Resenhas

peia morre nela mesma, ja que ela e "narrativa por si so, dedicada a gloria dos homens e
mulheres de antanho".
A secao seguinte destina-se h primeira formulacao sistematica da tradicao mitica
dos gregos, ou seja, a genealogia. Burkert cita
Hesiodo (Teogonia e Catalogos) como referencia literaria e Paula Philipson, 1936,como
referencia teorica.
A orientacao mais generica nos mitos, isto e, nos que abordam a formacao do
mundo, estara na secao seguinte. Autores teoricos citados sao Eliade (Ed.) 1964; A.
Olerud, 1951; F. Vian, 1952; Stylianos C.
Kapsomenos, 1964; R. Merlelbach, 1967;
Burkert, 1968. As narrativas arroladas sao as
do velho testamento, as dos egipcios, dos
hindus e babilonios e, mais especificamente,
as narrativas gregas de Hesiodo, Ferecides de
Siros, Anaximandro de Mileto e Platao.
Apos tudo isso, o autor lanca o olhar
sobre as artes plasticas e em "O desenvolvimento do mundo dos mitos arcaicos" vamos
encontrar boas referencias para as representacoes iconograficas do mito.
A secao dez dedica-se a crise do mito
grego no final do sec. VI e na secao onze o
autor aborda a tragedia como um genero, que
tendo surgido durante os tempos da crise do
pensamento mitico, veio a tomar-se a mais
poderosa forma poetica do mito.
Numa etapa seguinte, Burkert ocupa
as ultimas secoes com a Etniria, Roma e o
Poeta Doctus.
Encerra seu assunto com o tema
"Cristianismo e Gnosticismo".
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BENOIT, Hector. Sdcrates. O nascimento da
razao negativa. Sao Paulo: Moderna, 1996
(Colecao Logos). 159 p.

A Editora Moderna esta publicando
a "Colecao Logos". Seu objetivo, ao que
parece, e apresentar filosofos classicos ao
publico jovem do colegial e dos primeiros
anos da graduacao. Cada livro contem um
estudo introdutorio e uma selecao de breves
e diversos textos do filosofo, ambos feitos
por um professor ou pesquisador especialista no autor estudado. Nessa colecao saiu
Socrates. O nascimento da razao negativa,
de Hector Benoit, professor de Historia da
Filosofia Antiga na Unicamp e fundador e
diretor do CPA (Centro de Estudos e Documentacao do Pensamento Antigo).
Esse livro, com uma linguagem clara e simples e com uma abordagem que suscita interesse pelo assunto e prende a atencao do leitor, mostra como a pesquisa academica e a divulgacao cientifica podem aliar-se de modo fecundo e produtivo. Sem faltar ao objetivo a que se destina e ao espirito
da divulgacao, esse livro apresenta uma leitura original e instigante, senao desafiadora,
da figura enigmatica de Socrates, com base
nos textos classicos de seus contemporaneos Aristofanes, Xenofonte e Platao, e dos
doxografos posteriores, Diogenes Laercio e
Aulo Gelio, entre outros.
A originalidade dessa leitura de
Socrates, proposta por Benoit, reside principalmente no uso que faz do conceito de
negatividade e na solucao dada ao intrincado problema da historicidade do Socrates
platonico. Benoit recorre amplamente ao
conceito de negatividade para realcar importantes tracos do retrato tradicional de
Socrates e para determinar enfim o que seriam os limites do metodo e do pensamento socraticos, - com o que se justifica plenamente o subtitulo O nascimento da razao negativa.
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Por meio desse traco da negatividade, sao ressaltados e unificados o apreco em
que Socrates tem o trabalho artesanal - sendo ele proprio um artesao, filho de artesao , o valor que ele reconhece no treinamento
fisico, o sentido que ve no esforco intelectual em busca de definicoes e de conceituacoes, e a altiva independencia que mantem
diante dos preconceitos comuns e do consenso vulgar. Assim, em Socrates, um mesmo traco - a negatividade - vincula entre
ele e a sua origem na classe trabalhadora o
seu amor aos exercicios gimnicos e sua valorizacao da prestanca fisica, sua severa disciplina do corpo e dos desejos corporais, seu
gosto por tomar trabalhos manuais como
paradigmas teoricos, seu empenho infatigavel na busca da definicao conceitual, o seu
metodo singular de investigacao que abusa
da ironia e o mais das vezes nao escapa da
aporia (isto e, do impasse).
Fica entao claro como os retratos
de Socrates feitos por Aristofanes, Xenofonte e Platao, embora diversos e ate mesmo antiteticos, convergem e concordam em
seus tracos essenciais. Com perspicacia e
clareza, Benoit mostra como e por que o
"inimigo" Aristofanes e os discipulos Xenofonte e Platao estao de acordo no reconhecimento da negatividade e da originalidade de Socrates, ainda que tomem posicoes entre si opostas diante dele.
Outra grande novidade deste livro
e sua contribuicao h abordagem dos problemas correlatos da historicidade do Socrates descrito nos Dialogos platonicos e da
distincao entre o que nessa descricao e propriamente socratico e o que e apenas criacao platonica. Taylor, em seu classico Plato,
the man and his work, aposta na integral
verdade historica e biografica do que se le
sobre Socrates nos Dialogos, mas em muitos pontos fica reduzido ao argumento de
que nao se pode provar que nao seja assim.
Longe da temeridade dessa solucao radical,
Benoit trabalha com o "conceito de Socra-

tes", que ele entende como "a superacao da
multiplicidadede imagens que se criaram da
figura de Socrates (o moralista, o sabio, o
charlatao,o corruptor da juventude, etc.)" (p.
36). Esse "Socrates conceitual" lhe permite
trabalhar com a temporalidade dramatica dos
Dialogos, reconhecendo na elaboracao platonica uma realidade conceitual que se constitui ao termo do processo dialetico como o
escopo mesmo desse processo.
O terceiro capitulo, intitulado "O
conceito de Socrates ou o Socrates de
Platao", reconstroi o sentido da evolucao
intelectual e espiritual de Socrates, mediante a releitura dos textos que privilegiam a
coerencia e a temporalidade internas do texto. Podemos distinguir nesse caso entre o
metodo aplicado e o resultado obtido. O
metodo, que de certa forma reatualiza a nocao de "tempo logico" defendida por Victor
Goldschmidt na interpretacao dos sistemas
filosoficos, e fecundo e seu emprego C suscetivel de reexames e de novos usos. O resultado que Benoit obtem de sua aplicacao,
e instigante e desafiador, quica polemico.
Se encararmos com seriedade a
proposta de Benoit, poderemos concordar
ou nao com ela, com seu metodo e seus resultados, mas podemos estar certos de que
atraves dessa proposta seremos mais uma
vez atingidos pela fecundante negatividade
do velho satiro Socrates e assim seremos
forcados a rever nossas proprias conviccoes
a respeito de Socrates, para mante-las ou
para supera-las.
Uma agil antologia que fecha esse
livro nos fornecera imediatamente os elementos mais necessarios e urgentes dessa
inevitavel revisao.
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