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RESUMO: A revolucao cultural provocada pela escrita nao passou despercebida a cena tragica.
Prova disso e a presenca das cartas em algumas pecas de Euripides, dos ultimos decenios do
sAculo V. Alguns exemplos sao bastante curiosos, do ponto de vista da representacao e da aciio

dramatica. De repente a carta ocupa a cena e o publico a v&,passando de mao em mao, entre
as personagens do drama. Mas o mais notavel A que ela exerce influencia consideravel no
desenrolar da acao dramatica. Pondo em relevo os empregos do termo ddltos, este trabalho
tem simplesmente o objetivo de examinar as cartas da tragedia e verificar o sentido delas no
conflito tragico.
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Deltos, em grego, corresponde a tabula no latim e a tabua em portugues: tabuinha ou
tablete, quando se pensa no tamanho da m a de ceramica encerada em que se escrevia, ou carta,
uma traducao muitas vezes apropriada. As tragedias gregas trazem h cena algumas cartas: a de
Fedra, no Hipdlito, a de Ifigenia, em Ijigenia em Taurida,e a de Agamenao, em Ifigenia em
Aulis. Todas sao de Euripides e certamentenao por acaso, pois, atento ao que se passava ao redor
e mais propenso a introduzir em seus dramas fatos de seu tempo, Euripides talvez estivesse
simplesmente trazendo a cena uma pratica que se difundia e que ele provavelmente usava.
Como o titulo indica, nao vou tratar de questoes grandes e dificeis que tentam mostrar a influencia da escrita na composicao de um texto que sera representado oralmente.
Varios estudiososja o fizeram com muita pertinencia e arrojamento'. Meu objetivo e mais
simples: apenas destacar os usos do substantivo dkltos nas tragedias e tentar verificar-lhes o
sentido.
Ainda que as cartas aparecam em cena apenas com Euripides, penso ser importante
anotar um curioso emprego de deltos no Prometeu Acorrentado, de Esquilo2.Trata-se do
segundo episodio, o momento em que Prometeu dialoga com 16. Sim, numa peca que se
passa entre deuses, ela e um dos visitantes, a unica mortal, que chega ao lugar inospito e
distante, em que Prometeu esta preso. Defrontam-se, de um lado, 16, movimentando-se sem
parar, o que faz parte de sua doenca, e, de outro, Prometeu, imovel, o que faz parte de seu
castigo. Nesse momento ambos sofrem duramente nas maos de Zeus. Diante da insistencia
de 16, Prometeu decide predizer-lhe o futuro e entao recomenda:
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A ti primeiro I6 direi a errancia turbulenta,
Escreve-a nas tabuas da memoria do espirito (788-789)j.
A expressao e forte - escreve-a nas tabuas da memoria do espirito (engraphou
mnemosin deltois phrenon) - e precisa ser, pois o que vem a seguir e uma previsao, que
inclui a turbulenta errancia (poljdonon planen), ou seja, a mais longa viagem relatada numa
tragedia, e Io, em meio a acessos de loucura, deve ouvi-la e grava-la na memoria. Tudo diz
respeito a ela: sua errancia restante (loipen planen) e seu libertador (ton ljsonta). O termo
delros, bem concreto e de uso recente, reforcado pelo verbo engraphou, no imperativo, aliase a outro mnemosin, da mesma familia de mnemosjne, mais comum na tradicao arcaica,
deixando assim entrever esse momento de confronto entre oralidade e escrita4.
No entanto, o longo relato de Prometeu, essa especie de curiosa divagacao geografica,
que I6 deve reter, nao acarreta nenhuma reviravolta no drama. Io parte tao louca quanto
quando entrou e, depois do que ouve, nenhuma esperanca a mantem em suas longas viagens.
O que Prometeu preve, diz respeito a um futuro longinquo: um dia, no Egito, ela dara a luz
Epafo e livrar-se-a de sua doenca. Da mesma forma, num futuro longinquo, na ultima peca
da trilogia, Prometeu sera libertado e recebera sua funcao oficial e ritual.
Em As traquinias, de Sofocles, ha referencia a duas deltoi. A primeira delros, uma
especie de carta-testamento, e deixada por Heracles a Dejanira, antes de partir (v. 47 e v.
157). A carta da maus pressentimentos a Dejanira, pois nela Heracles previa a partilha de
seu patrimonio entre ela e seus filhos; ele tambem falava de um fim, que podia ser o fim da
vida ou dos trabalhos. E tinha fixado um prazo para a realizacao disso: quinze meses. Era,
segundo ele, o que os deuses haviam estabelecidoem relacao ao fim dos trabalhos de Heracles.
Se, de um lado, uma especie de carta-testamento, no inicio da peca, cria certa
expectativa de morte face a longa ausencia de Heracles, de outro, uma outra especie de
carta, uma inscricao gravada na memoria, efetua a morte. E a tensao dramatica, no tempo
que separa as duas cartas, se faz sentir, porque a primeira preocupacao com a morte e dissipada
com a noticia de que Heracles esta vivo. E tem mais: ele volta para casa, trazendo consigo
uma bela e jovem concubina por quem destruira a Ecalia e com quem Dejanira haveria de
conviver. Tomada pelo ciume, por sentimentos confusos e obscuros, tao pertinentes aos
dominios de Afrodite, Dejanira se recorda da delros, mensagem, conselho que o centauro
Nesso lhe dera ao morrer, atingido por flecha certeira de Heracles, quando tentava toca-la
com as maos insolentes na travessia do Eveno:

Sofrendo nos flancos por uma flecha amarga,
o Centauro me fez recomendacoes, e eu nao esqueci
nenhuma; mas guardei-as como uma inscricao
de uma tabua de bronze, que a agua nao apaga (680-683).
E mais um exemplo forte: inscricao gravada de uma tabua de bronze (khalkes deltou
graphen), que alia a forca da expressao a riqueza de sentido. Nao existe concretamente uma
tabua de bronze; portanto, esta e equivalente ii tabua da memoria do espirito de Prometeu.
Mas, diferente do Prometeu, a inscricao tem consequencias no drama. Os conselhos do
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centauro, no momento da morte, sao tao sedutores que se inscrevem, se fixam como uma
inscricao, graphe, na memoria de Dejanira:
Se o sangue coagulado da minha ferida
recolheres com as maos do lugar onde o sangue
da hidra de Lema tingiu a flecha de negro,
ele sera para ti um encantamento no coracao
de Heracles, a ponto de nunca mais amar
nenhuma mulher que vir no lugar de ti (572-577).
Assim, Dejanira, no seu quarto, recinto de solidao, silencio e intimidade, seduzida
pelas palavras de Nesso, decide tornar para sempre seu o amor de Heracles. Na sequencia,
serve-se da pocao magica, untando uma tunica e enviando-a a Heracles, para que ele a
vestisse no momento da realizacao das oferendas a Zeus, no cabo Ceneu, na Eubeia. Servindo-se da pocao magica, ela materializa o que esta inscrito na tabua de bronze num veneno
poderoso, capaz de ultrapassar os limites da casa e levar a desgraca a longas distancias.
Heracles morre devorado pela tunica que se ajusta a seu corpo, atingido por um conselho
enganoso e ambiguo, vindo de um morto, submisso ao poder de Cipris.
Nas tragedias de Euripides, a deltos nao e apenas mencionada, uma referencia, mas
aparece em cena, faz parte da representacao teatral, e manipulada pelas personagens e e
visivel ao espectador. Acho que podemos comecar pela carta de Fedra, que aparece no
Hipolito, por causa da associacao quase imediata que fazemos entre Fedra e Dejanira, uma
vez que ambas agem sob o poder de Afrodite. Apaixonada pelo enteado Hipolito ate os
limites da loucura e rejeitada por ele a altos brados, quando o amor lhe e revelado pela ama,
Fedra se suicida, mas nao sem antes escrever uma carta ao marido, resguardando a honra.
Sua ultima intencao e revelada ao publico antes de deixar a cena:
...p or amargo amor serei derrotada,
mas um mal para um outro serei, morta,
para que aprenda a nao ser orgulhoso
diante de meus males (727-730).
O que ela diz pode parecer um pouco espantoso a principio, mas sua acao na sequencia e implacavel: o suicidio. Teseu, em meio a terrivel sofrimento, olha a mulher morta e
descobre a carta que lhe pende da mao. A cena e lentamente preparada. Do grito da serva,
anunciando a morte de Fedra, ate a descoberta da carta, sao oitenta versos de lamentacoes,
como se Euripides acreditasse no trunfo que tinha nas maos, ou seja, numa grande cena de
impacto, jogando o destino do drama numa carta. Ele a le e diz:

Grita, a carta grita horrores! Aonde fugir
do peso dos males? Pois eu me vou
aniquilado. Tal, tal e o canto que vi falar
nessa escrita, infeliz (877-880).
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Em grego, boai, boai deltos alasta. A frase e simples e forte. A carta grita coisas
horriveis, isto e, alasta, como o alastor, que traz golpes horriveis, crueiss. Impossivel deixar
de reter a personificacao. A carta grita; ela e a pessoa que escreve6.E como se Fedra estivesse ali falando. E da mesma forma, nos versos seguintes, a linguagem enfatica persiste: o que
esta escrito (en graphais) chega ao leitor como um canto que fala (melos phthengomenon).
Contudo, nos desconhecemos o que Fedra realmente escreveu. Sabemos o que Teseu nos
transmite:
Hipolito ousou tocar em meu leito
por violencia, desonrando o olhar solene de Zeus (886-887).
Teseu, persuadido pela mensagem, sem titubear, pragueja contra o filho, rogando-lhe
as maldicoes de Poseidon, privilegio seu, que condenam Hipolito irremediavelmente a morte. Nesse momento de desespero e cegueira, todos tentam chama-lo a razao, o coro e o
proprio Hipolito, que entra em cena ao ouvir os gritos do pai. Contudo fica estupefato, ao
ver morta Fedra, e, mais ainda, ao ver-se acusado como responsavel pela morte. Tem condicoes de defender-se, mas seus argumentos mal chegam aos ouvidos do pai irado. Consequentemente, a carta cheia de mentiras, de uma morta, realiza um feito devastador, pois e
muito mais convincente do que as palavras ditas por Hipolito que, inocente, grita por sua
inocencia. Como escreve Charles Sega1 (1982, p. 149), "a clivagem entre discurso escrito e
falado, locutor visivel e invisivel, corresponde a uma clivagem entre verdade e mentira (cf.
apare, v. 931), na qual Hipolito e tragicamente pego: a tabuinha falante prova que o inocente e culpado e inocenta a culpada".
De Euripides tambem nos chegaram as cartas de Agamenao, na Ifigenia em Auiis. No
prologo, por meio de um dialogo entre o rei Agamenao e um velho escravo, ficamos sabendo
que ja e noite avancada e todos dormem, que tudo esta tranquilo em Aulis, apenas Agamenao
nao esta tranquilo. A tormenta que o devasta e lhe tira o sono, vem na forma de uma hesitacao,
de uma duvida cruel, que se resolveria na reducao de uma alternativa. Quem observa o que se
passa no interior da tenda e relata esse momento dificil do rei, e o velho escravo:
Mas tu acendeste um facho da lampada
e escreves esta tabuinha.
que ainda seguras nas maos,
e as mesmas letras de novo apagas,
e colocas o selo, depois rompes
e lancas a madeira no chao,
muitas lagrimas fazendo escorrer (34-40).
De fato Agamenao encontra-se numa situacao aporetica. De um lado, a armada grega, reunida em Aulis, esta pronta para partir, mas nao ha ventos; de outro, o adivinho Calcas
revela que Ifigenia deveria ser imolada a deusa Arternis, para que a travessia se fizesse e os
frigios fossem vencidos. Agamenao opoe-se ao sacrificio da filha e propoe a dispersao da
armada, mas cedendo aos apelos insistentes do irmao Menelau, acaba fazendo algo terrivel.
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Nas dobras de uma carta (en deltou ptykhals), pede a Clitemnestra que envie a filha Ifigenia
ao acampamento, sob pretexto de um excelente casamento, mas mentiroso, com Aquiles.
Desse plano, alem dos irmaos, apenas Ulisses e Calcas tem conhecimento. Essa primeira
carta ja fora enviada, antes que a peca comecasse. Mas agora, arrependido da decisao anterior, quer impedir a vinda da filha; por isso escreve uma outra carta e pede ao velho escravo
que a leve, as pressas e as escondidas, a Clitemnestra em Argos. Antes, porem, diz o conteudo da carta ao velho, para que as palavras dele se harmonizassem com as da carta:
Envio-te, depois da carta precedente,
filha de Leda, esta para pedir
que nao mandes tua filha
para a asa sinuosa da Eubdia
a Aulis sem ondas.
Em outro tempo
festejaremos o casamento da filha (115-121).
O objetivo da carta e impedir que Ifigenia venha a Aulis e seja sacrificada pelo pai
em nome da armada grega. A hesitacao do rei entre os valores do oikos e os da polis, como
dois pratos de uma balanca, nesse instante tende para os do ofkos. A carta tenta impedir a
dissolucao da familia. Mas o velho escravo e impedido de partir por Menelau; conseqiientemente a carta e interceptada e o conteudo dela revelado. Na sequencia, Ifigenia chega e e
sacrificada a Artemis. Durante anos, a morte de Ifigenia alimentara o rancor de Cliternnestra
e sera a base da discordia familiar. A carta, nesta tragedia, se apresenta como um instrumento de comunicacao fragil. Devidamente lacrada, ela e confiada a um escravo velho e amigo,
para que sua entrega seja garantida. Mas ela nao dispensa o conhecimento do conteudo.
Mesmo assegurando essas condicoes, a mensagem de Agarnenao nao chega ao destinatario,
porque as cartas ainda podem ser interceptadas ou perder-se pelos caminhos.
Na Ifigenia em Taurida, a carta e o instrumento fundamental, que provoca a inversao
do desconhecido para o conhecido, isto e, o reconhecimento dos irmaos Orestes e Ifigenia,
diante do amigo Pilades. A cena e longa e percebe-se que foi trabalhada com esmero por
Euripides. Mereceu de Aristoteles quatro citacoes na Poetica e foi considerada a mais bela
cena de reconhecimento, ao lado do de Edipo Rei7.
Nessa aventura euripidiana, Ifigenia, como ela propria relata no prologo, nao morre
no sacrificio em Auliss, mas e substituida por um cervo e levada a Taurida por Artemis,
onde cumpre a funcao de sacerdotisa dessa deusa, sacrificando todos os estrangeiros que
chegam a regiao. E la chega Orestes, acompanhado do amigo Pilades, em busca da estatua
de Artemis, cumprindo ainda essa exigencia por causa da perseguicao das Erinias.
Estamos, entao, no segundo episodio, quando, pela primeira vez na tragedia, Ifigenia
se defronta com Orestes e Pilades, feitos prisioneiros. Ifigenia nao consegue disfarcar certa
perturbacao por estar diante de gregos, ainda que premida pela necessidade de ter de sacrifica10s. O fato de serem gregos desperta estranha emocao, acalentada por confuso sonho da
vespera, e aguca sua curiosidade, tanto que suas perguntas nao passam despercebidas aos
dois, porque mostram certo conhecimento e interesse por Argos. Mas toda indagacao e bem
contornada pelo poeta, a ponto de nao por em risco o suspense da cena de reconhecimento.
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Por meio de algumas perguntas, Ifigenia vai rememorando seu passado perdido no tempo; de
fato, e como se estivesse morta. Fica sabendo que Troia caiu, que Helena retomou a Esparta
com Menelau, que Calcas morreu, que Ulisses ainda nao retomou a casa, e que Aquiles morreu. Esse primeiro lote de perguntas diz respeito a guerra. Depois as perguntas tomam-se mais
familiares. Fica sabendo entao que Agamenao morreu pela mao da mulher e esta. por sua vez,
pela mao do filho. O filho vive vagando e Electra vive. Antes, porem, de encerrar esta sua dura
reconstituicao pela memoria de sua familia destruida, Ifigenia quer saber o que se diz dela.
Que logos existe sobre a filha sacrificada? Orestes responde que nenhum, apenas que ela nao
ve mais a luz. Considerada morta por todos, Ifigenia resolve viver, mostrar que a morta esta
viva, mas para tanto precisa agir. Pergunta, entao, a Orestes se levaria uma carta a parentes
seus em Argos, caso ela o deixasse livre? Orestes responde que e Pilades quem deve viver e
levar a carta. Ele fica para morrer. Ifigenia concorda, elogiando a nobreza de carater de Orestes, e sai para buscar a carta. Depois volta com ela nas maos:
Aqui estao as multiplas dobras da carta, estrangeiros (727).
A carta entra em cena e todos podem ve-la. Trata-se de uma mensagem longa, pois a
deltos tem multiplas dobras (Deltou haide poljthyroi diaptykhai), como Ifigenia anuncia.
Depois a preocupacao gira em tomo da seguranca da carta, para que ela chegue a seu destino. Ifigenia precisa de garantias de que Pilades realmente entregara a carta. E ele so ve um
risco: que a carta se perca num naufragio. Ifigenia decide, entao, aumentar as possibilidades
de comunicacao, dizendo o conteudo da carta:
Anuncia a Orestes, filho de Agamenao, isto:
eis o que aquela que foi sacrificada em Aulis,
Ifigenia, que esta viva, mas aos dai esta morta, escreve: (769-7 1)
conduze-me para Argos, o irmao, desta terra barbara,
antes que morra, e livra-me dos sacrificios da deusa,
nos quais presido com honra a morte de estrangeiros (774-6).
Ou serei maldicao para tua casa, Orestes (778-9).
Dize que a deusa Artemis me salvou,
trocando-me por um cervo, que meu pai sacrificou,
pensando que me traspassava com a lanca aguda,
e trouxe-me a esta terra (783-6).
E finaliza:
Eis a mensagem,
o que esta escrito nas tabuinhas (786-7).
E impossivel dizer que Orestes e Piiades conseguiam ouvir a leitura da mensagem
(epistolai), das coisas escritas (ta engegrammena) na carta (en deltoisin) sem interrupcao.
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Estavam atonitos e incredulos. Ao final, Piiades entrega a carta a Orestes, cumprindo a
tarefa facilmente, para espanto de Ifigenia. E Orestes, que mal consegue se conter diante do
inesperado, pegando a carta, diz que prefere gozar de um prazer mais real do que abrir a
carta, que e abracar a irma. Mas e justamente a irma, que para todos estava morta, que quer
provas de que o homem, que esta na sua frente, e Orestes. E enquanto ele fornece essas
provas, Euripides prolonga e aprimora os efeitos dramaticos desse recurso tecnico, digamos
assim, que e a anagnorisis, acreditando que ele pode sustentar o interesse de boa parte da
peca. E nao errou, se pensarmos na importancia que Aristoteles atribui a ele na Poetica 9.
A carta e, enfim, a peca fundamental para o reconhecimento dos dois irmaos. E importante dramaticamente. Mas enquanto instmmento de comunicacao, e fragil, tem pouca
credibilidade. Primeiro, desconfia-se de que ela chegue: o portador (no caso, Piiades) deve
jurar pela propria vida que entregara a carta; segundo, cartas se extraviam: (num naufragio,
por exemplo) C mais seguro que o portador saiba o conteudo delas.

Notas
1 - Cf. Segal, 1982 e Havelock, 1994.

-

2 Nao pretendo entrar aqui na discussao sobre a autoria dessa peca.
3 - O texto grego citado neste trabalho 6 o da Collection Guillaume Bud6 e as traducoes sao minhas.
4 - Em relacao ao emprego de deltos comphren, aparece no v. 275 do canto coral de As Eumenidas,
a expressao deltographoi ....phreni, referindo-se a "Hades que observa tudo" e retem no espirito

como numa tabua escrita.
5 - Barret nao aceita a aproximacao entre alasta e lanthanomai, o que permitiria a traducao de
alasta por coisas inesqueciveis. Cf. Euripides, 1964. p. 332.
6 - Cf. Segal, 1982, p. 148.
7 - Cf. Aristoteles, Poetica, 1452b5, 1454b30-5, 1455b2-11, 1455a 18-21.
8 - Euripides mantera essa versao na Ifigenia em Aulis que e posterior.
9 - Aristoteles, Poetica, capitulos 10, 11, 16.
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RESUME:La revolution culturelle provoquee par I' dcriture n'a pas echappe h Ia scene tragique.
La presence des lettres dans quelques pieces d'Euripide des dernieres decennies du Ve siecle le
prouve. Ce sont des exemples assez curieux du point de vue de Ia mise-en-scene et de I'action
dramatique. La lettre apparait soudain en scene et le publique Ia voit passant de main en main
entre les personnages. Mais le plus remarquablec'est qu'elle exerce une influente considerable
dans le developpement de I'action dramatique. Relevant les emplois du mot ddltos, ce travail
envisage tout simplement d'examiner les lettres de Ia tragedie et de vdrifier leur sens dans le
conflit tragique.
MOTS-CLES:tragddie grecque; ddltos; lettre; tablette; ecriture; oralite.

