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A teoria literaria aristofanica
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RESUMO: A par do tema socio-polltico, figura, na comedia aristofanica, o tema literario. Desenvolve-se este, de maneira esporadica, numa cena dos Acarnenses (407-78) e, de maneira incontingente, nas Mulheres que celebram as Tesmoforias - em especial
na cena em que aparece Agatao (Thesm. 97-265) - e na segunda
parte das Ras (738-1533). Pode-se dizer que a comedia aristofanica
elabora um sistema de crltica literaria, em que se distinguem dois
tipos fundamentais de poesia: a poesia que imita a propria poesia
(tkkhne), cujo modelo 6 Eurlpides, e a poesia que imita a natureza
(physis), cujo modelo e Esquilo.
PALAVRAS-CHAVE: Aristofanes, teoria literaria, teatro.

1. Poesia e t6cnica
Diz Agatao, no prologo das Mulheres que celebram as Tesmoforias, que a
poesia e reflexo da natureza do poeta (Thesm. 167), de modo que, como ele mesmo
exemplifica, se um poeta e belo e se veste bem, os poemas que este compuser
serao igualmente belbs (Thesm. 164-6), e assim por diante (cf. Thesm. 160-3,
168-70; Ach. 138-40). Essa relacao entre a natureza e a obra do poeta e, todavia,
fruto da "necessidade"(cf. Thesm. 167: ananke, 171: ananke). Porem, um poeta
pode querer fazer poesia distinta de sua natureza. Isso nao e impossivel, contanto
que ele recorra a um mecanismo que lhe permita escapar a necessidade. Ora, esse
mecanismo e a tecnica mimetica, ou, simplesmente,mimese (Thesm. 156: mlmesis)'.
A nimese permite ao poeta elaborar uma poesia que nao reflita a natureza
do proprio poeta (cf. Thesm. 155-6). Essa dissociacao entre a natureza do poeta
e a representacao poetica e pressentida, ainda no prologo das Mulheres que celebram as Tesmoforias, pelo parente torto de Euripides, que nao sabe se realmente
deve analisar a natureza do poeta Agatao pelas composicoes corais deste (Thesm.
144-5).
O procedimento a que recorre o poeta 6 o de participar artificialmente de
uma natureza alheia a.sua e, entao, construir a representacao poetica. Assim como,
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nosAcamenses, Euripides fica de pernas para o ar (Ach. 399-400,410) para elaborar
personagens de coxos (Ach. 411), se veste com farrapos (Ach. 412-3) para elaborar
personagens de mendigos @ch. 4U), assim, em Thesm. 136-43,Agatao, para elaborar
personagens femininas (Thesm. 151), se veste de mulher, chegando a confundir,
por sua figura androgina, o parente torto de Euripides (Thesm. 97-8, 143).
Desse modo, porem, a poesia, que seria a representacao da natureza, passa
a ser a representacao da representacao da natureza. A realidade empirica, que
serviria de base para a representacao poetica, substitui-se a propria representacao.
Assim, nao e necessario ser, por exemplo, um homem virtuoso para poder representar o carater virtuoso; na verdade, nem e preciso, nao sendo homem virtuoso,
imitar a propria virtude de outrem. O que e preciso imitar e aquilo que, no proprio
homem virtuoso, ja e representacao do carater do mesmo. O que seja mais precisamente essa representacao da representacao ensina-nos um passo do prologo da
Assemblkia das mulheres, em que Praxagora tenta ensinar suas companheiras a
representar a figura masculina. Ora, os apontamentos daquela chamam a atencao
nao exatamente para a maneira de ser (natureza), mas para a maneira de falar
(representacao da natureza) dos homens:
Age nGn hbpos andristl kal kalos ereis (Eccl. 149)
Vai! Agora discursaras a maneira dos homens e belamente.
Praxagora chama a atencao das companheiras para os habitos linguisticas
dos homens. Por exemplo, a interpelacao das duas deusas e um habito linguistico
das mulheres (Eccl. 156-8; cf. 189-91); os homens invocam Zeus (Eccl. 158, 213)
ou Apolo (Eccl. 160). Cuida Praxagora para que suas companheiras nao se deixem
trair pelas palavras (Eccl. 165-6).
Assim, e a palavra que reflete, ou representa, a natureza da pessoa, e,
consequentemente, a tecnica mimetica, representacao da representacao, deve, ao
modelar uma personagem, fazer que o discurso desta seja a representacao do
discurso da pessoa.
O citado passo da Assemblkia das mulheres assemelha-se, pela acao, aos
versos 213-68 do prologo das Mulheres que celebram as Tesmofbrias: la, Praxagora
quer preparar mulheres para falar a favor das mulheres na Assembleia, perante
os homens; aqui, Euripides prepara seu parente torto para infiltrar-se na celebracao
das Tesmoforias e, As mulheres, falar contra as mulheres. Ora, assim como Praxagora se preocupa com a representacao do discurso, no caso o dos homens - ela
propria sera a escolhida para falar em nome das mulheres apos demonstrar sua
habilidade em imitar o discurso masculino (Eccl. 171-240) -, assim Euripides, no
momento em que seu parente torto vai partir para sua missao, lembra este de
falar, mais exatamente "tagarelar"((loMo) como mulher:

[.,.I En lales d', hbpos to phthkgmati
gynaikeis eu [...I (Thesm. 267-8)
Se falas, faze-o de modo a afeminares bem a linguagem.
Mas tanto Euripides quanto Praxagora elaboram mais propriamente oradores, nao personagens dramaticas. Em outras palavras, a mimese pode ser tanto
tecnica poetica, como o demonstrou Agatao, quanto tecnica retorica. Como confessa Praxagora,.seu conhecimento da arte de discursar provem dos oradores (Eccl.
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244). E outra personagem feminina das Mulheres que celebram a s Tesmoforias,
habil no manejo do discurso (Thesm. 436), conhece nao so as formulas da oratoria
(cf. Thesm. 432), mas ate mesmo os tiques dos oradores (cf. Thesm. 381-2).
Porem, seja tecnica poetica seja tecnica retorica, ambas sao tecnicas da
palavra; a tecnica poetica constroi suas personagens por meio do discurso, tal qual
a retorica modela o eu do orador por meio do discurso. Assim, e caracteristico
de Agatao o cuidado minucioso com a estrutura linguistica, ou "carcaca do drama"
(Thesm. 52: dryokhous dramatos; cf. Thesm. 52-7). Quanto a Euripides, foi ele
quem ensinou aos homens medir o verso com o esquadro, aplicando a este regras
sutis (Ran. 956), e seu estilo e, por isso, "elegante" (Thesm. 9312.
Curiosamente, porem, a primeira personagem feminina do agon das Mulheres
que celebram as Tesmoforias, a que demonstrou conhecer os artificios retoricos do
discurso (Thesm. 381-2, 432), perdeu o duelo (Thesm. 459-61). E por que, senao
justamente por ter demonstrado conhecer aqueles recursos, ou melhor, por ter
deixado o ouvinte, no caso o coro, perceber a manipulacao retorica do discurso
(Thesm. 381-2)?
Pois as tecnicas poetica e retorica, embora manipulem o discurso com
meticulosidade, nao devem permitir que a mesma manipulacao transpareca aos
olhos do espectador3. O estilo euripidiano evita ao maximo o choque entre espectador e forma. A linguagem de Euripides, embora toda manipulada, e simples4
(Ran. 961-2, 939-43), e nao so a linguagem, mas toda a estrutura dramatica, que
sempre, quase didadicamente, apresenta, na voz da primeira personagem a entrar
no palco, toda a origem da acao dramatica5 (Ran. 946-7). O teatro de Euripides
e elaborado com o objetivo de tornar-se perfeitamente compreensivel ao espectador. Em Ran. 1434~,o adverbio saphos associa-se a Euripides, e o hemistiquio
euripidiano citado em Ran. 64 faz uma parodia da preocupacao do teatro de
Euripides com a "clareza" do discurso7:
Ar'ekdidasko to saphes e pera phraso;
E entao? Demonstro com clareza ou explicarei ainda mais?
Por outro lado, Euripides critica o estilo de Esquilo justamente pela "falta
de clareza" (Ran. 927), por ser ininteligivel para o espectador (Ran. 926);devido
aos excessos da linguagem (Ran. 922-5), que mais parece um hieroglifo (Ran.
928-32; cf. Ran. 937-8). Assim, se Euripides evita a percepcao metalinguistica do
espectador, o estilo de Esquilo fa-la vibrar. Em Ran. 930-2, ironiza-se essa "falha"
do teatro esquilino, ao dizer Dioniso que ficou a noite toda pensando no significado
de determinada palavra empregada numa tragedia de Esquilo '...
Mas o que exatamente pretende Euripides ao cuidar da clareza de suas
composicoes? Ora, essa mesma clareza permite ao espectador penetrar o teatro
euripidiano - a linguagem e a estrutura dramatica - com tal facilidade que aquele
nem percebe ter diante de si uma forma poetica, quer dizer, nao pensa estar
olhando para uma representacao poetica (tecnica mimetica), mas se sente diante
da propria realidade (natureza); enfim, e realismo o que pretende Euripides. Por
isso o argumento que o tragediografo lanca, no agon das Ras, contra a critica de
Esquilo ao teatro euripidiano (Ran. 1043-4, 1050-1) alega justamente a forca de
realismo deste teatro (Ran. 1052), efeito poetico impraticavel para o teatro do seu
contendor, em cuja linguagem tem de reparar a todo instante o espectador.
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Mas se o teatro euripidiano e obra da tecnica mimetica, isto e, um discurso
que imita um discurso, qual o exato tipo de discurso que deve imitar? Ora, uma
vez que pretende ser claro e realista, o que consegue nao deixando transparecer
os recursos tecnicos empregados na construcao de sua poesia, a que outro discurso
aplicara sua tecnica mimetica, senao aquele que por natureza nao 6 elaborado?
Em outras palavras, deve imitar a fala descuidada do povo, e o tipo mais informal
desta: a fala dos comerciantes, a fala da Agora (cf. supra notas 4 e 8). Em termos
tecnicos, Euripides teria aliviado a tragedia da linguagem rebuscada (Ran. 939-40,
961), conferindo-lhe uma forma mais enxuta (Ran. 941-2); teria elaborado um
estilo de tom pedestre, mais apto a representar o discurso cotidiano dos homens
da agora9 (cf. Ran. 1015) que o estilo preciosista (Ran. 836-9) e empolado (Ran.
839, 961) de Esquilo.
Mas se tal e o estilo, seria dificil, pela lei da verossimilhanca, que as
personagens do teatro de Euripides representassem grandes herois. E certo que
uma tragedia deva apresentar herois, mas os de Euripides sao todos deformados.
Deformados fisicamente, como o cego Fenix (Ach. 421), o coxo Belerofonte (Ach.
427), os feridos e esfarrapados Filoctetes (Ach. 424) e Telefo (Ach. 430); deformados moralmente, como as adulteras e incestuosas (Thesm. 392-4; Ran. 850,1044,
1079-81) Melanipas, Fedras e Estenebeias (Thesm. 547; Ran. 1043). Ora, que sao
essas personagens senao figuras que mais bem retratam a realidade empirica que
herois fortes e virtuosos, como os Patroclos e Teucros de Esquilo (cf. Ran. 1042)?
Enfim, apenas atencao a verossimilhanca, isto e, observacao da conformidade entre
o discurso e o carater da personagem dramatica, procedimento'tao caro a tecnica
poetica10.
E nao somente as personagens sao elaboradas em conformidade com o discurso,
mas tambem a acao. O proprio Eurfpides explica que o realismo de seu teatro se
deve ao cuidado de se elaborarem imagens que reproduzam cenas cotidianas da vida
dos homens (Ran. 959-61). Enfim, o realismo do discurso euripidiano estende-se, pela
atencao a verossimiihanca, as personagens e a propria acao dramatica.
Mas trata-se sempre de representacao poetica, isto e, se o discurso do
comerciante epor natureza descuidado, o da personagem euripidiana e descuidado
por imitacao. Ao mesmo tempo, porem, gracas ao efeito de realismo produzido
pelo discurso pottico e garantido pela lei da verossimilhanca, que ajusta o carater
e a acao da personagem dramatica ao discurso, a mimese, representacao da representacao do ser (tecnica), produz no espectador a sensacao do ser (natureza).
O realismo e um efeito estetico (tecnica mimetica), diferente, portanto, da
realidade, uma verdade empirica (natureza); mas a mimese faz o espectador tomar
aquela por esta. Numa palavra, a mimese produz ilusao no espectador. Euripides,
tao logo modelada, no prblogo das Mulheres que celebram as Tesmofdrias, a figura
feminina que seu parente torto representara, observa que a mesma nao passa de
"aparencia" de figura feminina (cf. Thesm. 266-7: eidos). O tragediografo conhece
perfeitamente a natureza "ilusorianda poesia, de que fala no inicio do epirrema
do agbn das Ras (910: exepata; cf. Eccl. 237-8: exapatetheis e exapatan).
Observe-se ainda que o discurso realista deve, a fim de parecer informal,
causar a impressao de nao ter sido preparado; vale dizer, deve imitar (tecnica
mimetica) a improvisacao espontanea (natureza) da linguagem empregada na agora. Para o coro das Mulheres que celebram as Tesmofbrias, venceu o agbn o discurso
da segunda personagem feminina, o que pareceu "nao ter sido premeditado"
(Thesm. 462: ouk akaira). A explicacao e simples. Se, pela lei da verossimilhanca,
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se exigem, para um discurso realista, personagens e acao dramatica realista, para
um discurso improvisado, espera-se uma personagem espontanea, ou ainda, sincera.
Como o realismo, a sinceridade e mais um efeito ilusorio da tecnica poetica.
O discurso, por meio da lei da verossimilhanca, produz a expectativa de sinceridade
da personagem (efeito mimetico), mas essa expectativa confunde-se, no espectador,
com a propria sinceridade (natureza).
Da ilusao de sinceridade, porem, decorre ainda outro efeito. Pois o espectador,
ja iludido pela aparencia de realidade, agora sente simpatia pelo discurso que ouve;
em outras palavras, se o discurso e, ou melhor, parece sincero, o espectador sentira
confianca nele. Assim, se a primeira personagem feminina do agon das Mulheres que
celebram as Tesmofonas falou de maneira imparcial (cf. Thesm. 383) e por meio de
argumentos (Thesm. 437), com certeza o coro reconhecera a justica do discurso
daquela, mas nao se comovera com ele, porque percebeu a frieza do mesmo, todo
sopesado pela perspicacia da oradora (Thesm. 439). A segunda personagem feminina,
contudo, por falar de maneira parcial (Thesm. 445) e por meio de imagens apelativas
(Thesm. 46-52), demonstra que o seu discurso e descontrolado pela emocao. Este,
sim, angariara toda a simpatia do coro (nesm. 459-65), que julgara o discurso "convincente" (Thesm. 464: pithana)ll.
Tra'ta-se do efeito da persuasao do ouvinte, efeito precioso para a tecnica
retorica. Que e isso o que o teatro de Euripides produz no espectador provam as
palavras do coro que comentam o discurso daquela segunda personagem feminina:
primeiro, qualifica-se este com o adjetivo kompsos (Thesm. 460), que bem se
associa ao estilo euripidiano (cf. supra nota 2); segundo, e mais importante, atribui-se o poder de persuasao do discurso a "inteligibilidade" do mesmo (Thesm.
463-4), que corresponde a qualidade fundamental de clareza do estilo euripidiano.
No prologo das Mulheres que celebram as Tesmofonas, o proprio Euripides recomenda a seu parente torto, na figura da personagem feminina construida pelo
poeta, falar "com persuasao" (Thesm. 268: pithanos). Tambem a Euripides lanca o
coro, no exodo da mesma comedia, o desafio de "persuadir" o arqueiro barbaro
(Thesm. 1171: peithe).
Pela lei da verossimilhanca, se o discurso aparenta sincero, produz no
espectador ou ouvinte a expectativa de tambem ser o que o profere sincero, e esse
efeito da tecnica mimetica sera confundido com a natureza do imitador; em outras
palavras, o espectador ou ouvinte julgara realmente sincero o que profere aquele
discurso. Logo a persuasao repousa unicamente na forma do discurso, isto e, na
clareza e aparente informalidade deste, e nas leis intrinsecas do discurso (as leis
da verossimilhanca). A citacao da Antigona de Euripides em Ran. 1391 proclama
a ascendencia da palavra na producao da persuasao'2:
Ouk esti PeitholZs hieron allo plen Logos
Nao existe outro templo da Persuasao alem da Palavra.
Assim, ao efeito poetico de realismo, sobrepoe-se o de sinceridade, que,
por sua vez, produz o efeito retorico da persuasao do espectador ou ouvinte. De
outros procedimentos retoricos pode valer-se agora a tecnica mimetica. Pode, por
exemplo, intensificar a forca da persuasao procurando, mais que conquistar a
confianca, excitar a piedade do espectador ou ouvinte. Elabora-se, entao, uma
personagem ou um orador apto a produzir tal efeito. Pode-se representar uma
figura tirada diretamente do cotidiano, como a segunda personagem feminina das
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Mulheres que celebram as Tesmofdrias, uma simples vendedora de flores (Thesm.
447-8), apta a excitar a piedade do espectador por sua singeleza natural.
No caso de Euripides, um tragediografo, o emprego desse efeito pode
causar algum embaraco, pois a tragedia deve, por sua particularidade formal,
nutrir-se de figuras mais nobres, que dificilmente excitariam a piedade do espectador. Assim, a solucao euripidiana, como ja vimos, e apresentar figuras que, se
bem que heroicas, sejam deformadas13. Diceopolis procura Euri ides porque
pretende excitar a "piedade" do coro (Ach. 383-4, 436: ath1idtaton)'q e Euripides,
por sua vez, esmera-se em modelar personagens que produzam tal efeito, justamente as personagens de coxos e mendigos (Ach. 410-3; cf. Pac. 147-8, 740; Ran.
842, 1063-4). Em Ach. 418-31 faz-se uma hilariante parodia desse recurso composicional de Euripides. E como se este pensasse: "Uma figura desgracada? Sim,
esta! Ou nao, talvez seja melhor esta outra, mais desgracada. Tambem nao, mas
esta terceira, ainda mais desgracada!" ...
Trata-se do efeito retorico convencionalmente chamado captatio beneuolentiae, que intensifica o efeito retorico de persuasao do espectador ou ouvinte.
Assim, a tecnica mimetica abdica da realidade, uma vez que e representacao
da representacao, discurso que imita discurso. Com o simples manuseio do discurso,
produz no espectador ou ouvinte a sensacao de realismo e confianca, isto e, constroi
o realismo (efeito -poetico) e recusa a realidade (natureza), produz a persuasao
(efeito retorico) e rejeita a sinceridade (natureza). Mas isso nao e tudo. A tecnica
mimetica nao so abdica da natureza, mas tambem a compromete,. pois, ainda que
um orador possuisse um carater (natureza), isso de nada lhe valeria, se nao soubesse
representa-lo retoricamente (tecnica mimetica). Em outras palavras, a confianca
do ouvinte, trabalhada por um jogo persuasivo puramente linguistico, nao seria
conquistada, e o proprio discurso, se mal formulado, comprometeria a natureza
do orador. Vale dizer, nao basta ao orador "ser (por natureza)", e necessario
"parecer ser (por imitacao)". Vao de encontro a essas palavras as do nlefo de
Euripides, citado em Ach. 440-1:
Dei gar me ddxai ptokhbn einai tdmeron,
einai mdn hdsper eimf, phafnesthai dd md
Necessito, pois, apresentar-me hoje como mendigo, ser o que sou, e
nao parecer.
Pode-se dizer que a tecnica mimetica nao so abdica da natureza, mas
tambem a vence. A qualidade da representacao reside na eficiencia dos proprios
mecanismos representativos (tecnica mimetica), nao na ualidade do ser real (natureza) que deveria servir de base para a representacaog. Euripides, manuseador
da tecnica mimetica, e experto nos "mecanismos"da mimese (Thesm. 927, 1132:
mekhandn16; cf. Ach. 391), isto e, nos artificios do discurso com que constroi suas
tragedias, como "frases feitas" (cf. Ach. 444, 447: rhematfois) e "versos prontos"
(Ran. 942: epyllfois).
'iao importante quanto os artificios do discurso e a atencao as leis intrinsecas
do discurso, as leis da verossimilhanca, que garantem a boa manipulacao daqueles.
Essas leis, todavia, confundem-se com as leis da logica. Dai defender Euripides,
nopntgos do agdn das R&, os "mecanismos da logica" (Ran. 973: logismon enthels
te tdkhne; cf. Ran. 774-5: hoi d'akrodmenoi t6n antilogiBn kal lygismdn kal strophdn).
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Em suma, a tecnica mimetica realiza o casamento das formas do discurso, ou
estetica, com as leis da veros~imilhan~a,
ou logica1'.
Do mesmo modo que a qualidade da representacao reside na eficiencia
dos mecanismos representativos, nao na qualidade do ser real que deveria ser
representado, o sucesso do poeta ou orador depende exclusivamente do conhecerem-se e empregarem-se os artificios do discurso (tecnica mimetica), e nao de
qualidades pessoais (natureza) que aqueles possam apresentar, tais como a sinceridade do poeta ou o carater do orador. Assim, se, por um lado, a tecnica mimetica
realiza o casamento da estetica com a logica, por outro, separa o discurso (tecnica
mimetica) do carater (natureza) de quem fala, isto e, separa a estetica da etica18.
A citacao do Hipblito de Euripides em Thesm. 275-6 propoe justamente a dissociacao entre a palavra e a intencao de quem fala:

[...I hbti he phrdn bmosen,
he glotta d'ouk ombmok' [...I
O coracao prometeu, mas a lingua nao prometera.
A tecnica mimetica e logica, mas aetica. Assim, como bem se definiu, a
qualidade da representacao e a qualidade do poeta ou orador que emprega a
tecnica mimetica sao, nao exatamente qualidade (natureza), isto e, virtude (etica),
mas eficiencia (tecnicallogica). Num passo do antephema do agbn das Ras, Euripides demonstra estar interessado, nao na virtude do individuo, mas na "eficiencia"
(Ran. 1009-ll), designada com a palavra bekion (Ran. 1009).
Enfim, a tecnica mimetica afirma sua natureza tecnica, por assim dizer. Ela
nao 6, nesse sentido, uma ciencia (epistkme), cujos principios se fundamentam
numa observacao da natureza, mas uma tecnica tkkhne , cujos mecanismos, e nao
principios, se articulam quase automaticamente1 . Assim, o verbo empregado por
Euripides no agbn das Ras para definir a arte que pratica e tekhnyazo (Ran. 957).
E quando Diceopolis -anunciasua intencao de recorrer aos artificios de Euripides
(Ach. 383-4), o coro dos Acarnenses nomeia a atitude daquele com o mesmo verbo
tekhnyazo ,(Ach. 385).

6

)

2. Poesia e natureza
Mas Euripides sera o poeta perdedor do agbn das Rus (Ran. 1469-73). A
comedia aristofanica deixa entrever, com isso, que nao e a poesia euripidiana o
modelo estetico que defende. Com um artificio sagaz, usa 'da citacao do Hipblito
de Euripides em Thesm. 275-6, que tao bem definiu o carater peculiar daquela
poesia (cf. supra), para, com uma parodia da mesma citacao, justificar a derrota
do poeta no agbn das Ras, mais precisamente, por que Dioniso, tendo dito que
iria ao Hades buscar o poeta Euripides, agora parte levando .consigo outro poeta
(Ran. 1469-73):
He glott'ombmok' (Ran. 1471)
A lingua prometera.
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A citacao e a parodia da citacao tem sentido inverso: naquela, enfatiza-se o
poder do discurso (Thesm. 276: glofta), a que se subordina a intencao (Thesm. 275:
phrdn) de quem fala; nesta, insinua-se justamente o contrhio, isto e, a supremacia
da intencao (cf. Ran. 1468: psykhd) em relacao ao discurso (Ran. 1471: gloft').
A comedia aristofanica discorda da autonomia tecnica da poesia euripidiana
em relacao a natureza. Para esta, como vimos, as qualidades da poesia e do poeta
significam nao exatamente qualidade (natureza), isto e, qualidade do objeto representado e qualidade pessoal do poeta, mas eficiencia (tecnica), isto e, funcionamento autonomo dos mecanismos do discurso e, para o poeta, conhecimento e
aplicacao destes. A comedia aristofanica, por sua vez, ocupa-se fundamentalmente
da natureza; importa-lhe a natureza do objeto a ser representado, bem como a
natureza do poeta.
E fundamental para a comedia aristofanica o carater etico da poesia, isto
e, o conteudo etico do objeto a ser representado e o compromisso etico do poeta
com a representacao.
Quanto ao objeto, este deve apresentar um conteudo etico elevado. No
prologo das Vespas, apos explicar aos espectadores o tema da comedia, Xantias
avisa que nao se deve esperar um tema muito elevado - este mais conviria a uma
tragedia -, mas de modo algum um tema vulgar (Vesp. 56-7). Mais claramente, 6
Diceopolis, cujas posicoes coincidem com as de nosso autor (cf. Ach. 502, 377-8
e 5-8), quem afirma, no discurso em trimetros da cena imediatatnente anterior a
parabasis dos Acarnenses, que o objeto da comedia pode e deve ser o "juston(Ach.
500-I)~'. Naparabasis da mesma peca, reafirma esse ponto de vista o corifeu (Ach.
645, 655).
Quanto ao poeta, este deve manter um compromisso etico com o discurso.
Ainda nos Acarnenses, Diceopolis declara, sempre em nome do Poeta, que fala o
que pensa (Ach. 369). Insiste-se na conciliacao da palavra com o carater daquele
que a profere: em dois passos quase identicos, naparabasis das Vespas (1036-7)
e naparabasis da Paz (759-60), anuncia o corifeu que o Poeta diz sempre o que
pensa, ainda quando ameacado por pressoes politicas (cf. Vesp. 1284-91).
Somente apos fundamentar-se na natureza, a comedia arjstofanica ira construir seu discurso, de modo que este seja decorrencia imediata do conteudo etico.
Assim, declara o corifeu da Paz, naparabasis da peca, que a comedia aristofanica,
uma "arte elevadan (Pac. 749: tdkhnen megalen), tem "palavras e pensamentos
elevados"(Pac. 750: dpesin megalois kal dianofais).
Do mesmo modo, as personagens devem ser personagens nobres. Assim,
afirma o corifeu, na parabasis das Vespas, que o Poeta nao poe em cena homens
comuns (Vesp. 1029). Uma personagem de carater nobre, contudo, dificilmente
sobreviveria numa comedia; a solucao de Aristofanes, entao, e por em cena homens
comuns mas perigosos (cf. Vesp. 1029-42; Pac. 751-8), com dentes pontiagudos e
olhares terriveis (Vesp. 1030-2; Pac. 754-5), semelhantes a Lamias (Vesp. 1035;Pac.
758) e outros monstros (Vesp. 1038), e que exijam oponentes a altura, homens
extremamente corajosos, de uma coragem herculea (Vesp. 1030; Pac. 752).
Na verdade, trata-se de atencao a verossimilhanca (cf. Vesp. 1027: epieike):
para um conteudo de valor etico elevado, um estilo elevado; para proferir um
discurso de estilo elevado, uma personagem de carater. Porem, e importante observar que, diferente da poesia euripidiana, em que as leis da verossimilhanca
constituem um mecanismo auto-suficiente, a comedia aristofanica dota as mesmas
de conteudo etico.
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Assim, a comedia aristofanica difere da poesia euripidiana nao por nao
empregar os mecanismos logicos que esta emprega, mas por dota-los de conteudo
etico, ou, simplesmente, por dota-los de sentido. Ja o carater auto-suficiente que
os mesmos apresentam na poesia euripidiana produz um discurso vazio. O termo
pejorativo empregado por Aristofanes para designar a vacuidade desse discurso
e lalko, 'tagarelar". Isso diz Euripides, no agbn das Ras, ter ensinado aos homens
(Ran. 954), o que confirma, no mesmo agdn, Esquilo (Ran. 1069; cf. 916-7). E
tagarelice tambem o que Euripides espera da personagem feminina que criou no
prologo das Mulheres que celebram as Tesmbforias (cf. Thesm. 267).
Poder-se-ia dizer que, ao transformar a comedia aristofanica o carater
puramente logico das leis da verossimilhanca, seu estilo e suas personagens passam
a ser, em vez de uma consequencia logica (tecnica), uma decorrencia natural
(natureza) do conteudo etico. A forma daquela comedia nao e representacao da
representacao da natureza, mas, fundamentada na natureza e, mais que isso, penetrada pela natureza, pretende ser apresentacao da natureza. Em outras palavras,
a comedia aristofanica repudia o efeito ilusorio da tecnica mimetica2l. Assim, na
parabasis dos Acarnenses, o corifeu declara que o Poeta nao quer "iludir" os
espectadores (Ach. 657: exapawon).
Em funcao do ponto de vista que defende, a comedia aristofanica critica
a poesia euripidiana. O carater tecnico da poesia euripidiana nao passa, para
aquela, de tecnicismo, uma vez que e fruto de mecanismos do discurso, que funcionam de maneira autonoma (cliches), e, consequentemente, vazia de conteudo
etico. Assim, o prologo das Ras abre-se com uma divertida parodia dos cliches da
comedia (Ran. 1-18). Ja no inicio da cena dos trimetros entre a primeira e a
segunda parabasis das Aves (903-58), parodiam-se os lugares-comuns das poesias
epica (Au. 907-10) e lirica (Au. 950), de que tanto se mostra conhecedora a
personagem do poeta. E no prologo das Mulheres que celebram as Tesmoforias,
parodiam-se os cliches do coro tragico, numa especie de parakhorkgema (Thesm.
101-291~~.
A poesia euripidiana, por ser representacao da representacao (tecnica),
pode dizer-se artificial, isto e, sem conteudo real (natureza); por outro lado, devido
a seu carater tecnicista, pode dizer-se artificiosa, isto e, cheia de formulas. Ora,
a artificialidade dos artificios teatrais de Euripides e bem demonstrada em passos
que parodiam a tecnica composicional do poeta. O passo de Ach. 431-79, a que
se assemelha o de Thesm. 213-63 e em que Diceopolis vai arrancando a Euripides,
um a um, os aparatos indumentarios das personagens coxas deste, ate que Euripides
exclame que nada lhe restara de sua tragedia (Ach. 464, 470), demonstra que,
suprimidos os artificios, nada fica da poesia euripidiana e que, consequentemente,
esta e artificial.
E nao s6 artificiais, mas ate superfluos sao os artificios da poesia euripidiana.
E o que se depreende do passo em que, ao tomar Diceopolis mais um dos aparatos
indumentarios de Euripides, o cestinho queimado, e ao perguntar o tragediografo
aquele a razao de querer tal peca, Diceopolis diz que justamente nao ha razao
alguma (Ach. 454-5)... No passo anteriormente citado das Aves, aponta-se, de
maneira mordaz, o superfluo dos lugares-comuns da epica e da lirica: o poeta
das Aves ja compusera um canto para a Nefelocucolandia antes mesmo de esta
ter sido fundada (Au. 920-3)...
Enfim, naparabasis das Nuvens, o coro reivindica para a comedia aristofanica
a qualidade de, diferente das demais comedias, evitar os lugares-comuns (Nub.
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537-59). Isso a comedia aristofanica reafirma em diversos passos (cf. Pac. 741-50;
P l ~ t 796-9).
.

3. A poesia e o duelo de tecnica e natureza
E facil notar. De um lado, Euripides, com uma poesia tragica cujo tema e
desavisadamente vulgar; de outro, Aristofanes, com uma poesia comica cujo tema
e inesperadamente elevado. Trata-se de uma simplificacao comica: de uma antitese
simplista, a comedia aristofanica produz o burlesco. Mas e Esquilo que, poeta
tragico como Euripides, ira opor-se mais imediatamente a este.
A poesia esquilina opoe-se a poesia euripidiana tal como o fez a comedia
aristofanica, isto e, fundamentando-se na natureza. Em rimeiro lugar, observa o
conteudo etico do objeto a ser representado. Assim, diz squilo que a poesia deve
eleger o que e "honesto" (Ran. 1056: khresta) e rejeitar o que e "vil" (Ran. 1053:
ponerbn). Em segundo lugar, constroi a forma poetica como decorrencia natural
daquele conteudo, isto e, observa as leis da verossimilhan a, mas preenche-as com
a qualidade natural do objeto representado. Assim, diz squilo que, pela "lei da
verossimilhanca" (Ran. 1060: eikbs), seu estilo e elevado porque seu pensamento
e elevado (Ran. 1058-61: megalon gnomon kai dianoion fsa kai ta rhbmata tfktein)
- Esquilo sabe que legou a poesia dramatica, nao o estilo mais elegante, como o
de Euripides, mas o "mais honesto" (Ran. 1062: khrestos, 1060: khresthai; cf. supra
nota 6) - e, consequentemente, as personagens que proferem o discurso devem
ser personagens nobres: semi-deuses (Ran. 1060) e corajosos herois, como Patroclo
e Teucro (Ran. 1042), mas principalmente como Aquiles, a que tantas vezes se
associa a figura do proprio Esquilo (cf. Ran. 992-3, 1264; cf. 832) e que, como
personagem dos Fngios deste, tanto apraz a Euripides criticar (Ran. 912).
A oposicao entre a poesia esquilina, fundamentada na natureza, e a poesia
euripidiana, articuladora da tecnica mimetica, desenvolve-se nas Ras, ao longo do
agbn desta e das demais cenas, ate o exodo.
Como vimos, Euripides acusa o estilo esquilino de alertar a percepcao metalinguistica do espectador e, consequentemente, nao produzir o efeito de realismo,
isto e, fazer o espectador sentir que esta diante, nao de um discurso poetico
(tecnica mimetica), mas de um discurso informal (natureza).
Ja Esquilo acusa a poesia euripidiana de vulgaridade. Em primeiro lugar,
vulgaridade do tema, pois o tema predileto desta e o adulterio (Ran. 1043-4,
1050-1); em segundo lugar, vulgaridade da forma, que apresenta estilo e personagens degradadas (Ran. 1062-3).
Assim, os poetas acusam-se mutuamente. Mas e necessario cuidado. Um e
outro poeta observam diferentes principios composicionais, e as criticas de um e
outro fundamentam-se em pontos de vista diferentes. Euripides pensa a poesia
como representacao da representacao, a que basta a articulacao autonoma dos
mecanismos do discurso para produzir o efeito de realismo, a ilusao poetica. Por
isso critica fundamentalmente, na poesia esquilina, o estilo e a incapacidade deste
de produzir a ilusao poetica.
Esquilo considera a poesia ancorada na natureza e penetrada por esta, quer
dizer, observa a natureza do objeto a ser representado e o compromisso do poeta
com a representacao poetica e, a partir dessa observacao, constroi uma forma
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poetica que os reflita da maneira mais imediata. Por isso critica basicamente, na
poesia euripidiana, os temas, isto e, o conteudo imoral daquela poesia, bem como
a falta de qualidade etica do estilo e das personagens euripidianas.
Assim, e necessario reconsiderarem-se as acusacoes de cada poeta. Euripides, ao acusar fundamentalmente o estilo da poesia esquilina, nao percebe que
este e decorrencia natural do conteudo etico do objeto representado. Do mesmo
modo, nao percebe, ao apontar a falta de realismo da poesia esquilina, que esta
se preocupa, nao com o efeito de realismo (tecnica), mas com a propria realidade
(natureza) do objeto a ser representado. Assim, a poesia esquilina, por nao produzir
o efeito de realismo como quer Euripides, nao deve ser acusada de anti-realista;
ela e simplesmente uma poesia da natureza.
Esquilo, ao acusar fundamentalmente os temas da poesia euripidiana, nao
percebe que eles sao apenas consequencia logica da tecnica mimetica, isto e, o
conteudo da poesia euripidiana e escolhido, nao em funcao de uma predilecao de
Euripides por temas vulgares (natureza), mas simplesmente pela aptidao do tema
para produzir o efeito de realismo (tecnica). Assim, a poesia euripidiana, por nao
apresentar um tema de alto valor etico, nao deve ser acusada de anti-etica; ela e
simplesmente uma poesia tkcnica.
Cada poesia tem as suas propriedades. A poesia euripidiana caracteriza-se
por ser ela mesma uma aparencia, isto e, representacao da representacao, mas
tambem por fazer-se parecer realidade aos olhos do espectador. Assim, Euripides,
ao pretender que o espectador se sinta diante da realidade, na verdade o ilude.
A poesia esquilina preocupa-se com a natureza do objeto a ser repreientado
e, por isso, faz um recorte na realidade, isto e, seleciona o que desta deva ser
representado ou nao. Por sua vez, essa selecao e feita em funcao do compromisso
etico que o poeta deve manter com a representacao poetica, isto e, seleciona-se
o objeto que o poeta julgue o mais elevado. Feito isso, constroi-se a forma poetica
- o estilo e as personagens - penetrando-a de todo o valor etico que possua o
objeto representado e que importe ao 'poeta. Assim, Esquilo, embora apresente
ao espectador um recorte da realidade, fa-lo de maneira viva, isto e, o espectador,
embora se perceba diante de uma ficcao poetica, e penetrado pelo conteudo real
do objeto e pelo sentimento real do poeta.
Em suma, a poesia euripidiana, representacao da representacao, aparenta
(e nao e) realidade; a poesia esquilina, apresentacao do ideal, 6 (e nao aparenta)
idealidade. Plagiando e adaptando a expressao aristotelica (Poet. XXV 166 1460
b 31-5), pode-se dizer que, de um lado, as personagens euripidianas representam
os homens tais como sao, enquanto as esquilinas apresentam os homens tais como
deveriam ser; ou- ainda, .as personagens euripidianas aparentam homens reais, as
personagens esquilinas sdo homens ideais.

Notas
1- Cf. o fragmento heraclitiano: He tbkhne teniphysin
-- .- .. .. .mimoumkne (Herdcl. B 10).
2- Na verdade, o adjetivo kompsds associa-se intimamente ao estilo euripidiano

(cf. Equ. 18: kompseuripikds). Assim, Terameno, um admirador de Euripides, tambem e "legante"(Ran. 967). Tambem o habil discurso da segunda personagem
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feminina das Mulheres que celebram as Tesmofbrias e qualificado pelo coro como
"elegante"(Thesm. 460).
3- Sobre a dissimulatio artis, cf. ARSTI: Rhet. I11 2 1404 b 18-21: Did def lanthanein
poiohtas, kal md dokefn lkgein peplasmknos alla pephykbtos (todto gar pithanbn,
ekefno dh tounantlon, hbs gdr pros epibouleuonta diabtillontai, kathaper pros toas
olnous tous memigmknous).
4- Diz Aristoteles (Rhet. I11 2 1404 b 24-5) que foi Euripides o primeiro a recorrer
a linguagem coloquial para produzir a dissimulatio artis (cf. nota anterior).
5- Sobre os prologos explicativos das tragedias de Euripides, cf. ARSTT. Rhet. I11
14 1415 a 19-20.
6- O verso e proferido por Dioniso apos terem Euripides e Esquilo exposto os
pareceres proprios a respeito de Alcibiades (Ran. 1422): a opiniao daquele e taxativa
(Ran. 1427-9) - como convem a clareza do estilo euripidiano -, a deste, metaforica
(Ran. 1431-2) - como convem a nobreza do estilo esquilino (cf. Ran. 1062).
7- A clareza e, para Aristoteles (Rhet. I11 2 1404 b 1ss.), a primeira qualidade da
expressao (l&eos aretd saphe), e associa-se diretamente a Euripides (id. 24-5).
8- Ao tratar da clareza do discurso e da dissimulatio artis (cf. supra notas 3 e 6),
Aristoteles privilegia o discurso que imita a linguagem coloquial, e nao poetica
(Rhet. 111 2 1404 b 3-24), e associa essa tecnica a Euripides (id. 24-5).
9- O proprio Euripides e filho de uma vendedora de legumes (Thesm., 387; cf.
Thesm. 456; Ach. 478), personagem tipica da agora. Do mesmo modo, e justamente
uma vendedora da agora (Thesm.,457) que vence o agbn das Mulheres que celebram
as Tesmofbrias (Thesm. 459-61). O nome da bem-falante personagem feminina da
Assembleia das mulheres, ~ r a x a ~ o rassocia
a,
a tecnica oratoria desta a maneira de
falar dos comerciantes.
10- Tambem pela lei da verossimilhanca o estilo esquilino exige caracteres afins,
o que bem demonstra saber o proprio bsquiio (cf. Ran. 1058-61).
11-Dira Aristoteles que o discurso deve "ocultar a sua construcao retorica"(Rhet.
I11 2 1404 b 18: lanthanein poiodntas) a fim de ser "persuasivo" (id. 19: pithanbn;
cf. supra nota 3).
12- Praxagora, que constroi oradores por meio da elaboracao do discurso, tambem
busca a persuasao do ouvinte (Eccl. 209, 239).
13- A ousada solucao euripidiana de elaborar um estilo e uma personagem dramatica diferentes dos convencionais e parodiada, com grande humor, em Ran.
1331-63, em que se apresenta uma situacao cheia de elementos tragicos: o sonho
da personagem (Ran. 1332), a interpelacao de divindades (Ran. 1335,1345,1361-2),
o rito de purificacao (Ran. 1338-40), e tudo por causa do roubo de um galo ...
14- Faz-se uma parodia do sentimento produzido pelo discurso poetico no espectador em Thesm. 130-3, em que se descrevem os sentimentos lascivos produzidos
pelo canto sedutor de Agatao no parente torto de Euripides.
15- Cf. ARSTT. Poet. XXV 162 1460 b 13-9.
16- Os filhos dancarinos de Carcino, mencionados em Pac. 781-4, sao designados
mekhanodiphai (Pac. 790; cf. Pac. 864), isto 6, dancarinos tecnicistas, malabaristas.
Em Vesp. 1474-537, faz-se uma longa parodia da danca moderna de Frinico. O
fato de ser Filocleo bebado quem vai dancar a Frfnico ja indica que a danca deste
nao passa de uma serie de tropecos (Vesp. 1484-6), na verdade, uma danca malabaristica (Vesp. 1523-s), que movimenta a coluna vertebral (Vesp. 1498-9), as pernas
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(Vesp. 1491), as articulacoes (Vesp. 1494), o femur (Vesp. 1495), mas tudo so para
causar sensacao no espectador (Vesp. 1525-6), para persuadi-lo, por assim dizer.
17- A relacao entre retorica e dialetica e o que primeiro se afirma na Retbrica
aristotelica: He rhetorikt! estin antfstrophos te dialektike (I 1 1354 a 1; cf. id. 1355
b 8-21; 2 1356 a 25-33).
18- Cf. ARSTT. Rhet. I 2 1356 a 20-5.
19- Segundo Aristoteles, a retorica nao pertence a nenhuma "ciencia"((Rhet. I 1
1354 a 3: Oudemids epistkmes aphorismt!nes; cf. id. 2 1356 a 32), mas e propria de
uma "tecnica, ou arte" (id. 11: Tkkhnes krgon einai).
20- Assim como o nome de Praxagora revela o tipo de discurso que a personagem
feminina conhece (cf. supra nota 9), assim o nome de Diceopolis revela o tipo de
objeto de que esta personagem se ocupa.
21- Da mesma forma, aquela comedia deprecia o efeito persuasivo da tecnica
mimetica (cf. Ran. 1396).
22. Ao mesmo tempo, parodiam-se as inovacoes das formas poeticas. No agdn das
Ras, parodiam-se, na voz de Esquilo, as inovacoes musicais de Eurlpides (Han.
1309-22), seja suas inovacoes melodicas (cf. Ran. 1314, 1347) seja suas inovacoes
ritmicas (cf. Ran. 1322-3). E que a tecnica poetica euripidiana, por ser apenas um
jogo tecnicista, so pbde usar de formulas, seja porque usou de formulas previamente
conhecidas seja porque tudo o que possa criar se transforma em formula.

SANTOS, M. M. La theorie litteraire aristophanique. Classica, Sao Paulo, 516:
79-91, 199211993.
-

-

-

-

RESUME: Outre les thbmes sociaux et politiques, Ia comedie aristophanique presente le thbme litteralre. Celul-ci se d6roule. de
facon sporadique, dans une scbne des Acharniens (407-78) et, de
facon inconditionelle, aux Thesmophories - particulibrement dans
Ia scene jouee par Agathon (Thesm. 97-265) - et dans Ia deuxieme
partie des Grenouilles (738-1533). On peut dire que Ia comedie
aristophanique elabore un systbme de critique litteralre, dans leque1
on peut discerner deux types fondamentaux de poesie: Ia poesie
qui imite Ia poesie m6me (tdkhne), dont Euripide est le modele, et
Ia poesie ui imite Ia nature (physis), dont Eschyle est le modele.
MOTS CL S: Aristophane, theorie litteraire, theatre.
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