Uma nova obra se torna um
acontecimento, uma estreia, a contratação de um
novo regente, de um novo cantor na Ópera provoca
infindáveis  discussões,  e  os  rumores  de
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bastidores  sobre  os  teatros  invadem  toda  a
cidade.  Pois  para  o  vienense  o  teatro,  mais
precisamente o Burgtheater, é mais do que apenas
um  teatro;  é  o  microcosmos  que  reflete  o
macrocosmos,  uma  Viena  sublimada,  concentrada,
dentro  de  Viena,  uma  sociedade  dentro  da
sociedade. (ZWEIG, 2013, p. 287)

Essa  construção  em  abismo  que,  na  cultura  vienense  do

espetáculo, produzia uma microcosmo, foi equivalente ao pequeno

teatro  que  Viena,  ela  mesma,  seria  com  relação  à  Europa,  na

virada do século. Contudo, muitas vezes se imagina Viena como o

prólogo  dos  acontecimentos,  quando,  na  verdade,  seria  mais

adequado pensá-la, ao mesmo tempo, como epílogo do percurso da

cultura europeia. Assim, como um entre-lugar na história, Viena

produzia uma espécie de súmula político-estética do Ocidente e

do  mesmo  modo,  deixava  claras  suas  consequências  vindouras.

Trata-se, portanto, de um momento crítico da história, no qual,

passado, epílogo do drama, está em constante tensão com o futuro

e seus desdobramentos, um prólogo de algo já visto, embora sem a

clareza de sua significação. Como última resistência da cultura

aristocrática  e,  ainda  assim,  como  exemplo  perfeito  da  crise

liberal  e  suas  contradições  essenciais  na  sua  aproximação

existencial  com  a  aristocracia,  Viena  se  torna  palco  para  a

representação  do  teatro  moderno,  da  sua  instabilidade  com  a

tradição e, além disso, com o vácuo que representa o futuro.

Desse modo, radicalizando os problemas tipicamente modernos, em

nova etapa da história, o início do século XX vienense foi o

último canto da tradição europeia e a compreensão, de maneira

total por parte da nova consciência, de que se estava, agora já

sem volta possível, na condição irrevogável da modernidade, na

qual a ruína da civilização é seu maior monumento. Como cultura

estética,  a  vida  vienense,  cedeu  um  capítulo  especial  dessa

história,  porque,  a  partir  dela,  podemos  compreender  de  que

maneira a crise, como condição de existência moderna, ganhou na
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arte sua mais acabada expressão no que diz respeito ao colapso

do Império e, com ele, qualquer valor fixo, tanto moral quanto

político.  A  estética  europeia,  de  tonalidade  vienense,  se

consolida  sobre  uma  instabilidade  social,  na  qual  arte  e

política,  espírito  e  moral  são  as  personagens  alegóricas  do

drama de uma cultura perdida, repleta de sua ausência.

Como maneira de se fixar como classe cultivada, a burguesia

vienense  realizou  o  típico  desejo  burguês  que,  uma  vez

reprimido, muitas vezes se compreende mal ou absolutamente se

esquece. Na tentativa de ser socialmente a expressão de uma vida

autêntica,  a  burguesia  precisou  se  assimilar  através  do  meio

mais eficaz – a arte e a cultura. Nesse sentido, a arte em

Viena, de maneira enraizada, nunca foi uma simples diversão ou

expressão  do  espírito,  mas,  ao  contrário,  era  status social.

Desse  modo,  o  burguês  que  quisesse  ocupar  os  lugares

privilegiados da sociedade, não bastava possuir muito dinheiro,

a  partir  do  duro  trabalho,  mas  precisaria  ser  um  verdadeiro

homem de gosto. A assimilação burguesa na sociedade vienense se

deu a partir da arte, daquilo que podemos chamar de nobreza do

espírito, a partir da qual poderia atingir a sofisticação e a

autenticidade  que  o  trabalho  não  poderia  dar;  ao  contrário,

poderia depor contra, como alguém vulgar, que suja suas mãos com

a prática da vida e não é iniciado na beleza que apenas toca aos

homens cultivados, de berço nobre e de longa tradição. A arte

foi o caminho que conduziu ao burguês vienense seu sonho de ser

autêntico.  A  nobreza  do  espírito  trazia,  para  o  mundo  do

trabalho, a aura que lhe faltava, o peso, a autoridade milenar.

O  burguês,  assim,  vivia  entre  dois  mundos,  dilacerado  pela

contradição  da  qual  não  lhe  era  permitido  escapar.  Ao  mesmo

tempo, filho da modernidade industrial do trabalho, mas ainda de

olhos  vidrados  no  passado  coeso  e  reluzente  da  tradição

aristocrática. 

33



Revista A! n. 3, 2015/01 – ISSN: 2446-6158

Quando os liberais assumem o poder no parlamento em 1860,

sob o reinado de Francisco José, o Império começa a viver os

abalos que viriam culminar em seu fim, ao término da Primeira

Guerra. A política liberal infiltrou-se de maneira a operar a

desagregação das instituições tradicionais do Império, e impor

seu modo racional e legalista, fruto da forma de organização

própria  ao  Estado  moderno.  A  perda  de  poder  por  parte  do

Imperador  começou  a  causar  distúrbios  que  a  própria  política

liberal não pôde conduzir através das suas instituições, dentro

do parlamento e da monarquia constitucional que se formou. A

ascensão liberal e a consequente perda dos rumos da política

austríaca,  como  a  dificuldade  de  conciliar  as  diversas

nacionalidade do império, os estratos populares que começaram a

exigir participação, como camponeses e comerciantes, e uma série

de reivindicações civis de múltipla espécie, tudo isso culminou

por minar, aos poucos, o poder aristocrático dos liberais que se

mantinham  no  poder  justamente  dentro  da  legalidade  do

parlamento, para o qual os votos eram sempre restritos. Enquanto

a  parcela  imensa  dos  novos  sujeitos  políticos  se  mantivesse

isolada, a política liberal poderia vigorar. Não, é claro, sem

instabilidade, com a qual eles não souberam agir racionalmente,

porque, ao que parece, as novas demandas políticas surgiram por

agentes  que  não  possuíam  a  formação  de  uma  política  liberal

racionalista, pois eram pessoas ausentes dos meios do governo,

eram, na verdade, trabalhadores da classe média e de estratos

populares que não reconheciam a linguagem formal da burguesia

legalista,  estavam  muito  mais  acostumados  às  referencias

aristocráticas de cunho moral ou até espiritual. Com a crescente

participação dessa camada excluída da vida política, uma nova

linguagem,  ainda  inominada,  tomou  conta  do  cenário  político

austríaco, uma forma de fazer política em novos termos. A massa,

sem  meios  formais  para  se  expressar,  invadia  a  cena  sendo

insuflada por lideres carismáticos, pangermânicos, antissemitas,
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católicos, que levavam as suas reivindicações ao parlamento até

o  ponto  de  criar,  de  maneira  irreversível,  o  colapso  do

liberalismo  austríaco,  que  nunca  viveu  plenamente,  isto  é,

sempre manteve uma relação estratégica com o Império. Com isso,

se  deu  uma  política  de  massas,  irracionalista,  que  vinha  do

fundo dos diversos povos que compunham a monarquia. Nenhum deles

se sentia mais representado pelas instituições que os mantinha

sem a voz dos seus sentimentos. A nova política de massas foi a

que, das mais diversas maneiras, soube dar vozes aos sentimentos

confusos  e  contraditórios  das  camadas  apolíticas.  De  maneira

engenhosa, se desenhou em Viena o cenário caótico da política em

termos mais raivosos, que não sabiam e nem queriam se portar

dentro dos limites impostos pela legalidade moral da burguesia.

Encontramos, no início do século XX, já em Viena, o nascimento

de  uma  política  ilimitada,  de  fundo  híbrido,  que  misturava

elementos  arcaicos  e  modernos,  capazes  de  conduzir  as  novas

camadas participantes a darem vazão aos seus desejos profundos,

sem  forma  e  sem  qualquer  racionalidade  a  partir  da  qual

pudéssemos organizar de maneira coesa. A crise liberal abriu as

portas  para  uma  política  dos  sentimentos,  uma  política  da

embriaguez.  

A arte, assim, ocupou um espaço singular na crise vienense

dos valores. Foi nela que toda a instabilidade política e social

foi sublimada. Como toda a espiritualidade moral que guiava as

condutas estava, mesmo por baixo dos panos, em frangalhos, o

único modo de liberar os impulsos que vinham à tona era através

da apreciação das obras de arte, dos espetáculos em geral que

compunham a parte orgânica da vida em Viena. O irracional que

surgia na libertação do individuo, já sem lugar fixo no mundo,

acabou  por  conduzir  toda  a  vida  vienense  para  o  seio  da

estética, sem que se pudesse formular, sob a esteira de novos

valores, uma moral condizente com as novas realidades, uma vez

que,  como  de  praxe,  a  crise  não  foi  reconhecida  pela  classe
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burguesa dominante e pela monarquia, já deixada à sombra de seu

passado. A estética foi o espaço da nova moral, isto é, uma

ausência profunda de valores como expressão estética da beleza,

capaz de liberar os instintos e tudo o que não cabia mais nos

grandes  conceitos,  como  Espírito,  História,  Razão.  O  espaço

vacante, ocupado pela estética, dentro do Império, foi o estopim

para  a  desagregação  espiritual  e  social  que,  como  sabemos,

varreu toda a Europa, ao longo do século seguinte. Em Viena, a

lição sobre a modernidade tomou as proporções concretas na qual

foi possível avaliar toda a cultura europeia e todos os seus

impasses a partir da crise da burguesia liberal em responder às

demandas que ela mesma colocou para o mundo. Se concebemos a

modernidade como uma crise constante, na qual nada mais é fixo,

somos obrigados a pensar essa época sempre do ponto de vista da

cultura burguesa que, em outras palavras, é a própria crise. A

cultura liberal, na medida em que mascara sua própria natureza,

conduz ao acirramento das condições de instabilidade, até que

possa ser reconduzida novamente pelas suas próprias diretrizes. 

Dessa  maneira,  a  estética  moderna,  que  se  desenvolveu

durante  o  século  XIX  e  chegou,  ao  fim  desse  mesmo  século,

carregando a marca de uma crise da arte e sua representação,

ganhou para o mundo vienense a expressão burguesa de uma crise

política, talvez inconciliável. A aproximação entre estética e

política,  como  resultado  de  uma  encruzilhada  da  civilização,

aparece  de  maneira  ambígua  e  particular.  A  saída  para  os

impasses da condução política de uma monarquia constitucional,

sob  a  direção  liberal,  fez  da  estética,  de  maneira  muito

curiosa,  o  acesso  ao  mundo  da  tradição,  ainda  que  esse  fato

fosse o acontecimento indiscutível da falência dos paradigmas

dessa cultura. A assimilação da burguesia pela via da arte é já

o sintoma da crise. Sem desenvolver muito, é possível arriscar

que a própria noção da estética guarda em si toda a crise de

valores da modernidade. Nesse caso, nada mais emblemático que,
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no contexto de Viena, a burguesia e a arte fundirem em si os

aspectos mais sombrios e farsescos desse drama. Carl Schorske,

ao  comentar  sobre  o  caso  especifico  da  burguesia  de  Viena,

enfatiza essa comunhão entre arte e vida de uma classe como um

aspecto  profundo  dentro  do  espectro  amplo  da  cultura  e  sua

crise:

Em outras partes da Europa, a defesa da arte pela
arte  implicava  no  retraimento  dos  seus  devotos
frente  a  uma  classe  social;  só  em  Viena  ela
reivindicava  a  fidelidade  de  uma  classe
praticamente  inteira,  à  qual  pertenciam  os
artistas. A vida da arte se tornou um sucedâneo
da vida de ação. Com efeito, à medida que a ação
civil se mostrava cada vez mais vazia, a arte se
convertia quase numa religião, fonte de sentido e
alimento do espírito. (SCHORSKE, 1988, p. 30)

O caminho que liga a crise do liberalismo em Viena com a

adoção  de  uma  cultura  altamente  estetizante  é  um  sinal  da

própria  limitação  da  ação  política  da  burguesia,  enquanto

classe. O homem tradicional burguês é, desde sempre, o homem da

ação, capaz de conduzir não só sua vida a partir do trabalho,

mas também a história, através da filosofia da história, isto é,

do  planejamento  futuro.  Na  medida  em  que  sua  ação  está  em

colapso e seu destino se aproxima de uma fruição da vida pela

arte, estamos diante da mudança na noção do futuro, no que diz

respeito ao  destino  histórico  do  homem  burguês,  ou  seja,  o

progresso, e da noção de individualidade racional, no campo da

identidade psicológica. A instabilidade que se abate no início

do século XX vai incidir diretamente sobre esses dois aspectos:

no  primeiro,  como  crise  na  noção  do  progresso  e  da  História

Universal,  e  no  segundo,  do  homem  consciente,  habilmente

racional e particularmente individualizado. A unidade da ação

cede espaço à contemplação puramente estética, de maneira que

qualquer ato é composto por uma ambiguidade moral fundamental.

Não é por acaso que, no mesmo período, Freud, um judeu vienense,
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surge com a psicanálise como uma forma de pensamento do homem

que  mora  dentro  do  homem,  do  inconsciente  que  governa  e  dá

sinais  para  o  consciente.  A  falência  do  racionalismo  burguês

está  intimamente  ligada  com  os  eventos  políticos  que  se

aproximam do movimento de massas e do fascismo europeu. Aparece,

como protagonista, um homem cujos sentimentos são inomináveis, e

sua vida se encontra onde a razão liberal não conseguiu chegar.

A  crise  de  representação  da  arte  se  revelou,  tempos  depois,

correlata a uma crise da representação política. A linguagem não

era  mais  capaz  de  dar  conta  da  nova  realidade  social.  A

fragmentação da realidade fez com que muito do que se acreditava

conhecer  estava,  na  verdade,  sob  estranhos  desígnios,  seja  o

individuo, a história e a palavra. A adesão estética por parte

da  burguesa  vienense  foi  a  última  tentativa  de  alcançar  uma

solidez na realidade social. Contudo, não se percebeu que, por

trás da vida da arte, já entrava em vigor, no domínio geral da

existência, a incerteza do nada, na qual vaga desordenadamente o

que sobrou do homem. 

Assim, na mistura aparentemente sem importância entre a arte

e  a  vida,  a  burguesia  vienense  radicalizou  as  contradições

presentes  na  ideia  de  autonomia  da  arte  que,  em  última

instancia,  carrega  essencialmente  a  estética.  As  bases  de  um

mundo em decadência terminam por sucumbir aos recursos formais

de uma obra de arte. Sem alicerces políticos ou morais, isto é,

na total falta de elementos que solidifiquem a estrutura social,

a estética aparece como mediador de risco, altamente instável e

de capacidade devastadora, por sempre permitir o impossível e

por  prescindir  de  qualquer  qualificação  ética.  No  campo  da

estética  e  do  belo,  compreendemos  muito  melhor  a  sentença

dostoiévskiana  segundo  a  qual,  se  deus  está  morto,  tudo  é

permitido. Essa condição moderna se intensificou com a morte do

império  Austro-Húngaro  e  de  todas  as  hierarquias  organizadas

pelo  poder  do  imperador,  o  mais  perto  de  Deus  na  terra.  O
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desgaste moral foi sublimado na concretização de um ideal do

espírito, da nobreza da arte, a partir da qual se pode, caso o

mundo acabe, morrer como um verdadeiro homem, um homem de gosto

elevado,  guiado  pelas  mais  altas  ideias  de  humanidade.  Desse

modo,  o  liberalismo  austríaco  sempre  manteve  uma  ligação

estrutural com a forma do Império e, com ele, pode edificar,

senão  plenamente,  ao  menos  efetivamente  seu  ideal  de

racionalidade política na representatividade parlamentar. Essa

maneira híbrida fez com que o burguês vienense construísse para

si  o  edifício  da  individualidade  cultivada,  do  nobre  de

espírito. Essa tensão de novidades modernas e absolutistas de

poder pode revelar a vocação liberal para a perpetuação de uma

constante crise, na qual se cria as condições para a destruição

do  passado,  acionando  economicamente  as  possibilidades  de

futuro, mas, ao mesmo tempo, as mantém de maneira fetichista,

através dessa negação afirmadora. A instabilidade sempre foi a

natureza, desde o início, da vida política liberal na Áustria e

isso  fez  com  que,  através  desses  componentes  flexíveis,  uma

saída autêntica fosse buscada no campo da arte. Por um simples

motivo: na experiência estética era possível escapar à condição

inquietante com a qual a burguesia nunca poderia se reconhecer:

a de ser uma cambiante contradição, uma ambiguidade fundamental.

O desejo de ser nobre, isto é, de ser autenticamente, foi a

obsessão que, pela arte, se buscou conquistar, mesmo ao preço de

se  descuidar  do  caos  social  e  da  instabilidade  política  que

ameaçava  o  Império  cambaleante,  e  também  as  construções

idealistas  da  política  liberal.  O  século  XX  ensaiava  seus

movimentos e a burguesia vienense corria para os teatros, ávida

de  uma  sublime  e  indolor  conclusão.  É  o  que  escreve  Carl

Schorske quando lembra que 

A  excessiva  dedicação  à  vida  dos  sentidos  entre  a
classe alta destruiu a capacidade de distinguir entre
política e arte, agressão sexual e revolução social,
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arte  e  realidade.  A  irracionalidade  reina  soberana
sobre o todo. (SCHORSKE, 1988, p. 33)

A estética, como componente autônomo da cultura, serviu como

meio de uma operação típica da condição crítica da burguesia: a

de  tornar  o  concreto,  abstrato.  Em  meio  a  uma  realidade

perturbadora,  em  decomposição,  a  realidade  se  apresenta  como

ameaça  da  estabilidade  do  real  e,  assim,  a  transformação  de

todos os aspectos concretos da vida em algo abstrato é a solução

para uma nova construção da realidade e, ao mesmo tempo, para o

agravamento da crise – sendo talvez isso mesmo a própria crise,

na medida em que, ao tirar as bases da vida de uma condição

fixa, a abstração possibilita, para a vida humana, um espaço

vacante no qual se encontra em constante disputa o destino da

comunidade. Do valor de uso, para o valor de troca; da realidade

social, para a realidade psicológica; da objetividade do mundo,

para a subjetividade do sujeito; da ética, para a estética.

A terra sem fim da música

Não foi por acaso que a música tenha sido a grande paixão de

Viena. Quando, na ópera, se junta teatro e música, a combinação

estética  alcança  a  expressão  fiel  da  maneira  vienense  de

perceber a realidade, de se relacionar com ela. A política é um

grande teatro cuja representação é a força imaterial da música,

na qual todos são absorvidos. Todos os grandes compositores da

música alemã, e também de outras nacionalidades, encontravam em

Viena um lar acolhedor em seus teatros não apenas pela exigência

do  público  altamente  sofisticado,  mas  pela  importância  da

cultura  que,  de  alguma  maneira,  fez  da  cidade  a  capital  da

música. O que essa arte trazia, diferentemente das outras, era a

capacidade imediata de conexão com os sentimentos profundos, uma

espécie de persuasão violenta e arrebatadora dos instintos. A
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música  não  possuía  limitação  da  linguagem,  não  precisava  dar

nomes às coisas, uma vez que o som poderia aglutinar um sentido

amplo, contraditório e, com ele, conduzir a experiência estética

em outro plano, ao mesmo tempo espiritual e individualizante. A

música tinha o poder equivalente à política de massas, sua força

poderia ser descrita como Hofmannsthal escreveu ao sentenciar

que  “política  é  magia.  Quem  sabe  invocar  as  forças  das

profundezas, a este seguirão” (HOFMANNSTHAL apud SCHORSKE, 1988,

p. 141).

Para o homem sem qualidades de Musil, a música sempre exerce

uma  força  de  atração  diante  da  qual  ele  se  mantém  sob  uma

vigília de desconfiança. Além do episódio da pistola, que figura

apenas no espólio do autor nunca incluído para publicação, o

romance ainda contém outra ocasião singular em que música é alvo

da atenção de Ulrich. Trata-se de um capítulo em que ele envia

um bilhete marcando uma visita a seus dois amigos de infância,

Walter e Clarisse, ambos ligados intimamente pela experiência

musical. Walter, amigo particular de Ulrich desde a juventude, é

um  pianista  de  talento  e  ambos  mantêm  uma  relação  ambígua  e

problemática  no  presente  da  história.  Clarisse,  mulher  de

Walter, acreditou ter se casado com um gênio em potencial. A

relação  dos  dois  está  em  profundo  desgaste  porque,  além  de

Clarisse  desconfiar  estar  enganada  quanto  a  Walter,  cada  vez

mais  se  afasta  de  seu  marido  sendo  tragada  por  reflexões  a

respeito do mundo, que se encontram no limite da sanidade e da

moral. Clarisse é uma personagem sob cuja sombra está o fantasma

de  Nietzsche.  E  Walter,  como  músico  decadente,  no  momento

crucial em que todo seu talento parece estar em cheque, aparece

cada vez mais conectado com a música de Wagner, simbolizando, em

grande medida, seu afastamento ao espírito de Clarisse, que toda

vez  que  seu  marido  executa  alguma  peça  de  Wagner  escondido,

recusa qualquer relação sexual. Mas Walter também se distancia

de Ulrich, com quem, por sua personalidade curiosa, se afasta
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cada  vez  mais  como  amigo,  enquanto  ele  mantém  uma  maior

proximidade com Clarisse. Certa vez, Ulrich envia um bilhete que

anuncia  uma  visita  aos  amigos,  que  se  encontram  ao  piano,

executando  em  transe  alguma  música.  Mostrando  sempre  a

desconfiança diante das forças intensas que a música desperta,

Musil procura dar uma descrição daquela situação. 

Clarisse e Walter já disparavam de novo como duas
locomotivas  lado  a  lado.  O  trecho  que  tocavam
voava  como  trilhos  reluzentes  diante  de  seus
olhos, sumia naquela máquina trovejante e jazia
atrás  deles  como  paisagem  cheio  de  ecos,
maravilhosamente  duradoura.  Durante  essa  viagem
louca, a emoção desses dois comprimia-se numa só;
ouvido,  sangue,  músculos,  perdiam  a  vontade
própria  no  arrebatamento  da  mesma  sensação;
paredes de música cintilantes, que se curvavam e
retorciam,  forçavam  seus  corpos  num  mesmo
caminho, dobravam-nos unidos, abriam e fechavam
seus peitos na mesma respiração. Exatamente num
lapso  de  segundo,  Walter  e  Clarisse  eram
trespassados por alegria, tristeza, ira e medo,
amor e ódio, desejo e saciedade. Era uma união
parecida com aquela de um grande susto em que
centenas de pessoas, ainda há pouco diferentes em
tudo,  executam  os  mesmos  movimentos  de  fuga,
remando com os braços, emitem os mesmos gritos
inarticulados,  abrem  da  mesma  forma  bocas  e
olhos, são jogadas para frente e para trás por
uma força sem objetivo, atraídos para direita e
para a esquerda, berrando, crispando-se, girando
e tremendo. (MUSIL, 2006, p. 165)

O  que  há  de  emblemático  na  descrição  de  Musil  é  que

experiência estética da execução musical poderia se confundir

perfeitamente com a experiência da política de massas e todo o

furor  dos  movimentos  dos  povos  que  transitavam  no  início  do

século XX. Esse cruzamento entre a estética e a política, em

muito  confundidos  no  contexto  em  questão,  é  mais  do  que  um

sintoma, trata-se de uma nova condição espiritual, intensamente

agravada  pela  época.  Walter  e  Clarisse,  um  casal  também  em

conflito,  ao  tocarem  juntos  com  violenta  paixão,  deixam  suas
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diferenças  para  serem  tragados  naquilo  que  dissolve  as

contradições e faz com que ajam igualmente, movidos por “uma

força  sem  objetivo”.  Essa  transformação  da  tensa  contradição

entre  indivíduos  que,  em  um  passe  de  mágica,  são  movidos

drasticamente numa ação de massas, faz com que a música, como

embriaguez dos sentidos, apareça com um correlato daquilo que,

no contexto social, desarticulava a cultura austríaca. 

Em capítulo anterior, Ulrich parece acreditar que música é

uma “fraqueza da vontade”, uma “ruína do espírito”, o que cria

uma  relação  tensa  entre  o  casal  de  amigos,  para  os  quais  a

música era ainda uma verdadeira esperança (MUSIL, 2006, p. 166).

Além disso, a música para Walter era uma maneira de conquistar

Clarisse, de levá-la para a “linguagem do Eterno que liga todas

as pessoas” e, assim, aplacar suas diferenças que cada vez mais

criava abismos em seu casamento. Clarisse, por sua vez, como num

delírio,  chegou  a  pensar:  “a  gente  não  devia  parar  de  tocar

nunca, a gente devia continuar tocando e tocando, até o fim”

(MUSIL,  2006,  p.  166).  Contudo,  a  música  era  esse  elemento

ambíguo, tanto para eles quanto para Ulrich, no qual poderiam

viver  plenamente,  mas,  por  outro  lado,  percebiam  as  fortes

implicações  da  vida  das  quais,  mesmo  na  arte,  não  poderiam

fugir. Pois, a música “não era a força obtusa e dominadora da

vida, em que um fato desses não acontece facilmente, mas que

elimina irresistivelmente tudo o que é pessoal” (MUSIL, 2006, p.

166).  Ainda  descrevendo  a  singular  experiência,  Musil

acrescenta, agora destacando seu caráter frágil, artificial, mas

encantatório:

A ira, o amor, a felicidade, a alegria e tristeza
que Clarisse e Walter experimentavam naquele vôo
não eram sentimentos plenos, mas pouco mais do
que a concha física dessas emoções, excitadas até
a loucura. Sentavam-se hirtos e alienados em sua
cadeirinha,  estavam  irados,  apaixonados  ou
tristes  por  nada,  ou  por  tudo,  ou  por  outra
coisa, pensavam em coisas diferentes e cada um
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exprimia algo individual; o comando da música os
unia na mais intensa paixão e ao mesmo tempo lhes
conferia um ar ausente, como sob hipnose. (MUSIL,
2006, p. 166)

Entre outros aspectos, a música ainda era capaz de des-

realizar a realidade, com seu toque diáfano, suprassensível, de

maneira a causar, sem muito esforço, a irresistível e tão humana

necessidade de transcendência. A realidade da música é etérea,

de  teor  espiritual,  tanto  para  quem  ouve,  quanto  para  quem

executa. E num mundo em decomposição, nada mais possui valor do

que a expressão positiva de sua irrealidade flagrante, isto é, a

capacidade de realizar a irrealidade da qual todos se sentiam

prisioneiros,  mas  que,  por  intermédio  da  arte  musical,  se

libertavam  –  libertavam  a  realidade  de  ser  real.  A

indeterminação  da  música  seguia  em  contraste  à  ordenação  do

mundo, pois quanto maior a crise dos valores, maior a dimensão

da desordem do real. Em outras palavras, como meio privilegiado,

a música era a perfeita condução do concreto para o abstrato na

qual a cultura vienense em particular e alemã, no geral, guiavam

seu destino. Em seguida, a descrição continua:

O piano martelava notas cintilantes numa parede
de  ar.  Embora  esse  procedimento  fosse  em  sua
origem  totalmente  real,  as  paredes  da  sala
desapareciam, e em seu lugar surgiam as paredes
douradas da música, aquele aposento misterioso no
qual eu e o mundo, sensação e percepção, interior
e exterior se precipitam um no outro, se fundem
de maneira muito indefinida; enquanto o próprio
espaço  é  feito  inteiramente  de  sensação,
determinação  e  precisão,  de  uma  hierarquia
brilhante de detalhes ordenados. Nesses detalhes
sensuais se prendiam os fios da emoção, que se
tecem  no  nevoeiro  ondulante  das  almas;  e  esse
nevoeiro  espalhava-se  na  precisão  das  paredes,
destacando-se nitidamente. As almas desses dois
seres pendiam em fios e raios de luz como dois
casulos. (MUSIL, 2006, p. 166)
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Clarisse,  que  gostaria  que  Walter  fosse  um  gênio  tanto

quanto Nietzsche o foi, não vê com bons olhos a adesão de seu

marido  pela  música  de  Wagner,  que,  dentro  da  perspectiva

nietzschiana, seria o sintoma da doença da época e da decadência

do  homem.  A  importância  da  música  de  Wagner,  e  toda  sua

influência, é determinante para compreender de que maneira sua

contribuição colocou, dentro da arte, o problema que atesta o

estado da cultura europeia no fim do século XIX, mas também de

suas  consequências  no  século  XX.  Nesse  sentido,  o  diálogo

polêmico que Nietzsche trava com seu mestre de juventude parece

colocar em questão o problema no contexto da música.

Para Nietzsche, Wagner criou a doença na música por submetê-

la à arte dramática, criando, segundo ele, uma teatrocracia, que

busca, antes de tudo, a criação do ponto de vista do espectador

e de suas reações. Dito de outra maneira, “Wagner não calcula

jamais como músico, a partir de alguma consciência musical: ele

quer o efeito, nada senão o efeito. E conhece aquilo sobre o

qual quer agir” (NIETZSCHE, 1999, p. 26). Essa preocupação em

atingir o público, essa composição do efeito, de cunho teatral,

faz com que Nietzsche se volte contra o mestre e, no fim de sua

vida produtiva, escreva seu conhecido texto  O caso Wagner, no

qual procura, em linhas gerais, mostrar a cura e a origem da

doença, isto é, Wagner: “o grande melancólico da música”, “o

maior mímico”, “o artista da décadence”, aquele que abriu mão do

trágico  pela  redenção  e  compaixão  cristãs.  Nietzsche,  dessa

maneira,  já  afastado  da  metafísica  schopenhaueriana,  a  qual,

para ele, é uma negação da vida, encontra em Wagner o maior

discípulo, na música, de toda atitude pessimista, fraca, nunca

capaz de dizer Sim! E a fraqueza de Wagner está em submeter a

música ao público, ao espectador desinteressado, burguês, que

apenas deseja fruir, subtrair-se da vida, fugir, em suma, de

qualquer realidade pedregosa. A obra de Wagner parece exercer

uma grande influência sobre os sentidos, porque ela é uma força
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arrebatadora, radical, que leva tudo o que há na terra para as

dimensões  indeterminadas  das  paixões,  do  êxtase,  do

arrebatamento  calculado.  Trata-se  antes  de  “uma  retórica

teatral, um instrumento da expressão, do reforço dos gestos, da

sugestão, do psicológico-pitoresco” (NIETZSCHE, 1999, p. 25). A

partir do desejo wagneriano de fazer não apenas música, mas algo

como uma ideia, uma força de coisas infinitas, uma melodia ela

mesma infinita, Nietzsche escreve: 

[…] alguém é ator pelo fato de ter uma percepção
à frente dos homens: o que deve ter efeito de
verdade não pode ser verdadeiro. Esta frase foi
dita por Talma: ela contém toda a psicologia do
ator, ela contém - não duvidemos! - também a sua
moral.  A  musica  de  Wagner  nunca  é  verdadeira”
(NIETZSCHE, 1999, p. 26). 

Wagner seria um ator perfeito que provocaria “a ascensão do ator

na música”, isto é, sua decadência, seu fim.

O  sucesso  de  Wagner  no  gosto  europeu  significaria  “a

rebelião das massas”, a deturpação democrática da arte por parte

de uma classe que não compreende a vida a partir da visão do

artista, mas do espectador. Wagner seria, embora Nietzsche não

coloque nesses termos, um precursor de uma arte mercadológica,

cujo fim é o público, seu arrebatamento, e o meio, parco meio, a

música. O que Nietzsche quer com sua crítica é que “o teatro não

se torne o senhor das artes”, “que o ator não se torne sedutor

dos autênticos” (NIETZSCHE, 1999, p. 33). Contudo, seu medo já

era uma realidade muito antes de escrever sua polêmica contra

Wagner, em 1888. Por ocasião de alguns concertos de Wagner em

Paris,  em  1860,  Baudelaire  verdadeiramente  cai  nas  graças  no

compositor  alemão,  a  quem  logo  o  chama  de  mestre.  O  poeta,

impressionado  com  a  genialidade  e  a  novidade  que  Wagner

apresentava  em  sua  obra,  dedica  um  ensaio  apaixonado  sob  o

impacto das óperas wagnerianas. Em  Richard Wagner e Tannhäuser

em Paris, de 1861, Baudelaire se aproxima, em alguns pontos, da
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visão  de  Nietzsche,  estando,  contudo,  no  extremo  oposto,

concedendo ao mestre os louros por suas novidades. A descrição

do poeta diante do impacto da música é esclarecedora, vibrante e

capaz  de  captar  o  que  Wagner  causou  entre  alguns  de  seus

contemporâneos,  ainda  que  opositores  não  faltassem.  Nesse

sentido, Baudelaire foi um espectador privilegiado, defendendo

das  críticas  o  mestre  que,  dentro  em  pouco,  se  tornaria  uma

grande referência da música europeia. Talvez fosse oportuno dar

destaque a algumas das passagens do texto de Baudelaire, a fim

de  penetrar  neste  caso  Wagner  que,  sem  dúvida,  é  parte  da

encruzilhada  da  cultura  europeia,  na  qual  Viena,  capital  da

música, ocupa a posição central, de maneira turbulenta.

A sensação imediata de Baudelaire se aproxima, ainda que de

modo pouco óbvio, da capacidade de Wagner conduzir sua obra,

mesmo  no  declínio  da  cultura,  para  a  procura  de  um  ideal

grandioso. De maneira contraditória, no momento em que o mundo

europeu ameaça ruir, a música wagneriana se alça novamente aos

píncaros do absoluto, buscando uma redenção, um sentido no qual

o homem possa habitar plenamente, sem conflitos. Dessa maneira,

escreve o poeta:

Estaria eu autorizado a contar, a devolver com
palavras  a  tradução  inevitável  que  minha
imaginação fez do mesmo trecho, logo que eu o
escutei pela primeira vez, de olhos fechados e
que me senti, por assim dizer, elevado da terra?
(BAUDELAIRE, 2013, p. 27)

Ouvir  a  música  de  Wagner  se  assemelha  a  uma  experiência

religiosa, como também dá a entender Nietzsche, no pior sentido

da palavra, e o elemento místico que, para Baudelaire, aparece

de modo genial, o conduz à seguinte descrição:

Lembro-me de que, desde os primeiros compassos,
experimentei  uma  dessas  felizes  impressões  que
quase todos os homens de imaginação conheceram,
pelo sonho, durante o sono. Senti-me liberado dos
limites da gravidade e encontrei pela lembrança a
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extraordinária  volúpia  que  circula  em  lugares
altos. Em seguida, imaginei involuntariamente o
delicioso estado de um homem preso a um grande
devaneio em uma solidão absoluta, mas uma solidão
com um imenso horizonte e uma larga luz difusa; a
imensidão sem outro cenário senão ela mesma. Logo
experimentei  a  sensação  de  uma  claridade  mais
viva, de uma intensidade de luz crescendo com tal
rapidez,  que  as  nuances  oferecidas  pelo
dicionário  não  bastariam  para  exprimir  esse
aumento  sempre  renascente  de  ardor  e  brancura.
Então eu concebi plenamente a idéia de uma alma
movendo-se em um ambiente luminoso, de um êxtase
feito  de  volúpia  e  de  conhecimento,  pairando
acima e bem longe do mundo natural. [...] Meu
devaneio  é  muito  menos  ilustrado  por  objetos
materiais:  é  mais  vago  e  mais  abstrato.
(BAUDELAIRE, 2013, p. 29)

A vivência onírica, na qual as palavras não bastam para

descrevê-la, atesta mais do que uma falência da linguagem, mas

sua expansão indeterminada pelo reino das sensações difusas da

revelação religiosa. Wagner parece operar a transição que vai da

perdição  do  homem  até  sua  salvação  grandiosa,  divina.  No

crepúsculo de uma cultura, alçar novamente grandes voos e novos

grandes  ideais  parece  ser  uma  solução  positiva  para  a

reconstrução do homem. Nietzsche, contudo, não deixa de ressalta

o  quanto  Wagner  coloca  a  serviço  do  nacionalismo  alemão  a

grandiosidade da sua obra; o quanto, por isso, ela é a forma da

decadência. Essa forma precisa, como procedimento de persuasão

do  público,  ser  construída  com  base  no  modo  direto  de

arrebatamento e paixão. Assim, nada que insinue limites, somente

algo  grandioso  que  seja  capaz  de  exceder  a  razão  e  o

confinamento aparentemente sem saída da vida material humana.

Baudelaire destaca, na sensação que teve ao ouvir Wagner, uma

“beatitude  espiritual  física”,  “alguma  coisa  infinitamente

bela”, “uma luz intensa que alegra os olhos e a alma até o

desfalecimento”, e, o mais emblemático, “a sensação de espaço

ampliado aos últimos limites concebíveis” (BAUDELAIRE, 2013, p.

29). Wagner não deixa espaço de fora, nada existe em relação ao
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qual  também  não  pertençamos:  tudo  está  ligado  para  a

experimentação do Todo.  A figura do músico Wagner sobressai,

como pensava também Nietzsche, tal qual um grande maestro/ator,

e sua música é a mais fiel representação de seu ímpeto pelo

absoluto. Desse modo, escreve o poeta, “escutando essa música

ardente e despótica, despedaçado pelo delírio, temos a impressão

de encontrar as vertiginosas alucinações do ópio pintadas sobre

um fundo tenebroso” (BAUDELAIRE, 2013, p. 29).

Ainda sob os efeitos inebriantes dessa música, Baudelaire,

logo após os concertos de 1860 em Paris, escreve uma carta ao

mestre  e  não  se  furta  em  dizer  diretamente  que  sua  obra

representa o “grande” e impele ao “grande”. No mundo em que o

passado  não  cessa  de  fugir  das  mãos  dos  homens,  o  impulso

wagneriano  aparece  com a última  tentação  grandiosa  na

modernidade artística. Para o horror de Nietzsche, essa procura

por um novo ideal de teor metafísico é uma manifestação clara da

doença da cultura. Nesse período crítico do século XIX, a arte

vai desempenhar a mesma abstração do caráter social do homem que

a  mercadoria  produz,  no  terreno  da  economia. Ao  que  levaria

Hermann Broch a dizer que  a  l’art pour l’art e o  business is

business são “dois galhos da mesma árvore”.  Nessa situação de

impasse,  de  profunda  instabilidade  do  espírito,  até  mesmo

Baudelaire teria sucumbido à sedução de Wagner, como registrou

Benjamin, no projeto do livro das Passagens. As consequências da

adesão  à  musica  de  Wagner  parecem  expressar  o  complexo

intrincado e paradoxal da época, que oscila entre o mundo das

mercadorias,  desprovido  de  qualquer  sacralidade  e  o  mundo  da

arte,  isolado  em  sua  própria  exaltação.  O  problema  parece

existir, como talvez tenha sido o caso de Viena, quando ambos os

mundos se confundem e se interpenetram, e o domínio da estética

começa  a  forçar  entrada  no  mundo  social  e  a  fornecer  seus

instrumentos,  mas  à  sua  maneira  de  ser.  Isto  é,  de  maneira

própria, dentro da forma estética.
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Conferindo um caráter diferente de Nietzsche, Baudelaire, em

outro trecho de seu ensaio, se aproxima do filósofo, se valendo

quase das mesmas palavras:

Esse  gosto  absoluto,  despótico,  de  um  ideal
dramático,  em  que  tudo,  desde  uma  declamação
anotada  e  sublinhada  pela  música  com  tanto
cuidado que é impossível ao cantor se perder em
qualquer  silaba,  verdadeiro  arabesco  de  sons
desenhado  pela  paixão,  até  os  cuidados  mais
minuciosos, relativos aos cenários e a encenação,
em  que  todos  os  detalhes  devem  concorrer  sem
cessar a uma totalidade de efeito, tudo isso fez
o destino de Wagner. (BAUDELAIRE, 2013, p. 39)

A respeito desse cuidado nos detalhes, Nietzsche chegaria a

chamar Wagner de o “grande miniaturista da música”. Entretanto,

os detalhes, como apontou o autor de  As flores do mal, estão

submetidas ao efeito maior que, para Wagner, é a elevação rumo

ao ideal grandioso do homem e sua redenção. Franz Liszt, músico

e  amigo  de  Wagner,  publicou  em  março  de  1849  um  artigo,  no

Journal des débats, sobre  Le Tannhäuser de Wagner, onde também

enfatiza: “quanto mais a beleza dessas concepções é perfeita,

mais  ela  torna  o  ideal  acessível  à  generalizações,  mais  ela

eleva o nível dos espíritos, e mais ela aumenta o número de

almas arrebatas a esse ideal” (LISZT apud BAUDELAIRE, 2013, p.

113).  O  esforço  wagneriano,  desde  sua  busca  mitológica  nas

lendas  do  primórdio  alemão  e  também  sua  adaptação  dessas

referências  de  um  passado  autêntico  e  glorioso  ao  paradigma

cristão, como sugere Nietzsche, toda sua obra se ergue para, ao

abstrair  o  presente  na  generalização  passional  de  um  ideal,

incitar as massas no caminho da embriaguez estetizante. Não é

inoportuno lembrar o antissemitismo de Wagner que, além de todo

nacionalismo, fazia com que Nietzsche o desprezasse como perigo

e doença. O caso Wagner é substancial em revelar os problemas

que a capital da música enfrentava na virada no século até antes
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da Primeira Guerra Mundial e, com ela, a queda da monarquia.

Ainda encontramos nas páginas de Baudelaire sinais, ainda que

despercebidos pelo poeta, da dimensão crítica que a música tomou

em Wagner. Com sincero entusiasmo e certa inocência, o poeta das

ruas de Paris escreve (e não poderia escrever de forma melhor):

Eu amo esses excessos de saúde, esses transbordamentos
de desejo que se inscrevem nas obras como o betume em
chamas do chão de um vulcão, e que, na vida comum,
marcam frequentemente a fase, plena de delícias, que
sucede  a  uma  grande  crise  moral  ou  física”.
(BAUDELAIRE, 2013, p. 75)

O que não soube, certamente, era que a crise moral e física não

seria anterior, mas posterior aos “transbordamentos de desejo”.

Ou  melhor,  o  que  descreve  Baudelaire  já  está  marcado  pelas

manifestações da crise, ambas, a crise e o excesso das paixões

andavam juntos nos caminhos da história.

Nietzsche, embora mais consciente que Baudelaire, escreve a

respeito de uma conexão entre o mundo da arte, em especial a de

Wagner, com o mundo político, ambos unidos na ruína da época.

Seu  diagnóstico  lúcido  percebe  o  mesmo  movimento  da  música

wagneriana e do nacionalismo alemão que, a partir de 1870, se

organizaria no segundo Reich, sob a liderança de Bismarck. “É

algo de profunda significação”, escreve Nietzsche (1999, p. 32),

[…] que o aparecimento de Wagner coincida com o
do Reich: os dois eventos provam a mesma coisa:
obediência e pernas longas. – Jamais se obedeceu
tão bem, jamais se comandou tão bem. Os chefes de
orquestra wagnerianos, em particular, são dignos
de uma era que a posteridade um dia chamará, com
timorata reverência, de era clássica da guerra”.

E como um aviso, ainda profere essas palavras:

A  era  das  guerras  nacionais,  do  marítimo
ultramontano,  todo  esse  caráter  de  entreatos
presente na situação da Europa, pode realmente
proporcionar  a  uma  arte  como  a  de  Wagner  uma
glória repentina, sem com isso lhe garantir um
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futuro.  Os  alemães  mesmo  não  têm  futuro...
(NIETZSCHE, 1999, p. 58). 

Percebendo o caos que parece governar os acontecimentos, sem que

a  razão  burguesa  lhe  ponha  a  devida  atenção,  a  profunda

interação entre o mundo da arte e o mundo da política possui

desfechos imprevistos, até mesmo incalculáveis, de que não se

pode  abrir  mão,  mesmo  que  ainda  se  acredite  tratar  de  um

problema de segunda ordem. O caso Wagner, assim como o papel da

vida estética em Viena, surge assim, na forma de drama teatral,

descolando  o  centro  organizado  da  vida  social.  O  mundo  como

teatro, como ópera, foi o destino da política vienense – isto é,

do ponto de vista do espectador burguês, uma ação sobre a qual

não se pode mais ter o controle da razão. 

O vazio ético e o resgate da estética

É Hermann Broch, em ensaio sobre o des-estilo [Un-Stil] da

arte  do  século  XIX  e  a  crise  dos  valores,  que  lança  uma

cirúrgica  análise  sobre  o  contexto  vienense  e  sobre  como  a

cultura artística nessa cidade impregnou profundamente todos os

aspectos  da  existência  social,  como  em  nenhuma  outra  cidade

europeia. Broch cria uma sintética expressão para caracterizar o

fim de século austríaco, repleta de hedonismo e dispersão num

mergulho  profundo  nos  sentimentos  individuais  e  no  gozo

estético, em meio ao turbilhão de transformação que acabaram por

trazer o progresso moderno, ainda no contexto imperial barroco,

criando, por isso, uma rede descontínua de crepúsculo e futuro;

em suma, uma situação composta por uma leveza ingênua diante dos

abismos  do  mundo  e  do  homem,  a  qual  não  poderia  ser  melhor

pensada  senão  na  ideia  paradoxal  de  um  “alegre  apocalipse”

vienense. Para Broch, o que parece decisivo no curso do século

XIX é o surgimento do elemento irracional, sentenciando de vez o
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racionalismo burguês. Ele se refere ao campo da arte, mas, se

visto de perto, esse processo pode ser compreendido no interior

amplo da cultura e que, em Viena, levaria também ao colapso da

política  parlamentar  e  legalista  do  liberalismo.  É  possível

pensar essa situação como um desgaste do procedimento racional

burguês  de  sempre  colocar  para  longe  da  vista  aquilo  que  o

desagrada; em geral, a realidade da própria condição. De tanto

esmagar as forças irracionais, tanto as do individuo quanto as

da  realidade  social,  a  moral  universal  permaneceu  apenas  um

ritual  que,  agora,  todos  se  esqueceram  de  cumprir.  Ao

racionalizar e, com isso, excluir os desejos inconfessos, criou-

se uma intensa e conflituosa relação do individuo solitário com

o mundo exterior, até o ponto em que, de maneira aparentemente

brusca, as consequências dessa fuga da realidade operada pela

razão se nos aparece como força da história, invadindo todas as

dimensões da realidade. A respeito desse momento, Broch percebe

o que já parece óbvio, desde que Freud captou o espírito da

época na psicanálise:

O  século  XIX,  tão  racional,  já  começara  a  se
irracionalizar em toda a parte, inclusive em sua
embriaguez com as máquinas e a produção. Só que
na época ainda imperava uma espécie de suspensão
feliz,  um  estado  no  qual  ainda  não  havia  se
decidido  nada  e  ainda  continuava  existindo  a
possibilidade de conter a ameaça de anarquia que
habitava no interior do irracional. A contenção
não logrou êxito, não podia lograr êxito. Pois
novos símbolos, novas linguagens são produzidas
por um novo tipo de homem, e foi este que se
anunciou  naquela  nova  arte  do  século  XIX.  A
revolução  espiritual  supostamente  restrita  à
arte,  e  por  isso  supostamente  inocente,  era
sintoma prévio de uma comoção mundial, cujo fim
ainda hoje não pode ser previsto, e os artistas
daquela  época,  eles  mesmos  […]  cheios  de
autodisciplina artística, foram os precursores do
novo  tipo  de  homem.  O  século  XX  se  tornou  o
século da anarquia mais sombria, do atavismo mais
sombrio, da crueldade mais sombria. (BROCH, 2014,
p. 148)
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Viena,  como  epicentro  desse  processo,  ainda  que  se

acreditasse uma cidade artística era, na verdade, como sugere

Broch, uma cidade da decoração. E do seu decorativismo alegre,

emergiram os problemas de ordem ética diante dos quais tanto

Broch  como  também  Musil,  e  outros  escritores  da  época,  não

passaram  indiferentes,  tanto  na  obra  ensaística  como

propriamente literária. A noção de uma Viena estética parte da

idéia de que sua natureza decorativa está ligada intimamente com

sua forma de vida social. Assim, escreve Broch, 

[…] se a decoração se mostrou legítima em algum
lugar, esse lugar foi Viena; só que justamente
essa  legitimação  é  que  é  adequada  para  o
estabelecimento e a sobrevivência de um museu.
Cumprindo  sua  obrigação  tradicional,  Viena
confundiu  capacidade  de  museu  com  cultura,  e
acabou se transformando em um museu de si mesma.
(BROCH, 2014, p. 169)

 A atmosfera do fim de século fez da cidade uma lembrança

espectral de uma época que, sem que se percebesse, foi extinta,

mas  continuou  vigorando  de  maneira  irreal,  no  conjunto  da

realidade social e política já perfeitamente ausente de sentido.

E essa condição transportava Viena e sua classe dominante cada

vez mais para o terreno da abstração, no qual as coisas perdem

de vez sua solidez tradicional, fazendo da música, herança do

passado, e a ciência, como forma moderna de vida, a linguagem

mais perfeitamente adequada para dar forma à linguagem cada vez

mais  impessoal  da  vida.  “O  que  ainda  persistia  do  Estado

austríaco”, escreve Broch, “era o esqueleto fantasmagórico de

uma teoria na qual ninguém mais acreditava” (BROCH, 2014, p.

185). A tal ponto isso se difundiu que Broch ressalta que até

mesmo o imperador Francisco José, por seu crescente afastamento

da vida política e pública do império,  era o monarca abstrato

por  excelência,  com  sua  solidão  espectral.  A  mistura  nunca
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superada de uma capital cosmopolita moderna, na qual os liberais

a quiseram transformar, sob a marca de uma cidade multinacional,

e uma capital ainda provinciana, com valores arraigados do fundo

de  seu  passado  absolutista  barroco,  fizeram  desse  lugar  uma

instável execução dos dilemas modernos, travados sempre entre o

passado e o futuro. No momento, contudo, em que a cultura perece

por não mais sustentar os avanços das novas demandas políticas,

sócias, econômicas e até cientificas, sucede então uma suspensão

histórica na qual a vivência dos homens se transforma, dentro da

própria cidade, num ambiente de sonho, onde nada parece ganhar a

efetividade de uma realidade coesa. Broch fala, portanto, dessa

época crucial como caracterizada por um vácuo de valores, no

qual os dilemas da arte ultrapassam a dimensão da obra de arte

para  constituir  de  fato  um  problema  histórico  e  de  cunho

fundamentalmente político, cujas consequências o século XX nos

preenche de exemplos. Essa tensão que jogava a todos nos ares

incertos da história fez ressurgir na forma do gozo estético a

sensação barroca de que, para viver a vida, os prazeres fugidios

eram o quinhão da plenitude a que se poderia almejar. Uma vida

marcada pelo fim estava, portanto, sujeita ao paradoxo de um

alegre apocalipse e uma sombria degradação.

Diante da condição do homem vienense, burguês e aristocrata

do  espírito,  que  substitui  o  puramente  ético  pelo  puramente

estético, e para o qual a condição da vida política é uma fonte

de  eterno  pavor  e  instabilidade,  restando  apenas  a  instinto

decorativo da vida, Broch tenta resumir o estado no final de

século vienense: 

A sabedoria de uma alma que imagina o naufrágio e
o  aceita.  Ainda  assim,  se  tratava  de  uma
sabedoria  de  opereta,  e,  sob  a  sombra  do
naufrágio  que  se  aproximava,  ela  se  tornou
fantasmagórica,  se  transformou  no  apocalipse
alegre  de  Viena.  O  que  significa,  em  última
instância,  o  encobrimento  da  pobreza  pela
riqueza,  ficou  mais  claro  do  que  em  qualquer
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lugar ou em qualquer outra época em Viena, na
época  de  sua  florescência  derradeira  e
fantasmagórica:  um  mínimo  de  valores  éticos
deveria  […]  ser  encoberto  por  um  máximo  de
valores  estéticos,  que  já  não  eram  valores
estéticos, e não podiam mais sê-lo, por que o
valor  estético  que  não  cresce  sobre  uma  base
ética é seu contrário, ou seja,  kitsch. E, na
condição de metrópole do kitsch, Viena também se
tornou a metrópole do vácuo de valores da época.
(BROCH, 2014, p. 198)

Essa  condição  de  uma  estética  esvaziada  pode  ser

compreendida num trecho de outro ensaio de Broch, no qual fica

evidente  que,  o  esteticismo  tornado  forma  de  vida,  atenta

drasticamente para a política, especialmente moderna. Pois, ele

escreve

 
“Quem  trabalhar  em  razão  do  belo  efeito,  quem  não
procura outra coisa a não ser aquela satisfação de
afeto que lhe proporciona o suspiro instantâneo do
belo, o esteta radical, portanto, poderá usar e usará
sem restrições todo e qualquer meio para alcançar essa
beleza”. (BROCH, 2014, p. 45) 

Nesse ponto ele retoma Nietzsche ao dizer que essa é a ambição

do  ator,  que  exerce  na  sua  própria  existência  de  homem  a

estetização  da  vida.  Uma  vida,  portanto,  feita  de  máscaras

substituíveis sob um fundo inteiramente esvaziado de substância

e cuja finalidade maior é o efeito produzido.

O  mútuo  pertencimento  que  liga  a  estética  e  a  moral,

terminando no destino político, é a marca que funda a estética

moderna  e  que,  em  Viena,  subiu  ao  palco  para  uma  encenação

exemplar. Em O homem sem conteúdo, Agamben não deixa que passe

indiferente  essa  relação,  cuja  repercussão,  para  além  do

pensamento  sobre  a  obra  de  arte,  incide  violentamente  na

constituição anímica do homem, isto é, do esteta, e, por isso,

também garante consequências inquietantes para o individuo e sua

existência social. O fato que nos leva a considerar a estética

em  íntima  conexão  com  a  moral  reside  na  percepção  de  que  o
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surgimento de uma é sintoma da decadência da outra. Isto é, no

momento  em  que  a  arte  garante  sua  autonomia  enquanto  espaço

próprio e privilegiado do fazer humano, já se estaria no caminho

irreversível  que  aplaca  toda  a  tradição  moral  que  se  possa

garantir como um valor universal e, portanto, comum a todos de

uma comunidade. Esse acontecimento talvez seja a origem daquilo

que conhecemos como modernidade, na relação do individuo com o

mundo. Uma obra de arte nunca foi, sob essa perspectiva, apenas

uma  fruição  inocente,  diante  da  qual  não  haveria  maiores

consequências. A partir dela, qualquer que seja, colocamos em

cheque  a  organização  geral  da  sociedade  e,  principalmente,  a

condição do homem que, segundo essa orientação, se afasta cada

vez  mais  para  sua  subjetividade,  seja  como  artista  ou  como

espectador,  sem  que  haja  alguma  base  comum  na  qual  possa  se

reconhecer. A arte produzida ou o mundo exterior estão sempre em

desacordo com o homem particular, não criam com ele nenhum laço

de identidade. Tudo para ele é sempre estranho, sempre Outro. E

é nesse sentido que a estética penetra mais duramente na crise

moral que marcou o início do século XX. Ela nada mais é do que a

forma por excelência de descontinuidade do homem com o mundo. A

partir  dela,  estamos  colocados  num  vácuo  que,  ao  menor

movimento, escapa de nossas mãos.

Preocupado com a origem do homem de gosto, no século XVIII,

Agamben comenta algo que serve especialmente para o contexto do

cidadão cultivado de Viena e da condição da arte em geral; ele

diz:

O  bom  gosto  não  tem  apenas  a  tendência  a  se
perverter e se degenerar no seu oposto; isto é,
de  algum  modo,  o  próprio  princípio  de  toda
perversão  e  sua  aparição  na  consciência  parece
coincidir com o início de um processo de inversão
de todos os valores e todos os conteúdos. [...]
Perto do fim do século XVIII, os homens começam a
olhar  o  gosto  estético  como  uma  espécie  de
antídoto do fruto da árvore do conhecimento, o
qual,  após  ter  sido  experimentado,  torna
impossível a distinção entre o bem e o mal. [...]
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Avança  a  idéia  de  que  existe  um  secreto
parentesco entre a experiência da arte e o mal
[...] (AGAMBEN, 2012, p. 50)

O nexo obscuro que a cultura vienense da virada do século

estabelece entre a arte e a moral tem sua origem no próprio

estatuto autônomo da arte, na mais original experiência estética

que,  na  modernidade,  foi  o  grande  tesouro  guardado  a  sete

chaves,  até  que  também  entrasse  em  colapso  a  partir  das

vanguardas do século XX. O que se produziu, como Agamben comenta

a respeito do sobrinho de Rameau, da peça de Diderot, o perfeito

homem  de  gosto,  um  esteta  radical,  foi “um  homem  de  gosto

extraordinário  e  um  canalha  ignóbil”  (AGAMBEN,  2012,  p.  52),

alguém que perdeu todas as referências éticas mas que, por uma

inclinação  do  seu  espírito  descolado  da  realidade  social,

tornou-se  um  vazio  moral  capaz  de  vivenciar  a  arte  como  a

própria vida. 

O gosto agiu como uma espécie de gangrena moral,
devorando  qualquer  outro  conteúdo  e  qualquer
outra  determinação  espiritual,  e  se  exerce,  no
fim, no puro vazio. O gosto é a sua única certeza
de  si  e  a  sua  única  autoconscência:  mas  essa
certeza é o puro nada, e a sua personalidade é a
absoluta impessoalidade. (AGAMBEN, 2012, p. 52) 

O homem sem conteúdo de que fala Agamben é aquele para o

qual a experiência da arte se tornou, tanto para quem a faz

quanto para quem observa e frui, um eclipse de toda presença do

mundo, seja divina e religiosa, seja social e moral, e, nesse

sentido, ocultado pela grandiosidade do que é belo e da nobreza

daquilo que é estético, esse homem conhece apenas, ainda que a

negue pela sua própria condição de arte, um vazio de si e do

mundo. Esse puro nada é a única ligação que ele possui com o

mundo,  dentro  da  estética.  Contudo,  no  campo  da  existência

humana geral, o homem sem conteúdo é, na verdade, o homem sem

qualidades, de que fala Robert Musil, como consequência final da
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dissolução  de  todo  e  qualquer  valor.  Ulrich,  ao  disparar  a

pistola violentamente sobre o piano, dá sinais de que toda a

cultura produzida em Viena, além de girar sobre si mesma, sem

qualquer  sentido  aparente,  ignora,  tanto  na  música  como  no

teatro, a condição de absoluto esvaziamento. O que o homem sem

qualidades  não  suporta,  e  por  isso  se  mantém  com  cético

distanciamento diante da vivência musical de seus amigos, é a

degradação moral da nova época que, sem qualquer determinação,

insiste  em  pairar  de  modo  inconsequente  em  suspensão,  na

exaltação  de  uma  completa  esterilidade  estética,  sem  a

capacidade de produzir um gesto ético que seja eficaz contra a

catástrofe nem tão subterrânea e, com isso, sem construir uma

nova possibilidade de vida.

O  espelho  de  uma  Viena  estética  é  uma  eterna  fonte  de

perplexidade,  que  leva  a  inércia,  e  de  horror,  que  leva  à

negação,  uma  forma  política  da  mesma  inércia.  O  homem  sem

qualidades parece transitar entre ambas; sendo fruto legítimo da

crise da cultura, ele é o único que, dentre todos os outros, é

capaz de olhar para o reflexo desse espelho e não fugir para a

terra prodigiosa da beleza. Quando Hermann Broch escreve sobre o

problema da arte ter se tornado, ele mesmo, um problema ético”,

ele se encontra no mesmo lugar em que está a obra de Musil, para

o qual a ética é o elo que liga a arte ao mundo. A respeito

disso,  ele  faz  uma  anotação  em  seu  diário  onde  escreve  que

“Desde minha juventude, tenho considerado a estética como uma

ética”7 (MUSIL, 2009, p. 336, tradução do autor). Talvez até mais

do que isso: é possível pensar a obra de Musil como, ela mesma,

uma construção ética de alternativa para o mundo. Nesse sentido,

o gesto do homem sem qualidades é puramente estético, mas se

lança para além da experiência estética.

Olhar  para  a  realidade  que,  em  Viena,  aparece  como  uma

irrealidade, não é assentar-se sobre ela, mas compreender, por

7 “desde mi juventude he considerado la estética com una ética”.
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essa mesma natureza fantasmática, o espaço que essa realidade

abre rumo ao desconhecido. Oposto é o ato do burguês vienense

que encontra na arte o refúgio para evitar, até que tudo esteja

para sempre perdido, o olhar para o que o atormenta, como um

fantasma. “Porque”, como percebeu Broch, “um espelho que mostra

o vácuo é uma coisa sinistra, e o homem, embora possa viver no

vácuo, não suporta sua visão” (BROCH, 2014, p. 160). O gesto sem

qualidades que vemos em Musil é aquele que não apenas suporta a

visão do puro nada do que se apresenta como a forma de vida

subjacente, mas, de maneira radical, assume o nada como aquilo

que  possui  de  mais  próprio,  sem  subterfúgios,  sem  qualquer

beleza. Não quer, com isso, encorajar o aprofundamento do vazio

da vida moderna, mas quer, ao contrário, encontrar, nele mesmo,

uma nova potência ética.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGAMBEN,  Giorgio.  O  homem  sem  conteúdo.  Belo  Horizonte:
Autêntica Editora, 2012.

BROCH,  Hermann.  Espírito  e  espírito  de  época.  São  Paulo:
Benvirá, 2014.

BAUDELAIRE,  CHARLES.  Richard  Wagner  e  a  Tannhäuser  em  Paris.
Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013.

NIETZSCHE, Friedrich.  O caso Wagner/ Nietzsche contra Wagner.
São Paulo: Companhia das Letras, 1999.

MUSIL,  Robert.  O  homem  sem  qualidades.  Rio  de  Janeiro:  Nova
Fronteira, 2006.

______. Diarios. Debosillo: Barcelona, 2009.

SCHORSKE, Karl E. Viena fin-de-siècle. São Paulo: Companhia das
Letras, 1988.

ZWEIG, Stefan. O mundo insone e outros ensaios. Rio de Janeiro:
Zahar, 2013.

60


