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Finalmente temos em maos um livro
que traz um estudo completo e esclarecedor
sobre a obra de Aristofanes, o maior comedi&
grafo grego da antigtiidade. Somente onze das
mais de quarenta pecas por ele escritas chegaram aos nossos dias. Assim mesmo, a leitura
dessas comedias sempre foi superficial em
nosso meio, ou se limitou ao estudo de uma
peca em particular ou de um aspecto mais restrito na obra completa. Ate mesmo, dentre os
estudos que temos em outras linguas, poucos
atingem a profundidade da leitura de
Aristofanes que faz Adriane da Silva Duarte
nesse seu trabalho. O dono da voz e a voz do
dono: a parabase na comedia de Aristdfanes
-originalmente apresentadacomo tesede Doutorado na Faculdadede Filosofia, Letrase Ciencias Humanas da Universidade de Sao Paulo,
em 1998 - tem como objetivo "estudar a
parabase e sua evolucao, formal e tematica, nas
pecas de Arist6fanes bem como os motivos que
levaram ao seu desaparecimento no final do
sec. V a.C.", na explicacao da propria autora
(p. 13). A parabase e o nucleo tematico das pecas, em que os ternas sao rediscutidos sob o
ponto de vista do com e do poeta. "Constitui,
portanto, um ponto de encontro entre ele, o coro
e os espectadores, aos quais se dirigeW(p.13).
A parabase (do verboparabaino, "avancar") e
um interludiocoral,localizadono meio da peca,
que, de qualquer maneira, quebrava a ilusao
dramatica, pois o coro, nesse momento, despedia-se dos atores, que saiam de cena, e retirava a mascara tipica de sua caracterizacao,
para, entao. dirigir-se diretamente ao publico e
falar em nome do poeta, admoestando os cida-

daos, elogiando-se a si mesmo e a sua obra e
pedindo, enfim, o primeiro premio no concurso teatral Comico.
Muitos estudiosos simplesmente ignoram a parabase ou a tratam apenas como um
intervaloque representa o tempo decorridopara
a exibicao das conseqiienciasdas acoes da primeira parte da peca. O trabalho, que nos traza
professora Adriane, resgata, sem duvida, o
grande valor da parabase para o entendimento
real da mensagem do poeta, que trabalha sob
diversas mascaras, mas que, na parabase, promove uma harmonia dessas mesmas vozes.
A autora faz, na introducao, todo o esboco de seu trabalho, expondo o mktodo utilizado no estudo das pecas dentro da coerencia
tematica, da semelhanca das parabases, nao
perdendo, contudo, a ordem cronologica em
que foram encenadas. Assim, ela elaborou seis
capitulos com a seguinte divisao: o primeiro,
"Eu falo, tu ouves, ele escreve: uma introducao a parabase aristofanica", e de natureza
introdutoria; nele ha, alem da apresentacaodo
tema e do corpus estudado, a definicao do objeto, incluindo ainda uma revisao critica da bibliografia especifica, que estabelece afinidades
e particularidades entre sua abordageme as anteriores a ela. No segundo capitulo, "Um mestre dos disfarces: o poeta-personagem em Os
acamemes", Adriane a f i a que, embora as
primeiras pecas apresentem parabases semeihantes na estrutura e no tema, ela considerou
convenienteanalisar Os acarnenses (425 a.C.)
de forma isolada, por seu carater inaugural a
tomar modelar para o tratamento das demais e
o seu estudo requerer explicacoes de ordem
metodologica. O terceiro capitulo, "A voz do
dono*', e onde sao apresentadas as comedias
Os cavaleiros(424 a.C.), As vespas (422 a.C.)
e A paz (421 a.C.). Nessas pecas ha uma uniformidade, identificando-se o poeta-personagem que fala atraves do corifeu. O
comediografo e o criador dessa figura do poeta sabio, conselheiro da cidade, o que parece
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ser uma heranca da poesia lirica. O quarto capitulo, "O poeta perdido entre nuvens e aves",
estuda, exatamente, As nuvens e As aves (414
a.C.). Embora a representacao de As nuvens
date de 423 a.C. (entre Os cavaleiros e As vespas), a sua parabase foi revisada pelo comediografo e pode ser datada entre os anos de 420 e
417 a.C. Nessa fase, ha os primeiros indicios
de crise na voz autoral. Os anapestos (parte
principal da parabase) de As nuvens e totalmente na primeira pessoa do singular, dando
maior voz ao poeta, como numa despedida
dessa voz, enquanto que, em As aves, essa
mesma voz desaparece, sendo entao apenas a
voz do coro de passaros que se ouve. A autora
explica que a autoridade do poeta como conselheiro "esta abalada pela emergencia de novos sabios na cidade, como os filosofos, por
exemplo, e pela disseminacao da escrita, responsavel por alteracoes no processo de composicao" (p.10). Ela nos adverte, no entanto,
que essa mudanca favorece muito a coesao estrutural do enredo, atenuando a ruptura da ilusao dramatica e dando maior articulacao entre
as diversas secoes das pecas. No quinto capitulo, "O dono da voz", as pecas em destaque
sao: Lisistrata (411 a.C.), As mulheres que celebram as Tesmoforias (41 1 a.C.) e As ras (405
a.C.). A autora discute o impacto causado pela
supressao da voz autoral sobre a parabase, que
antes tinha uma estrutura formal uniforme, e
passa, agora, por um periodo experimental,
adotando um tom agonistico ou o
desmembramentodos anapestos (longa passagem recitada somente pelo corifeu, que emprega, de preferencia, mas nao exclusivamente,
o tetrametro anapestico - pe formado de duas
silabas breves e uma longa, v. p. 35) e da sizigia
epirrematica ("estrutura em que se alternam
passagens cantadas e recitadas, simehicamente duplicadas" p. 35). Ha, assim, o fortalecimento da caracterizacaocoral, integrando mais
a parabase ao enredo da peca e atenuando a
suspensao da acao dramatica, tambem na re-

ducao da sua duracao. Nenhuma dessas pecas
apresenta parabase completa ou uma segunda
parabase, como ocoma ate As aves. No sexto
e ultimo capitulo, "Concerto afonico", destacam-se as pecas Assembleia de mulheres (392
a.C.) e Pluto (388 a.C.). Ha, nessa fase, o desaparecimentoda parabase, pois ja se faz a transicao para a comedia intermediaria.Ha tambem
o incremento do dialogo em detrimento da lirica coral, uniformizacao da linguagem e concentracao no universo domestico. Nesse
capitulo, investigam-seos fatores que calaram
a voz do coro e que, assim, foram determinantes para o fim da parabase. A autora cita, dentre esses fatores, os seguintes: o crescimento
de um mercado internacional para o drama
atico, a influencia da tragedia de Euripides e
Agatao na consolidacao de novos padroes estbticos e, talvez, o reflexo de uma certa apatia
dos cidadaos numa Atenas nao mais gloriosa
como no passado.
O trabalho se completa com as traducoes das parabases de Aristofanes, das quais
apenas a de As ras nao foi feita por Adriane,
acrescidas de notas esclarecedoras com referencia a personalidades ou fatos da historia de
Atenas. Nota-se que a preocupacao didatica da
autora e de permitir aos leitores uma analise
mais completa da parabase aristoFanica. Ao ler
essa obra da professora Adriane tem-se a impressao de se estar na sala de aula ouvindo suas
explicacoes sempre muito claras e precisas.
Esse livro toma-se fundamental para qualquer
um que tenha interesse em compreender adequadamente Aristofanes.
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