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EXEMPLO

Aqui nos preocuparemos essencialmente com os aspectos literários e culturais da
tragédia, mas é preciso ter em mente que a compreensão de fato do trágico, do espírito
trágico, inclusive, envolve pensálo enquanto forma completa, enquanto campo de
experiência em que a 
tekhné
, o artifício, a elaboração, a formalização... é o caminho para o
conhecimento estético. É exatamente esta intuição que torna Nietzsche um pensador tão
poderoso do que seja o trágico, ao atribuir à música o papel central na formação do espírito
trágico. Nas palavras de Roberto Machado: 
“Sua originalidade foi [...] valorizar a música
para pensar a tragédia grega como uma arte essencialmente musical, ou como tendo origem
no espírito da música” (MACHADO, 2006, p. 25). Esta é uma limitação com que teremos de
lidar, em parte por limites pessoais, em parte porque este nível de reconstrução da cultura
grega não é possível. De qualquer maneira, tentaremos envolver estas questões em nossa
discussão.
Para nossa discussão será pertinente estabelecer um corte entre dois níveis culturais a
partir dos quais a tragédia é gerada. Ambos se relacionam e se confundem na forma trágica,
mas, para apresentálos, será útil distinguilos. O primeiro nível é religioso: a tragédia
reproduz no palco os mitos e rituais com que o público ateniense pensava sua relação com o
divino, seu lugar no universo e sua identidade tanto comunitária quanto individual. Nesse
nível é que importa manter sempre presente a figura do deus Dioniso. À época de Gilbert
Murray e durante os estudos clássicos novecentistas de um modo geral, a tragédia era
entendida como um evento ligado ao culto de Dioniso. Não necessariamente uma
homenagem direta ao deus, mas um acontecimento que tomava emprestado seu espírito do
das orgias e bacanais em homenagem ao deus, e, especialmente, coincidia com as festas em
sua homenagem no mês de março. Corroboravase esta visão com a referência à 
Arte poética
de Aristóteles, que localizava nos ditirambos religiosos de um coro representando sátiros a
origem da forma trágica. Durante muito tempo este início da tragédia explicava o nome do
gênero (o canto do bode como sendo o canto dos sátiros). Albin Lesky critica essa posição:
Já estamos cientes, por intermédio de Furtwängler, de que essas representações pertencem, sem
excessão, a uma época mais recente e de que o costume de dotar nossos demônios de rabinhos, orelhas
e chifres de bode só se introduziu na época helenística, sob influência do tipo do deus Pã. O aspecto

dos sátiros nos tempos mais antigos, nolo mostra grande número de monumentos: geralmente tratase
de figuras de vasos, que nos apresentam esses demônios silvestres com enormes caudas e orelhas de
cavalo e, nas representações mais antigas, até mesmo com cascos de cavalo ... Tentouse eludir por
diversos caminhos a dificuldade decorrrente do fato de encontrarmos providos atributos eqüinos os
sátirobodes, cuja existência reconhecemos no nome da tragédia, mas nenhum deles se mostrou
praticável
.
(LESKY, 2006, p. 28)

A explicação mais viável é que o “canto do bode” do trágico se refira ao animal sacrificado
na abertura das festas. Isto não esgota o problema, no entanto.
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