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parabase, enquanto herdeira da lirica, apresenta o poeta como sabio, uma voz auorizada a aconselhar a comunidade. Consistira simultaneamente em peca de propaganda e forum de debates, sistematizando para os espectadores os temas desenvolvidos no decorrer da peca. Ao longo da carreira de Aristofanes, o poeta e substituido pela personagem do coro como sujeito da parabase. Essa mudanca, aparentemente pequena, refletiria a crise do saber tradicional em Atenas no final do sec. V a.C.,posto em
xeque pela multiplicacao das vozes que se habilitam a falar a cidade, bem como pelo
desprestigio do teatro enquanto local privilegiado de discussao da esfera publica.
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O campo da palavra poetica parece estarpolarizado por essas duas
potencias religiosas:por um lado, a Censura,por outro lado o Louvor.
(Detienne, s./d., p. 20)

Grecia, os espetaculos dramaticos tinham muito em comum com as competicoes esportivas. Ambos eram encenados no contexto defestivais religiosos, no caso do drama
atico, dedicados ao deus Dioniso, e igualmente integravam concursos, que, como tantas outras manifestacoes do espirito agonistico grego, agucavam a rivalidade entre os participantes. Uma terceira caracteristica, decorrente das anteriores, pode-se acrescentar a elas: as
atividades erampublicas e voltadaspara apolis. No caso dos jogos, a honra das cidades dependia do desempenho dos atletas, enquanto que, no do teatro, estava nas maos dos dramaturgos.
Embora os paralelos sejam grandes, ha uma diferenca clara. Enquanto os jogos eram
na sua maior parte pan-helenicos, os festivais dramaticos eram provincianos, se e que se pode
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chamar assim. Grandes Dionisias, que atraiam para Atenas espectadores de todos os cantos
da Grecia. Do ponto de vista interno, da organizacao, e fato que a maioria dos autores, atores
e coristas era ateniense. Os espetaculos eram pretexto para grandes demonstracoes de civismo e coincidiam com paradas militares, homenagens a herois de guerra e com o deposito solene dos tributos por parte das cidades aliadas. Alem disso, o principal assunto das pecas era
a propria Atenas. No entanto, como acontece com as competicoes esportivas, o teatro divulgava uma imagem da cidade que ultrapassava o recinto das encenacoes. E justamente sobre a relacao entre poeta e cidade no contexto agonistico dos festivais dramaticos que eu gostaria de
discorrer aqui.
Ainda que a relacao entre Atenas e seus tragediografos seja bastante intensa, e na comedia que o envolvimento do poeta com a cidade torna-se transparente, pois alem de faze-la a
grande personagem de suas pecas, ele ainda se dirige abertamente aos seus concidadaos na
parabase.
Aparabase e uma secao caracteristica da comedia antiga, em que a acao e suspensa, o
coro ocupa sozinho a cena e passa a falar diretamente com os espectadores, as vezes abandonando suapersona dramatica para atuar enquanto porta-voz do poeta, elogiando as suas iniciativas e criticando a de seus rivais e desafetos, nao so do palco, mas da vida. A alma da parabase esta nos anapestos, passagem recitada pelo corifeu, em geral usando esse metro, em
que as opinioes do poeta se dao a conhecer. Um exemplo tirado d'0sAcarnenses (425), a comedia mais antiga de Aristofanes n chegar ate nos, tornara a exposicao mais clara (v. 628664) :'
Desde que o nosso mestre se ocupa de coros comicos,
jamais veio a publico, no teatro,para dizer que e habil.
Acusado por seus inimigos diante dos ate~ziensesrapidos tzas decisoes
630
de por nossa cidade em comedias e de itzsultar opovo,
ele deseja agora direito de resposta diante dos ateniensesprontos a mudar de ideia.
Diz o poeta que e responsavelpor muitos benejcios para voces,
impedindo-os de serem tapeados demais por discursos estrangeiros,
de gostar de serem bajulados, de serem simplorios.
635
Antes, os embaixadores das cidades. tapeando-os,
de cara chamavam de "coroadoscom violetas" e, quando um dizia imo,
imediatamente, por causa das coroas, voces se sentavam na ponta de suas bundinhas.
Se alguem,por bajulacao, chamava Atenas de "brilhante':
obtinha tudo gracas a esse "brilhante",atribuindo-lhes um titulo honorzJfco das
sardinhas.
640
Isso tendofeito, tornou-se o responsavelpor muitos benejciospara voces,
mostrando que opovo nas cidades egovernado democraticamente.
Esta e as demais traducoes sao de responsabilidade da autora do artigo.
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Assim, hoje, os encarregados de lhes trazer os tributos das cidades
virao desejando ver opoeta excelente
que se arriscou afalar coisasjustas diante dos atenienses.
Assim afama de sua ousadiaja vai longe:
aponto de ate o Grande-Rei,pondo aprova a delegacao dos lacedenzonios,
perguntar primeiro qual dos dois hdos era maisforte por mar
e, depois, de qual dos dois hdos esse poeta falou mais mal.
Tais homens, disse ele, sao muito melhores
e vencerao a guerra comfacilidade contando com esse conselheiro.
Por isso os lacedenzoniosestaopropondo-lhespaz
e reclamam Egina, nao porque aquela ilha
seja importantepara eles, maspara tirarem de voces essepoeta.
Jamais o deixem ir,porque ele sempre dira em suas comedias o que ejusto.
Ele diz que lhes ensinara muitas coisas boas, de modo que sejamfelizes
sem necessiade de que os bajule, sem receber salario, sem tapeacao,
sem patijaria, sem afoga-losem elogios, mas ensinando o que ha de melhor
Depois disso que Cleao intente
efabrique contra mim tudo.
O bem estara comigo e ajustica
sera minha aliada, ejamais serei pego,
sendo, em relacao a cidade,
um covarde e um depravado conzo ele.

Os primeiros versos introduzem bem do que se tratara nesses anapestos: o coro pretende fazer um desagravo publico ao poeta, alardeando sua habilidade e respondendo em seu
nome aos ataques de seus inimigos (ExBpGv, v. 630).
Ja na denominacao, ao ser apresentado como mestre, o poeta assume a postura do sabio, da voz capacitada a aconselhar a cidade. O termo grego 6i6aoitahoc1 nesse contexto,
refere-se ao diretor de uma peca, literalmente aquele que ensaiaiensina o coro, mas'seu primeiro sentido, o de professor, tambem se faz presente. Essa imagem repete-se com maior ine empregado duas
,
tensidade ao final dos anapestos em que o verbo grego 6 ~ 6 a m wensinar,
vezes (v. 656 e 658).
A intencao didatica da parte do comediografo com relacao a seu publico, os cidadaos
de Atenas, deve ser analisada em duas frentes. Primeiramente como heranca da poesia lirica,
na qual o poeta se proclama ao@oc,tanto pelo dominio da tecnica quanto pelo conteudo dos
seus cantos. Entao, as relacoes entre poeta e comunidade estavam estreitando-se, fazendo
com que cada autor se investisse do papel de conseiheiro politico, moral e religioso e se julgasse na obrigacao de interferir nas decisoes dos problemas da cidade, dos mais graves aos
mais corriqueiros. Com isso ele passa a ter consciencia de sua importancia e, orgulhoso, o
proclama em seus versos. As analogias sao claras quando pensamos, sobretudo, em Solon,
que usou sua poesia como meio de divulgacao de seus atos administrativos. Haveria, entao,
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um modelo implicito a ser seguido pelos comediografos, o que implicaria na observacao de
certas convencoes, entre elas a do auto-elogio.
A mascara de professor deve ser vista dessa perspectiva, bem como os demais elogios
que o coro nao se cansara de fazer, lembrando o publico da sua tecnica (6.~510\,v. 629),
dos servicos prestados (rrohhwv ayaBWv a ' i ~ ~ ,ov.c633 e v. 641, E'LTTETV
T& S i ~ a l aV.
,
645), do seu valor (TOV no1 rlrflv TOV 6p l a ~ o vv., 644; ~ O h p q cv., 646), da sua fama
( ~ h i o cV., 646).
Em segundo lugar, a postura de mestre, embora expressa no discurso, deve ser relativizada se considerarmos que esses versos fazem parte de uma comedia e que, portanto, tem
compromisso com o humor. A (auto)ironia com que o poeta descreve a admiracao do poderoso Rei persa e o empenho dos Lacedemonios em coopta-10 e eloquente (v. 646-654). O comediografo brinca com a imagem de sabedoria que os poetas construiram para si proprios,
transformando-a em pura fanfarronice. Essa, por sua vez, faz parte de uma estrategia de autopromocao inerente ao ambiente de competicao dos concursos, em que e "normal que e1 poeta se autoelogie o que le elogien e1 coro o e1 solista, cuando este no es el" (Adrados, 1976, p.
134). Ou seja, cada um deveria ser capaz de vender seu peixe, no caso, a si proprios, e de influenciar a audiencia a seu favor, inclusive lancando mao das mais incriveis promessas (v. 656:
GOT' ~ l j 6 a i p o v a <~ T v a l ) .
Pindaro, entretanto, nao nos deixa esquecer que "o elogio toca a cens~ra".~
Para ressaltar melhor suas qualidades e adequado que haja um contraste entre o poeta e outras personalidades publicas, seus inimigos (v. 630), normalmente seus colegas de palco ou, como nesse exemplo, figuras de destaque na cidade. A referencia aqui e a Cleao, demagogo e estratego
de grande infiuencia em Atenas durante o primeiro periodo da Guerra do Peloponeso e que se
tornaria o principal alvo de criticas da comedia aristofanica.
Associado a censura esta o topos da perseguicao, aqui cristalizado nas calunias de
Cleao e de seus partidarios contra o comediografo. Funciona como um pretexto para o poeta
apresentar sua defesa, para falar de si e valorizar-sediante de seu publico (v. 659 ss., notar em
especial a mencao a covardia de Cleao ao lado da coragem do poeta). Aristofanes representara com gosto o papel de vitima, pelo menos ate a morte de Cleao em 422. Esse topico tambem
esta bem presente na lirica e decorre da consciencia do valor social do poeta que, por sua
atuacao politica, esta sujeito a fazer mais inimizades do que amizades (Solon diz que se sente
como um lobo cercado pelos caes),3 colocando-o em risco constante.
No caso da parabase d'OsAcarnenses, o comediografo diz-se acusado de denegrir a cidade e seus habitantes nas suas comedias. Em passagem anterior da mesma peca, Diceopolis,
pWpov Enaivoc ~ i p v a ~ afragmento
i,
inc. 59 de Puech apud Detienne (sldata), p. 89, n. 63.
Cf. fragmentos 24-25 em Francisco R. Adrados, Liricos Griegos: Elegiacosy YarnbografosArcaicos. Barcelona: Alma

Mater, 1956.
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o protagonista, em clara simbiose com o autor e num paralelo gritante com a parabase que se
segue (e que analisamos aqui), apresenta sua defesa diante dos espectadores (496-508):
Nao me levem a mal, senhores espectadores,
se, mendigo, diante dos atenienses
voufalar da cidade,fazendo comedia.
A comedia tambem conhece o que ejusto.
Eu falarei coisas terriveis, masjustas.
Pois hoje Cleao nao me acusara de
falar mal da cidade na presenca de estrangeiros.
Estamos entre nos mesmos, este e o concurso das Leneias
e os estrangeiros nao estao presentes, nem os tributos,
nem os aliados das cidades comparecem.
Mas hoje estamos entre nos, ospurzjkados,
pois digo que os metecos sao apalha dos cidadaos.

500

505

Sem entrar em consideracoes sobre o processo que Cleao teria movido contra Aristofanes por Babilonios, peca que satirizaria o imperialismo crescente de Atenas, gostaria apenas de chamar atencao para o esforco do poeta em vincular a imagem da cidade e a obra de
seus dramaturgos. A passagem acima sugere que criticas que seriam inadmissiveis na presenca de estrangeiros, por comprometerem o bom nome da cidade e repercutirem alem de suas
fronteiras, sao aceitas no ambito de um festival domestico, em que so os cidadaos comparecem. O tom do poeta deveria ser um nas Grandes Dionisias e outro nas Leneias, porque maisimportante do que o que os atenienses pensariam de si proprios e a opiniao dos aliados estrangeiros sobre eles.
De volta a nossa parabase, o coro esforca-se por mostrar um poeta apreciado por esses
aiiados (v. 643-645) e admirado pelo Rei persa (v. 646-65 I), que julgaria a cidade e seus cidadaos tendo em vista as comedias do autor. Naturalmente, a parabase projeta a imagem mais
favoravel do poeta e, como ja apontamos antes, nao a mais veridica.
O coro tambem alegara que o poeta contribuiu para o desenvolvimento da consciencia
civica dos cidadaos, tornando-os imunes aos falsos elogios dos embaixadores estrangeiros.
Para isso correu riscos (v. 645), pois os atenienses sao voluveis: rapidos nas decisoes e semC , e p ~ ~ a p o u h ov.c632).
,
Os espectadopre prontos a mudar de ideia ( T ~ x u ~ o u ~ v.O 630
res sao dignos de censura por parte do poeta, pois se deixariam manipular pelos politicos e
seriam incapazes de reconhecer o que e melhor para eles e para a cidade. E exatamente nessa
censura aos cidadaos que consiste a excelencia do poeta e nela se deve identificar o cerne de
V.650)
UC,
seu projeto didatico. Homens excelentes (TOUC CLv0pdnouc nohU ~ E ~ T ~ O
sao fruto de criticas incessantes ( ~ ' i n o iK ~ K &nohha, v. 649) do poeta-conselheiro
bouhov, v. 651). A invectiva, o K ~ K &~ E Y E I V e, outra caracteristica que a comedia partilha
com a lirica, especialmente da jambica.

(c+-
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Em sintese, o comediografo e herdeiro do poeta lirico na parabasena medida em que:
a) se apresentara como sabio; b) tera consciencia de seu valor social, proclamando-o atraves
do auto-elogio, o que nao impede que esse seja tambem uma forma de propaganda no contexto de competicoes; c) concentrara sua acao didatica na censura e na invectiva; d) alegara
perseguicoes devido a sua atuacao. Essa voz dos anapestos, que durante tanto tempo foi associada a Aristofanes, e tao governada por convencoes literarias, que seria mais adequado referir-nos a ela como pertencente a uma mascara, tendo pouco ou nada a ver com a biografia do
poeta, extraida na sua maior parte da sua propria obra.
Decorrente disso, pode-se afirmar que o didatismo que aflora na parabase deriva, por
um lado, da tradicao do poeta sabio e, por outro, da retorica do elogio, inerente ao ambiente
dos concursos e dai os exageros anotados. Embora nao se possa levar a serio tudo o que o
poeta diz, pois a primeira obrigacao da comedia e com o riso, transparece na sua atitude o
compromisso com o que e publico, do qual nao procura se eximir. A censura aos espectadores e o seu principal meio de expressao.
Com o passar do tempo, muda o conteudo dos anapestos. Auto-elogio e censura permanecem enquanto eixos de organizacao do discurso, mas passam a remeter a personagem
do coro e nao mais ao poeta, cuja voz silencia. A primeira peca em que se encontra essa nova
parabase e AsAves (419, da qual seguem-se os anapestos (v. 685-736):
Vamos,homens obscurospor natureza, semelhantes ageracao defolhas,
fracos, moldes de barro, racafugaz como sombras,
ej2mems sem asas, miseros mortais, homens semelhantes a sonhos,
prestem atencao em nos, as imortais, as sempre existentes,
as etkreas, as sem velhice, as de pensamentos eternos.
Oucam de nos toda a verdade sobre o que emceleste,
a natureza das aves, a genese dos deuses, dos rios, do Erebo
e do Caos, e, conscientes, deem adeus a Prodico por mim.
No inicio era o Caos e a Noite, o negro Erebo e o vasto Tartaro,
nem a Terra, o Ar ou o Ceu existiam. No seio infinito de Erebo,
a Noite de negras asas gera, primeiro, um ovo de vento,
do qual, cumprido o ciclo das estacoes, nasceu Eros, o desejado,
a cujo dorso aureas asas dao brilho, semelhante aos vortices de vento.
Ele, ao alado Caos noturno tendo-se unido no Tartaro vasto,
chocou nossa raca eprimeiro a trouxe a luz.
E antes disso nao havia a raca dos imortais, antes que Eros unisse tudo.
Da uniao de uns com os outros nasceu Ceu, Oceano, Terra
e a raca imperecivel dos deuses afortunados.Assim somos muito mais velhos
que todos os afortunados. Que descendemos de Eros,
haprovas mil. Voamosejunto com os amantes convivemos.
Muitos rapazes belos se recusavam, mas no)m dajuventude,
gracas ao nosso poder, os homens que os amavam abriram-lhes aspernas
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em troca de uma codorna, um porfiriao, um ganso, uma ave persa.
Tudo do bom e do melhor os mortais obtem de nos, aves.
Nos, primeiro, indicamos as estacoes:primavera, inverno, outono.
Ehora de semear quando o grozr grasnando migrapara a Libia
e manda o piloto pendurar o leme e dormir,
e tambem Orestes tecer u m manto, para mio despir ninguem ao sentirfrio.
O milhafre surge depois e indica outra estacao,
tempo de tosar dos carneiros o tosaoprimaveril. E a andorinha
diz quando vender o manto de lu e comprar um leve.
Somospara voces Amon, Delfos, Dodona, Febo Apolo.
Primeiro procuram as aves e so entao se voltampara tudo o mais:
comercio, comida e casamento.
Acham que e ave tudo o que se refira aos oraculos:
um boato para voces eave; u m espirro chamam ave;
um encontro e ave; uma voz, ave; u m criado, ave; asno, ave.
Nao esta chro que para voces somos o oracuhrApolo?
Mas, se nos considerarem deuses,
poderao contar com musas adivinhas
para as brisas epara as estacoes: inverno, verao,
calor moderado. E nao escaparemos
nem nos sentaremos nas alturas, exibindo-nos
junto as nuvens como Zeus.
Mas presentes aqui daremos a voces,
a seusfilhos, aosfilhos dosJlhos
saude e dinheiro, vida,paz,
juventude, riso, dancas efestas
e leite de aves! E capaz
que voces enjoem de tantas coisas boas,
tao ricos todos serao!

710

730

735

O coro de aves constroi essa teogonia ornitologica para justificar seu poder diante de
deuses e homens. Nao ha mencao ao poeta, nem aos assuntos da cidade, no entanto, o tom
professoral persiste: as aves pedem a atencao dos espectadores e prometem revelar toda averdade, a origem de tudo que existe. Essa mudanca, que beneficia o andamento da peca evitando a ruptura da ilusao dramatica, consolida-se gradualmente nas comedias restantes de Aristofanes.
Quanto as razoes que a originaram, creio que a resposta esta na mudanca do papel do
poeta na sociedade e, principalmente, na sua consciencia dela. No final do seculo quinto, ele
passara a sofrer concorrencia dos novos especialistas do saber que o identificam como seu
principal rival na formacao do povo. Nao e ele mais a unica voz autorizada a aconselhar a cidade, a decidir o que e melhor para seus concidadaos, etc. Novos sabios tentam tomar seu lugar: filosofos, medicos, sofistas, oradores, historiadores.
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A difusao da escrita, que consagra a prosa como veiculo mais adequado para a preser-

vacao do conhecimento, vai cada vez mais liberar a poesia para a diversao em detrimento da
educacao. Essa guinada atinge igualmente os demais generos literarios e, dentre eles, a tragedia, sobretudo Euripides, que em suas ultimas obras manipula o mito, desprovido de sentido
religioso, tendo em vista o melhor rendimento dramatico. E nesse quadro que esta situada a
transformacao da parabase e, posteriormente, a sua extincao, quando a alteracao da funcao
termina por minar a forma.
A partir de entao o teatro vai se tornar cada vez mais uma forma de entretenimento e
menos um forum de debates das questoes publicas e o poeta vai buscar asilo na esfera privada,
desvinculando sua imagem da de sua cidade.
DUARTE, A. da S. The owner of the voice: comedy of self-praise and censorship. Chsica, Sao Paulo,
v. 9/10, n. 9/10, p. 82-89, 1996/1997.

abasis, as successor to lyrics, presents the poet as a wiseman, a voice authorized
advise the community. It wiil be at tlie same time a public relations piece and a
debate forum, summing up to the audience the subjects dealt with during the show. During Aristophanes career, the poet is substituted by the chorus as the subject of parabasis. This change, apparently a smail one, could reflect the crisis of traditional knowledge at Athens, at the late fifth century BC, put into question by the proliferation of voices able to talk to the city, as weil as by the devaluation of theatre as a priviledged place
for discussion in the public domain.
Key-words: Aristophanes; Ancient comedy; Parabasis; Greek literature; Greece.
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