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TEATRO E PODER NA GRÉCIA i

I — TEATRO E SOCIEDADE
A explosão do teatro grego é coeva dos movimentos que propugnavam a democratização da vida ateniense. O seu grande florescimento
no séc. V coincide mesmo com o auge da democracia, a ponto de se
poder falar, com R. Cantarella, em destino solidário da polis e do
teatro, e ver na tragédia ática, com C. Meier, «O Belo específico sobre
o qual se apoiava a democracia» 2.
R. Hunter exprime opinião similar: «A tragédia clássica, não menos
do que a comédia aristofânica, é um produto da polis e reflecte continuamente sobre a vida da polis» 3.
Para J. Henderson, os poetas cómicos eram os intelectuais constituintes do demos durante o período de soberania popular que começou
com as reformas de Efialtes em 462/461, e, nos festivais oficiais, eles
influenciavam a formulação da sua ideologia e a posição pública dos
indivíduos» 4.
Num livro de elevada qualidade, E. A. Havelock defende que o
teatro grego se desenvolveu como suplemento e sucessor da épica,
assumindo, no mundo ático, as funções pedagógicas que Homero

1
O presente artigo encontra paralelo num outro que publiquei, com o título
«Teatro e poder em Roma», em As Línguas Clássicas. Investigação e ensino, Coimbra, Faculdade de Letras, 1993, p. 122-142.
2 Ver, respectivamente, R. Cantarella (1970) 57 e C. Meier (1991) 10.
s R. Hunter (1985) 137.
* J. Henderson (1992) 272.
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desempenhava em relação ao mundo grego em geral 5 . Este facto
explicaria a decisão de financiar publicamente os festivais e deles encarregar magistrados públicos, e a convicção de que o teatro desempenhava um serviço público vital.
Que o teatro e o dramaturgo cumpriam uma função pedagógica
e cívica, é o que transparece de dois factos que vou referir.
Primeiro: o agon entre os trágicos, nas Rãs de Aristófanes, não se
resolve a nível de técnica dramática ou de qualidade literária, mas
através de uma decisão final, aceite tanto por Esquilo como por Euripides, baseada na utilidade do poeta cómico e na sua capacidade de dar
conselhos à cidade (cf. v. 1500-1503). De resto, Aristófanes reclama,
nas suas obras, essa exacta missão pedagógica, a qual se pode facilmente rastrear através da recorrência do verbo ôtôáoxeiv.
Segundo: ao recusar a literatura dramática na sua cidade ideal,
Platão esteia-se em critérios educativos, morais e epistemológicos, não
em. critérios literários. E, respondendo à letra, Aristóteles afirmará
que as artes de imitação, nas quais também o drama se inclui, são uma
fonte de conhecimento e prazer.
Ora Platão e Aristóteles já se encontravam longe tanto da tragédia
clássica como da comédia antiga, que utilizava um cómico ofensivo.
No seu tempo, caminhava-se já pela via da comédia nova, aquela que
mais iria influenciar o teatro latino. Mas a própria comédia nova,
com o seu tom moralizante e o seu interesse pelos valores universais,
haveria de desempenhar uma função simultaneamente lúdica e educativa, ao procurar resolver os problemas de foro individual.
Importante é, ainda, observar que a época onde mais intensa foi
a ligação entre o teatro e a sociedade fosse também aquela onde o teatro atingiu a mais elevada qualidade estética. E que não há valores
estéticos desligados de mensagem, e há ideias que, no dizer de
Lucrécio, podem melhor ser explicadas na suavíloqta linguagem das
Musas 6.
Assim, discutir as relações entre teatro e poder, analisar a função
cívica do teatro, nas suas vertentes política, religiosa e pedagógica, não
significa negar a existência de uma intenção lúdica. É o momento dè
lembrar que, para além da fruição estética, já por si uma fonte de prazer, os dramaturgos, como opina Havelock, se preocupavam em com-

5

E. A. Havelock (1982) 267 sq. O autor enfatiza a importância da passagem,
contemporânea de uma literatura oral para a literatura escrita e a leitura silenciosa,
« Ver Lucr. 4.1-25.
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binar o divertimento com a educação 7 . P o r seu lado, a intenção educativa implicava certamente uma reflexão sobre os problemas concretos
da polis.
II — O D I Á L O G O D O T E A T R O C O M A POLIS
De facto, tanto na tragédia como em especial n a Comédia Antiga,
isto é, n a comédia ateniense d o século V a . C , tem sido assinalada a
presença de intenção e reflexos políticos 8 . O dramaturgo equacionava
nas suas peças os problemas fundamentais da polis, procurando oferecer possibilidades de solução e, dessa maneira, actuar pedagogicamente
sobre os cidadãos reunidos no teatro 9. Esta ambição de intervir civicamente, isto é, de educar o povo, apoia-se, como já referi, na tradição
que atribui à poesia u m a função pedagógica 10 . Ora, mesmo nessa
perspectiva restrita, a formação do cidadão era u m a actividade de
carácter eminentemente político, não só por razões de moralidade
como até por motiyos epistemológicos n . E não deixa de ser a p r o 7

E. A. Havelock (1982) 263. A importância da função lúdica foi acentuada
por A. W. Gomme (1938) 75-98; cf. R. G. Ussher (1969) 394; K. J. Dover (1972) 159.
8
D. Lanza (1977) 15: «Il teatro è in Atene costituzionalmente politico: fa
parte delia vita politica delia cita, ne mutua l'ordinamento, le modalità organizzative,
i contemiti»; K. Matthiessen (1979) 143: «Der Dichter, der den Sieg im tragischen
Agon erstrebte, musste einerseits auf Gefúhle und Meinungen des Publikums Riicksicht
nehmen, andererseits konnte er versuchen, es im Sinne seiner eigenen Vorstellungen
zu beeinflussen und auf diese Weise in begrenztem Umfang politisch wirksam zu
werden»; C. Meier (1991) 251, sobre os três grandes trágicos atenienses, conclui
que a sua tragédia era centrada sobre os problemas fundamentais do corpo cívico
ateniense.
9 Cf. R. Cantarella (1970 54-55 ; Th. Gelzer (1979) 260-261 ; F. Kolb (1979) 504.
Ver recorrência de ôiôáoxeiv na obra de Aristófanes, e.g. Ra. 1053-1055. Escreve
F. Delia Corte (1981) 231, a propósito da tragédia em Roma: «... dont la particularité était d'être un moyen de communication qui pouvait influencer directement le
public, véritable massmedia de l'Antiquité ...»; e L. R. Hunter (1985) 137, sobre a
Grécia «... there can be no doubt that drama was an accepted medium in which to
air matters of general importance to the citizens». Vide D. Lanza (1977) esp. 8-12:
«E la polis, le sue contraddizioni, i suoi pericoli, le sue crisi, i farmaci necessari per
ricomporne 1'unità, sono appunto i contenuti fondamentali delle opere teatrali ateniesi, delle tragedie come delle comédie».
10
Vide E. A. Havelock (1982); D. Lanza (1977) 12: «La poesia drammatica
appare I'ultima forma di quella poesia di trasmissione essenzialmente orale propria
délia tradizione greca»; R. L. Hunter (1985) 137.
n Vide Platão, R. 392-398; Lg. 817; a opor a Ar. Po. 1448b4-19. De qualquer modo, a razão moral já servira para atacar Homero, como se vê no fr. 11 Diels
de Xenófanes.
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priado recordar que, nas sociedades clássicas, moral e política caminhavam de mão dada 12.
A realização desta intervenção relaciona-se, na tragédia grega,
com o sen rápido desenvolvimento nos sécs. VI e V. «Classical tragedy,
no less than Aristophanic comedy, is a product of the polis and reflects
continually upon the life of the polis» 13. Tal desenvolvimento conduz
à discussão dos problemas da polis sob a roupagem do tratamento do
mito, o qual desempenhava já um papel político tradicional nas reivindicações territoriais na Grécia arcaica 14. Observa P. Grimai que a
tragédia grega «apresentava frequentemente um aspecto político, mesmo
quando o seu tema parece dizer respeito a outras cidades» 15.
Esta penetração da política pode realizar-se de várias maneiras:
novas interpretações do material mitológico; alusões a eventos e personalidades contemporâneos; composição de peças ou cenas com
alegorias de acontecimentos coevos 16.
Frínico, por 493/492, com A Tomada de Mileto, teria lançado
«possivelmente a mais antiga tentativa de tratar na tragédia um acontecimento da época, que depois teve continuidade nas suas Fenícias e
nos Persas de Esquilo» 17.
Na tragédia, todavia, as referências e alusões a acontecimentos ou
personagens contemporâneos têm uma função que transcende a mera
referência tópica, pois, na generalidade, o dramaturgo intenta ilustrar
princípios válidos para todos os tempos. E fá-lo integrando o conteúdo e a mensagem numa soberba realização artística.
Assim, Esquilo equaciona temas como os perigos que pesam sobre
o destino colectivo de uma cidade (Sete contra Tebas); o carácter
destrutivo do despotismo, através de uma das primeiras imagens polémicas da tirania, e a glória de Atenas (Persas) 18 ; a necessidade de o
« Vide P.-A. Janet (1971) e.g. p. 96, 143, 160-162.
13 R. L. Hunter (1985) 137.
14
A questão levanta alguma perplexidade entre os adeptos da origem dionisíaca da tragédia, conforme observa A. Lesky (1983) 19: «But all this seems strangely
contradicted by the predominantly non-Dionysian character of tragic subject matter»;
e p. 20: «... despite many attempts one cannot speak of a stronger emphasis on
Dionysian material, even for the earlier period».
is P. Grimai (1986) 46.
16
F. Kolb (1979) 535 sq. ; a penetração do mito também se deu na comédia.
17 Ver Testim. 4 frs. 8-12 Snell; J. Ribeiro Ferreira (1983) 221-222, em esp.
p. 222 n. 3, e A. Lesky (1983) 33-34, para a controvérsia sobre o carácter político da
peça; A. Pickard-Cambridge (1962) 63-65, sobre Frínico em geral; e G. A. Seeck
(1979) 165-166.
!8 H. Gõrgmanns (1979) 46.
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m u n d o «ser orientado não pelo orgulho, mas pela moderação» (Prometeu) 1 9 ; a oposição entre liberdade grega e escravatura b á r b a r a
(Suplicantes) ; a fundação mítica de um estado de direito (Euménides) 2 0 .
Nesta medida, Esquilo foi um modernizador do mito da tragédia 21.
Quanto a Sófocles, cujas «preocupações políticas ... são m u i t o
menos sensíveis», recorde-se como a Antígona dramatiza o conflito
entre Estado e família, entre lei humana e lei divina 22 . As Traquínias
revelam, com a história de Dejanira e Hércules, um exemplo das limitações da condição h u m a n a 2 3 . O Filoctetes apresenta um caso de
reinserção social 2 4 . Talvez o élan filosófico e teológico que se encon-

19

P. Grimai (1986) 47. O Prometeu traça um quadro negativo da tirania
(aplicada a Zeus), ou, como recorda J. de Romilly (1981) 221, opõe a liberdade à
tirania. A autora, nas p. 221 sq., alarga as suas considerações sobre o tema da liberdade aos Persas (o orgulho dos Gregos impede-os de aceitar o jugo persa; às Suplicantes (Pelasgos insistem na necessidade de consultar a cidade); às Coéforas (oposição aos usurpadores que reinam pelo terror) ; e às Euménides (instituição de uma
ordem firme e pacífica, à guarda de um conselho). Sobre as Euménides, escreve
S. Saïd (1981) 121 : «Dans l'Athènes démocratique que la fin des Euménides met en
scène, la vertu est devenue l'affaire de tous et la concorde n'est plus, comme elle
l'était chez Homère et Hésiode, la conséquence d'une administration correcte de la
justice par des rois capables d'apaiser les querelles ... une véritable communauté de
sentiments peut seule guérir bien des maux»; e M. H. Rocha Pereira (1993) 404:
«... Esquilo soluciona o problema com a criação de uma nova ordem social: o tribunal do Areópago».
20
F. Kolb (1979) 542, escreve, a propósito do papel atribuído ao Areópago,
que a peça podia dar a impressão de «eine Einmischung des Dichters in die Tagespolitik».
21
H. Gõrgemanns (1979) 45-46 : «... dass ais Hintergrund stets die Lebensform
der Polis gegenwãrtig ist»; «AU das bedeutet eine entschiedene Modernisierung des
mythischen Stoffes, der damit vielfach geradezu zum Trãger politischer Lehren
wird».
22
As palavras transcritas são de P. Grimai (1986) 48; cf. H. Diller (1979) 95.
M. O. Pulquério (1987) 42, escreve: «Dum lado, um homem que atribui à lei do
Estado um valor máximo; do outro, uma mulher que conhece, por instinto, uma
outra lei mais alta, que ninguém impunemente pode violar»; J. de Romilly (1981) 222,
na perspectiva do tema da liberdade, recorda que Hémon critica a tirania de seu pai
no confronto com Antígona; e na Electra advoga-se a utilização do homicídio como
meio de conquistar a liberdade (cf. v. 970). O tema da imagem do tirano no palco
grego foi estudado por D. Lanza (1977), que acentua a multiplicação da personagem
num momento em que Atenas está livre de tiranos (cf. p. 61). A explicação residirá,
exactamente, no facto de essa imagem possibilitar definir os ideais de igualdade,
cidadania e democracia inerentes à história do teatro. Com o desaparecimento da
polis, essa imagem permitirá a «retórica esecrazione dell'autocrazia» (Lanza, p. 202)
23 H. Diller (1979) 96.
2
f J. Ribeiro Ferreira (1989) esp. p. 113-116.
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tra em Sófocles pretenda ajudar o homem a situar-se no qtiadro das
relações com o destino e a divindade, a combater as paixões, enfim, a
procurar a via da conciliação nos conflitos.
Caso paradigmático da feição universal da problemática da tragédia é o destino de Édipo, o qual, no dizer de M. O. Pulquério, «com
toda a sua grandeza e humilhação e as suas ocultas ligações com o
transcendente, exprime melhor a condição do homem de qualquer
época ...» 25
Por sua vez, Euripides parece testemunhar «uma época em que
os sofistas procuram a solução para o problema da condição humana» 26 .
Afloram, nele, problemas de ética individual característicos, como no
caso de Medeia, drama cuja essência, no dizer de M. H. Rocha Pereira,
reside «nas hesitações dilacerantes do seu espírito» 27 . A condenação
do poder tirânico é amiúde abordada, como no caso da oposição
tirania/iaórrjç em Fenícias, e pode encontrar-se um elogio da democracia em Suplicantes28. O Orestes contém uma discussão teórica
sobre o poder, a propósito do aguardado veredicto da assembleia de
Argos 29. Além disso, as peças de Euripides escritas entre 431 e 410,
em especial Heraclidas, Suplicantes, Hécuba e Troianas, revelam grande
preocupação com a temática da guerra, causadora de sofrimento e
infelicidade 30. Na opinião de Matthiessen, as Suplicantes constituem

25

Sobre a obra de Sófocles, ver o estudo de M. O. Pulquério (1987), de cuja
p. 86 é tirada a citação; cf. P. Grimai (1986)49. De qualquer forma, pertence à
natureza da poesia tratar o universal por oposição ao particular, que cabe à historiografia, como afirma Arist. Po. 1451b5-ll.
2« P. Grimai (1986) 51.
27
M. H. Rocha Pereira (1991)20; sobre a figura de Medeia, vide Medeia
no drama antigo e moderno, Coimbra, 1991.
2
« Cf. respectivamente Eur. PÃoera. 503-558 eSupp. 403-408. Ver M. H. Rocha
Pereira (1993) 488.
» Eur. Or 766-773 e 1150-1176. Para J. de Romilly (1981)222-225, o ataque contra a tirania, com excepção de Héraclès, é de cariz intelectual e teórico.
Além disso, só em duas peças, Suplicantes e Orestes, é abordada a política real.
O teatro de Euripides não é porta-voz da colectividade: «Il est devenu théâtre
d'opposition».
30 Ver K. Matthiessen (1979) 142-148. G. Zuntz (1963) 81-92 data os Heraclidas de 430 e as Suplicantes de 424. Em Ifigénia em Ãulide, dentro de uma linha
de condenação dos excessos da demagogia, a figura de Agamémnon, ambicioso e
arrivista, aparece convertida «na imagem de um simples chefe militar contemporâneo, nos tempos difíceis dos últimos anos da Guerra do Peloponeso» (M. F. S. e
Silva (1992) 34); e, a meu ver, o sacrifício voluntário de Ifigénia equaciona o conflito entre o interesse e a felicidade individuais e os interesses da colectividade
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u m a definição das condições da guerra justa, e a Ifigénia em Áulide
um apelo aos Gregos para que ponham termo à guerra civil e se u n a m
contra os Persas 31 .
Passemos agora à Comédia Antiga, geralmente definida por privilegiar a temática política, e que desde cedo utilizou a sua capacidade
de censura e sátira para flagelar os poderosos nominalmente, n a q u i l o
a que se chama ôvo/iaarl xcû/iwiôeîv 32 . Essa liberdade coaduna-se
com as circunstâncias de abertura democrática, e até de democracia
radical vigentes entre 480 e a Guerra d o Peloponeso, que estalou por 432,
e em especial com as reformas de Efialtes em 462/461 33 .
Assim, Gratino ataca a figura cimeira de Péricles em 455 3 4 ; Aristófanes lança-se em 424 contra o poderoso Cléon; n o ano de 4 2 1 ,
Êupolis escreve u m a comédia inteira, o Maricas, contra Hipérbolo 3 5;
Platão Cómico, pela primeira vez, dá a peças suas o nome dos políticos
visados 3 6 .
Talvez se possa aplicar a esta época a opinião de S. Halliwell,
para quem o poder corrosivo do riso e o denegrimento de personali-

(o altruísmo de Ifigénia merece ser oposto ao egoísmo do pai). Sobre os aspectos
políticos de Suplicantes, ver J. Ribeiro Ferreira (1986).
31
K. Matthiessen (1979) 143 e 144 respectivamente.
32
A comédia aristofânica compraz-se em dizer mal: cf. Ach. 628 sq.;
Eq. 1274-1275. A y,axrjyoQÍa era uma modalidade retórica já codificada por Górgias, como observa S. Halliwell (1991a) 292 sq. Todavia, há também louvores em
Aristófanes, os quais foram estudados por R. M. Harriot (1986) 46 sq.
33
Th. Gelzer (1979) 259-261 : «Die Alte Komõdie ist der Rûgebrauch des
attischen Demos, des souverãnen Volkes von Athen» (cf. p. 302); F. Kolb (1979) 516
atribui a essas circunstâncias o surgir da convicção de que o poeta podia influenciar
o destino da polis.
3+ Ver fr. 240 e 241K; cf. 71K; o seu Dionisalexandre faria aplicação política
de material mitológico, de acordo com M. Landfester (1979) 365. Segundo D. Lanza
(1977) 36, «Nell'Atene di Pericle la condanna delia tirannide diventa motivo tópico
delia celebrazione delia democrazía».
35
P. Grimai (1986) 54: «Êupolis multiplicava os ataques políticos e não hesitava em abordar as questões mais melindrosas da actualidade (como na peça
As cidades).
36
Aristófanes hostiliza Cléon na figura do Paflagónio de Os Cavaleiros;
refere-o ainda em Ach. 6, 337 sq., 502sq., 659 sq.; Nu. 549-552; também considera
Péricles responsável pela guerra (cf. Ach. 515-534; V. 62, 197, 596, 759, 1220, 1237
e, sobretudo, os nomes-falantes das personagens Filocéon e Bdelicléon; Pax. Al).
Títulos de Platão Cómico: Hipérbolo (ano de 419), Pisandro (de 411 ?), Cleofonte (405)
Sobre Cratino escreve R. Cantarella (1970) 189: «Col grande Cratino ... la commedia
entra, prepotentemente e trionfalmente, nella vita politica e sociale di Atene»;
cf. W. Schmid — O. Stâhlin (1959) 1.4.17 ; Th. Gelzer (1979) 260-261. Sobre Platão
Cómico, vide M, Landfester (1979)375.
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dades decorrem de a sociedade de época deter um forte sentimento de
vergonha e de posição social 37 .
A meu ver, todavia, para além do ataque individualizado, Aristófanes propugna uma mflexão importante no ataque nominal, pois
intenta demonstrar que não alveja os indivíduos por si mesmos, mas
enquanto figuras colectivas e representantes de pontos de vista de determinados estratos sociais e símbolos de mazelas típicas e generalizadas.
Esta derivação, de extrema importância, caminha no sentido da dignificação da comédia e realiza-se pelo recurso ao plural, que transforma
os nomes próprios de personagens individuais em símbolos colectivos:
o Paflagónio, com o qual Cléon se identifica nos Cavaleiros, é o símbolo dos Paflagónios ou demagogos prepotentes vindos da camada
mercantil; o Lâmaco dos Acamenses representa os Lâmacos ou militaristas bem armados mas bacocos e desastrados 38. Nesta perspectiva,
o ataque nominal, mais do que pretender diminuir a influência política
do visado e a sua reputação, assume uma função mais genérica e, a
meu ver, mais pedagógica 39. Além disso, acredito que a função pedagógica da comédia, mesmo quando ataca uma cidade no auge do seu
poderio, se baseia em hábitos retóricos que consideravam o exemplo
negativo como capaz de educar, ao mostrar o que devia ser evitado 40 .
Nesta medida, mais que uma função de cura ou punição, a comédia
teria uma finalidade preventiva. Esta perspectiva dispensa o comediódrafo de apresentar qualquer programa político concreto. Verifica-se,
até, que quando o apresenta, deixa de ser cómico. Também não é de
esperar, portanto, que o comediógrafo intente obter um resultado
político imediato, como o derrube do político visado. Este equívoco
tem, a meu ver, dificultado a análise do problema da função política do
teatro, e levado a afirmações como a de M. Heath, quando se refeie à
comédia aristofânica: «It is political, in the sense that contemporary

37 s. Halliwell (1991a) 285.
38 Paflagónios: Ag. 6 e 199; cf. 740; Lâmacos: Ach. 270, 1071 : vide F . Oliv e i r a — M . F. Silva (1991)157-159; Th. Gelzer (1979) 302-303; vs. M. Landfester
(1979) 367.
39 M. Landfester (1979)367: «Dieses ôVO/LUIGTI xwfiœiôeïv hatte satirische
Funktion; es bedeutete die Verspottung der Gegner mit dem Ziele einer Minderung
ihres Einflusses und Ansehens». O autor é partidário de que a invectiva pessoal
significava uma renúncia total à crítica a instituições, já que a política se fazia através das personalidades.
40
Sobre o conceito de Tiaqáôsiyfxa e de exemplum, vide H. Kornhardt (1936).
Recordo a definição de comédia em Ael. Don. 3.C.1: ... comoedia est fabula...
quibus discitur quid sit in uita utile, quid contra euitandum; cf. Ar. Rhet. 1419b4-5.
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political life is its point of departure ... But the product of the fantasising process did not and was not intended to have a reciprocal effect
on political reality ... and in that sense was not political» 41 .
Como observa M. Landfester a propósito da Comédia Nova, o
poeta cómico era optimista e moralista, e as suas comédias continham
um apelo moral dirigido aos espectadores 42. Em consequência, interpreto como séria a proclamação da intenção didáctica frequentemente
explicitada, sem deixar de admitir que o próprio Aristófanes possa ter
utilizado o motivo como fonte de cómico 43.
É lícito, todavia, questionarmo-nos sobre a eficácia real desta intervenção política dos dramaturgos, a qual poderia ser detectada nas
notícias sobre as reacções dos espectadores e na composição sociológica
da assistência.
Pela minha parte, julgo encontrar uma hipótese de verificar a existência de adesão do público, e até de um público mais vasto, à mensagem
do dramaturgo. Falo da voga de canções originárias do teatro, depois
cantadas em banquetes a título de axóÁia, ou noutras circunstâncias,
com exploração das virtualidades de alusão política 44.
Mas, ao interrogarmos as fontes sobre a matéria, verificamos uma
grande exiguidade de referências, e as fontes literárias privilegiam as
reacções do domínio da aceitação e do agrado estético.
Vasos gregos como um dinos de Sophilos, do segundo quarter do
século VI, permitem-nos facilmente imaginar que o público, a exemplo
do que se passava nos outros concursos, devia reagir vivamente 4$.
Platão testemunha a existência de gritaria e aplausos no teatro, à seme-

ai M. Heath (1987) 42.
« M. Landfester (1979) 387.
« Veja-se a parábase dos Acarnenses. M. Heath (1987) 18-21 não consegue
negar a intenção séria de passos como Ra. 686-705 (parábase), onde a proposta
de amnistia para a revolta oligárquica de 411 precede a que foi realmente decretada;
lembro, ainda, que A Paz de Aristófanes anuncia igualmente a Paz de Nícias.
Quanto à intenção didáctica, recordar em especial Ra. 1008-1010; 1030-1036;
1053-1056.
44 Cf. Ar. Ach. 528-529; vide Plu. Ni. 29: em Siracusa, aquando do desastre da Sicília, reféns atenienses cantam Euripides de cor, e com isso ganham a
liberdade.
45 Cf. P. Ghiron-Bistagne (1976) 191-202; H. C. Baldry (1971) 69: «Hostility
or approval was not only felt, but expressed»; passos de autores clássicos sobre as
reacções, tipo e comportamento dos espectadores: PI. Lg. 659a; Ar. Pol. 1342a
(dois tipos de espectadores); EN. 1175b (comer guloseimas n o teatro); Teofrasto,
Char. 7.7; 11.3.
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lhança do que se passava nas assembleias e tribunais 4 6 . Segundo
P. Arnott, a tendência para as manifestações cheias de vivacidade
explicar-se-ia pela emotividade típica das populações mediterrânicas 47 .
Neste capítulo, merece relevo u m a referência, tanto mais importante quanto se reporta a u m a fase primeira da tragédia e do teatro.
Trata-se de um passo de H e r ó d o t o :
y.ai ôrj xal noíijffavrt &QVVí%CM ôgã/ta MiÃr/rov ãÀcomv xai ôiôáÇavn iç
ôáxQvá T£ sjieae ró &é?]rgov xai ê^tj/xímaáv /.uv á>ç âvajJLVYjoavxa olxrjia
xmtà %úirpi &qá%ii,rjiai, y.al ènéxaÇav firjxéri fir]ôéva %Qãaftai xovxoit
x&i ÒQÓ.jxaxi.
... Quando Frínico compôs a peça A tomada de Mileto e a apresentou,
o auditório desfez-se em lágrimas. Por recordar desgraças nacionais,
condenaram-no em mil dracmas e decidiram que essa tragédia jamais
fosse representada por alguém 48 .
E m meu entender, não pode necessariamente o choro ser interpretado como manifestação política, pois, se não é inerente à catarse trágica, que provoca SàSOç e cpófioç, é pelo menos u m a reacção típica do
actor ou do espectador de tragédia 4 9 . A mudança de sujeito na frase,
d o singular para o plural (Tò êérjXQov / è^rj/ximaáv), bem como a ocorrência de terminologia técnica (etyn'umaav) e a quantificação da pesada
multa fazem supor que a condenação não foi ditada por reacções da
assistência. Frínico foi certamente citado em tribunal, sob acusação
de ter dito mal de Atenas perante estrangeiros, ao dramatizar a responsabilidade de Atenas no massacre, e a citação só poderia ser julgada
se existisse crime tipificado, neste caso possivelmente o de xaxrjyoQÍa
siç rr)v nóXtv 50 . N ã o me parece, pois, que a condenação pudesse
4
« PI. R. 492b, onde também enfatiza os efeitos perversos sobre a juventude,
tal como Arist. Pol. 1136b (quanto à comédia).
« p. Arnott (1959) 55.
« Hdt.6.21; P. Arnott (1959) 57-58; G. A. Seeck (1979)166 e F. Kolb
(1979)538, tomam à letra Heródoto: a multa teria decorrido do desagrado dos
espectadores; sobre a decisão, escreve H. C. Baldry (1971)75: «... was prohibited
because it touched too nearly the consciences of the audience». De qualquer forma,
a informação de Heródoto é imprecisa: veja-se a referência à eventualidade de reposição da peça, que é anacronismo.
49
Arist. Po. 1452a e 1456b define sÁeoç e (pófioç (cf. Rh. 1378a) como emoções típicas da tragédia; para reacções de choro, ver Po. 1455a; Xn. Smp. 3.11;
Isoc. Pari. 168; segundo Plu. Pel. 29,10, Alexandre chorava perante as desgraças
de Hécuba e Andromeda, sem que isso lhe diminuísse o instinto sanguinário.
50
Não encontro nenhuma referência a julgamento de pòétas na assembleia
que fechava o festival, se é que ela já se fazia na época em questão. As queixas de
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decorrer somente do facto de o tragediógrafo ter abordado temática
de interesse nacional; se assim acontecesse, certamente teríamos dificuldade em compreender como é que, afinal, a temática contemporânea
vai ser tratada por Esquilo pouco tempo depois 5 1 .
Por outro lado, u m a anedota presente em Plutarco faz-se eco das
reacções provocadas pela introdução da tragédia em Atenas: Sólon
teria manifestado a Téspis a sua preocupação com a nefasta influência
moral do drama sobre a conduta dos cidadãos nos negócios públicos 52 .
N a mesma linha, recorda Plutarco que, ao intervir em Tarento contra
os Romanos, Pirro encerrou os lugares de diversão pública p a r a os
Tarentinos se não distraírem das suas obrigações guerreiras 53 .
É igualmente em razões morais, que de qualquer modo reconduzem à questão política, que Platão se fundamenta para arredar a tragédia da sua cidade ideal 54 . Com motivos de moralidade também
Aristóteles justifica a proibição de os mais novos presenciarem comédias
e iambos 55 .
A eficácia da intervenção do teatro é especialmente referida a propósito da comédia antiga, caracterizada pela presença d o ataque individualizado. Ora, mesmo neste caso, suponho que a influência imediata
e política da sátira pessoal seria diminuta, pese embora o facto de Cléon

Aristófanes explicitam que uma acusação deste tipo seria julgada na jiovXri
(Ach. 370 sq.); cf. A. Pickard-Cambridge (1962)63-65; A. Lesky (1983)33-34. Há
referências a perseguições movidas contra Esquilo, perante o Areópago (segundo
Ar. EN 111 lalO, por ter revelado os mistérios), e contra Euripides. Vide Lesky (1983),
respectivamente p. 37-39 e 199. A multa aplicada tinha um significado importante,
pois representaria três anos de remuneração de um trabalhador em finais do séc. V a.C.
si A peça de Frínico foi certamente representada nas Grandes Diomsias; na
realidade, a tragédia só entrou nas Leneias no ano de 432. Reconhecer que Os Persas
de Esquilo apresentam uma vitória de Atenas não contradiz o meu argumento.
Segundo S. Halliwell (1991a) 294-296, as limitações inerentes às Grandes Díonísias
decorreriam de uma fissura na festividade provocada pela presença de elementos
estranhos ao grupo celebrante.
52 R. Cantarella (1967) 57 e (1970) 115-116 e n. 1, que cita Plu. Sol. 29-30 e
ainda D . L. 1.59-60 (Pisístrato, ferindo-se a si próprio, imita a dissimulação de Ulisses
para, através da simpatia popular, alcançar a tirania) ; esta anedota ocorre já em
Arist. Ath. 14.1.
53
Plu. Pyrrhus 16.
54
Os passos e o raciocínio são bem conhecidos : por razões epistemológicas,
enquanto imitação, a poesia, e nela em especial a comédia e a tragédia, n ã o transmite a realidade (R. 392b-398c); a tragédia sofre específica condenação em 568b
e 597e; cf. Lg. 699d-701b; A. Plebe (1952).
55 Arist. Pol. 1336b.
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ter provavelmente citado Aristófanes em tribunal 5 6 . De facto, é bem
sabido que o mesmo Cléon, pouco tempo depois de atacado nos Cavaleiros, foi eleito estratego

57

.

Parece também certo que foram feitas

tentativas de limitação legal do ataque nominal nos anos 440/439,
437/436 e 415 a.C.

5S

.

Esta tendência para a condenação do ataque

ofensivo e virulento será consagrada por Platão, que entenderá aceitar
o riso somente enquanto for inócuo, isto é, não pretender prejudicar
o visado, e por Aristófanes, que admite o cómico que se baseia na
parte do riso que não causa dor nem prejuízo

59

.

Sociologicamente, a comédia lança-se de preferência sobre a aristocracia, a classe média e as personalidades em destaque, e raramente sobre
os populares. R. Cantarella e M. Heath relacionam esta realidade com
o facto de a maioria de os comediógrafos pertencer à classe média,
cujos representantes e interesses tenderiam a retratar

60

.

Embora reco-

56
Ach. 377 sq. ; 502 sq. ; a questão tem a ver com a possibilidade de identificar as personagens do palco com os seus eventuais referentes: veja-se o célebre caso
de Sócrates, que, segundo o escólio, durante a representação das Nuvens se teria
erguido do lugar; de Eq. 230-233 deduzo que não era fácil fazer máscaras-retrato.
Sobre o assunto, cf. A. Pickard-Cambridge (1962) 219; P. Grimai (1986) 61, escreve:
«Os autores da comédia antiga parecem sátiros irresponsáveis e, por esta razão, não
eram totalmente levados a sério. A comédia de Aristófanes, em certos aspectos,
tem a função de uma imprensa de oposição».
57 Para M. Heath (1987) 12, tal como das Nuvens não pode deduzir-se qualquer animosidade pessoal contra Sócrates (cf. Apologia 19c e Banquete de Platão),
assim também quanto ao ataque a Cléon, «Aristophanes' audience could tolerate and
indeed relish the comic abuse a n d maltreatment of Cleon without allowing i t t o
influence their political judgement in the Assembly». Cf. T. Gelzer (1979) 303.
58 Vide W. Schmid — O. Stãhlin (1959) 1.4 39-42; V. Ehrenberg (1951) 25-26,
350 n. 9; S. Haffiwell (1984) 83-88; M. Landfester (1979) 368; J. E. Atkinson (1992);
em Lg. 935c-936b é interdito o ataque nominal na comédia, n a poesia iâmbica e
na lírica (cf. 656c e 719b).
59 Ver, respectivamente, PL Phil. 49e e Arist. Po. 1449a35. Quanto à liberdade satírica originária da comédia antiga, S. Halliwell (1991a) 294-296 entende-a
como sinal de absorção de formas de riso de primitivos ritos mágicos. Só assim se
compreende que, ofendendo as regras de convivência social, fosse tolerada. C. Meier
(1991) 63 opina mesmo que a intenção satírica, embora em menor grau, «appartient
également à la tragédie, où elle revêt même une importance particulière». Neste
aspecto, R. M. Harriot (1986) 28 recorda a violenta altercação entre Medeia e Jasão
em Eur. Med. 446-575; cf. A. Ag. 1403-1404: Clitemnestra declara indiferença
perante louvor ou censura.

«o R. Cantarella (1970) 48. Para M. Heath (1987) 29 sq. e-esp. 33 e 42 n. 89:
tal como em Euripides, as posições políticas de Aristófanes reflectem a ideologia dos
/uéaoi ou oí êv {uéo<M (por ex., o Crémilo de Pluto). Vide V. Ehrenberg (1951) e.g.
p. 367 sq.; M . Croiset, n a sua introdução à edição Budé, p . 3 e 7, acentua, n a linha
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nhecendo que o poeta reproduzia sentimentos e opiniões partilhadas
pela generalidade do público, Cantarella tenta explicar a ineficácia política com base na afirmação do individualismo ateniense e na inexistência
de partidos políticos em sentido moderno 61. Em boa conclusão, é de
depreender que, independentemente da evolução. do gosto artístico,
verificando a ineficácia dos seus propósitos, os cornediógrafos tendessem a abandonar, por isso mesmo, a sátira personalizada.
Todavia, a ligação estreita entre o sistema da polis e o teatro parece
ser a verdadeira ou a mais importante causa da diminuição do interesse
pela temática política e da. desmotivação do óvo/naarl XCO/MOIòSíV.,
que se verifica após o ruir do sistema, posteriormente a 404 62. Com
ele o teatro perde a sua função e conteúdo primitivo e desenvolve de
preferência objectivos lúdicos, os quais, por sua vez, terão contribuído
para a sua decadência 63. Pode falar-se, deste modo, em destino solidário da polis e do teatro 64. É, todavia, interessante recordar aqui,
com Pickard-Cambridge, até por se referir a uma época de importância
decisiva na história literária, que o povo exigiu a repetição das Rãs
em vista da sabedoria política contida na sua parábase, o que sugere
«that the Athenian people were mainly sensitive in regard to anything
which appealed to or conflicted with their moral and political sentiments» 65. Mas, alguns anos depois, já para o Crémilo do Pluto, a felicidade vai ser encontrada numa consulta privada a Esculápio, seguida
do milagre da riqueza súbita que desaba sobre a sua casa sem que ele
tenha procurado uma reviravolta política que proporcionasse tal solução, contrariamente ao que haviam feito Diceópolis e Praxágora, que
começam por agir na ênyj^aía, ou dos servidores, em Os Cavaleiros,
onde a salvação se desenvolve no quadro da analogia oïxoç I nóXiç,
e tem o seu desenlace na è-a>tXr]aía.

de Thu. 2.14-16, o carácter rural da assistência durante o período em que a comédia
se desenvolveu e fala de aliança tácita entre democracia rural e comédia; F, Heberlein
(1980) põe em relevo a importância dos elementos pequeno-burgueses e campesinos
em peças como Acarnenses, Paz, Aves, Mulheres no Parlamento e Pinto.
6i R. Cantarella (1970) 198.
62
M. Landfester (1979)378,385; P. Grimai (1986)72, vê nessa evolução
um acontecimento de índole predominantemente literária.
63
F. Kolb (1979)517 utiliza a expressão «Unterhaltungsstiick»; já PI. Grg.
502b-c lamenta que a tragédia se incline mais para o prazer do que para a utilidade.
64
R. Cantarella (1970) 57. Quanto à decadência da comédia, por meados
do séc. II a.C. começam a rarear, até desaparecer, os cornediógrafos; em 311 insticuionalizara-se o hábito das reposições de comédia.
«s A. Pickard-Cambridge (1956) 284-285.
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Na véa, a persistência de um tom moralizante indicia que a intenção pedagógica continuava a ser apreciada pela assistência, o que corresponderá à necessidade cívica de o espectador ser ensinado 66. Mas
a Comédia Nova conhece, de facto, uma clara focalização da acção
na esfera do interesse individual e da vida privada 67. Não nego,
sequer, que algumas comédias de transição e da véa ainda tenham
vestígios de ataque nominal e sátira e temática política, como é o caso
do Pluto de Aristófanes e do Díscolo de Menandro 6S. Simplesmente,
como foi referido, o herói da Comédia Nova, a exemplo do Crémilo
do Pluto, já não procura a sua ocorrjQÍa ao nível do seu enquadramento solidário com a polis. Este é o verdadeiro problema, um problema de consciência política e de formação cívica. E, todavia, a época
em que se desenvolveu a Comédia Nova nem sequer foi de inactividade
política, antes de crise e de sublevações 69. O próprio Menandro foi
amigo de Demétrio de Faléron (319-307), correu perigo de morte na
revolta de 307, e a guerra civil terá impedido a realização de um festival
onde devia representar uma comédia 70.
Ilustrativo do estado da questão na época em causa será recordar
a personagem central do Díscolo de Menandro. Cnémon, autêntico
animal de lavra ensimesmado sobre a sua parcela de terra, cáustico e
misantropo, já nem fala na polis. Nem sequer de outros homens ou de
vizinhos quer saber. E a mensagem final da peça é a da harmonia entre
vizinhos, embora com trânsito pela união de classes sociais diversas:
o rico casa com o pobre (esquema que se repete na Mulher de Samos),
a amizade deve ser um esteio contra a xvyp\, a autarcia pode conduzir à
morte se uma mão amiga não acorrer no momento do desastre. A polis

6« R. L. Hunter (1985) 147. D . Lanza (1977) 27: «... la gnome risponde ad
un bisogno istituzionale dello spettatore greco, il bisogno di essere ammaestrato dal
poeta». Ar. Rh. 1395b relaciona o seu uso com o (baixo) grau de cultura do
espectador.
67 E. Lefèvre (1979)329; M. Landfester (1979)385; P. Grimai (1986)68,
E. Frézouls (1989) 333, relaciona a evolução temática com o incremento da importância do papel dos actores, escolhidos pela cidade e não pelo dramaturgo, com con-

curso próprio, e com a diminuição do papel do coro. «A l'effacement relatif du
choeur dans la tragédie répond dans la nouvelle comédie un transfert d'intérêt sur
les personnages et sur leur contexte social».
68 Quanto à comédia de transição, P. Grimai (1986) 66, recorda que as peças
de Antifanes e Alexis continham muitas alusões à vida política (cf. M. Landfester
(1979) 381-384); na p. 73 deduz, de certas referências plautinas do Gorgulho, alusões
a Antígona e a Pirro, que estariam no original grego.
69 F . H. Sandbach (1979) 77 sq.
.
70 F . H. Sandbach (1979) 78 e 90.
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não é para aqui chamada. Os códigos sociais e éticos, ao contrário
do que se poderia entrever em Assembleia de Mulheres e Pluto, nem
sequer reconduzem a uma relação a nível político. Remetern-se ao nível
da vida privada. De certo modo, a moral de Menandro retoma a
moral homérica: o Estado é substituído pelo relacionamento entre
células familiares interdependentes, com base na entreajuda e na amizade 71. Não quer dizer que, deste modo, Menandro não respondesse
às exigências da sociedade contemporânea, à qual fornecerá máximas
morais que intentariam, acaso, tornar os homens melhores, dessa
maneira desempenhando um papel «com toda a certeza mais profundo do que a leitura directa dos filósofos» 72. Pode mesmo admitir-se
que a confiança mostrada na família fosse sentida como a maneira
segura de perpetuar Atenas.
Convém referir ainda, sobretudo a propósito das Grandes Dionísias, que existe uma vertente, a da política externa, em que o teatro,
e em especial a comédia, assume a necessidade de se solidarizar com
a ordem estabelecida, forma de dizer que entende desempenhar uma
função política.
Vem esta afirmação a propósito de um tema característico da produção aristofânica, o da oposição à guerra, presente em numerosas
peças, particularmente em Os Acamenses73.
Nessa peça, o herói
Diceópolis, nome-falante que poderá significar 'Cidadão Justo', representa certamente as ideias de Aristófanes ao advogar a celebração de
tréguas entre Atenas e Esparta, que se hostilizavam na Guerra do
Peloponeso 74 . As tréguas eram a condição necessária para o estabelecimento de uma paz definitiva, que, como é exemplificado pelas tré-

7! Que influência sobre a temática poderá ter tido a «internacionalização»
das representações locais de que fala A. Pickard-Cambridge (1968) 286 sq., com a
multiplicação das representações locais, onde os problemas políticos de Atenas e
as suas personalidades típicas seriam desinteressantes? Seria a constituição sociológica da assistência mais burguesa, por a abolição do theorikon dificultar o acesso dos
mais pobres ao teatro? De qualquer forma, Filípides (311-287/286) atacou o político
Estrátocles; e em Éfeso teria revivido o espírito satírico primitivo, por meados do
séc. II a.C. Ver M. Landfester (1979) 393.
« P. Grimai (1986)71. Vide E. Lefèvre (1979) 334-337, onde escreve a propósito de Menandio: «Die wichtigste Komponente der menandrischen Menschlichkeit
ist daher die Einsicht in die Scwáchen der menschlichen Natur und die Fáhigkeit,
sie zu verzeihen...»; M. Landfester (1979) 387-388.
73 F . Kolb (1989) 347.
74 M. Heath (1987) 16, que cita De Ste Croix, entende a identificação como
«humorous device».

84

FRANCISCO D E OLIVEIRA

guas particulares celebradas por Diceópolis com os Lacedemónios,
haveriam de trazer a abundância, o aconchego do lar, o amor, o vinho
e os folguedos. Claro que a defesa de tal proposta numa época de crise
aguda e de ânimos acirrados poderia ser e, por uma parte do coro, foi
vista como deserção e traição. Por isso, na parábase, o autor tem o
cuidado de esconjurar a hipótese de uma acusação desse t i p o 7 5 :
'Eyà> ôè XéÇco ôsivà p,èv, ôíxaia ôé.
Ov yág /AS VVV ys ÔLafiaXei KXécov õxi
Sévcov naQÓvrcov xfjv nóXw y.ay.mç Xéyco.
Avxoi yáç> ia/A.sv ovni Arjvaími x' âycbv,
X0V7ÍC0 ÇÉVOl JláQElGlV

OVXS yào

CpÓQOl

•íjxovaiv ovx' èx x&v nóXscov oi Ívjijia%ov
âXX êcr/xèv vvv ys TISQISTIXIOjièvoi'
xovç yàg /xsxoíxovç ã%voa x&v âax&v Xéyco.
'Eycb ôè jj,w(b /Lièv Aaxsôaijxovíovç a<póôga, ...
Ora o que eu vou dizer é arriscado, mas é justo. Desta vez, Cléon não me
pode acusar de dizer mal da cidade na presença de estrangeiros. Estamos sós,
este é o concurso das Leneias, não há estrangeiros presentes. Nem é altura
de virem os impostos nem os aliados das suas cidades. Agora estamos sós,
a fina-flor. Sim, porque os metecos são a palha dos cidadãos, acho eu!
Pois bem, eu detesto os Lacedemónios!

De facto, ao abordar o tema e, concretamente, ao defender a causa
da paz, Diceópolis começa por afirmar que actua patrioticamente. Faz
um juramento prévio de ódio aos Lacedemónios e recorda que no festival não há estrangeiros. Não poderá, pois, o poeta ser acusado de
transmitir uma ideia de falta de coesão interna 76 .
Indirectamente, isto significa que, nas Grandes Dionísias, os comediógrafos se preocupavam em deixar mensagens de fervor patriótico e
evitavam desgastar a imagem externa de Atenas 77 . Isto é, a oficialização do festival cénico supõe a sua inserção numa ordem política que
deve servir, sem que isso implique, todavia, qualquer noção de literatura comprometida, no sentido moderno da expressão 78.
75 Ar. Ach. 5Ô1-509. A tradução do passo é de M. F . S. Silva (1991). Aristófanes, Os Acarnenses, Coimbra.
is De qualquer forma, dado o facto de a acusação de Cléon contra Aristófanes ter sido julgada improcedente, M. Heath (1987) 16-18 interpreta esta postura
defensiva como «a joke at Cleon's expense».
77
Sobre a relação com a ideologia da polis e a diversidade de festivais, vide
F. Oliveira — M. F . Silva (1991) esp. p. 7-16.
78
O teatro pode, todavia, como escreve J. de Romilly (1981) 220, a propósito da tragédia grega, «...devenir l'instrument d'un renouvellement idéologique».
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Neste domínio da política externa é ainda de assinalar u m a questão que tem a ver com o imperialismo ateniense. Em Os Cavaleiros,
Aristófanes vilipendia o Paflagónio / Cléon por espoliar os aliados e
sugere mesmo que essa prática era habitual nos políticos atenienses.
Com tal denúncia, estaria Aristófanes a propor alterações de c o n d u t a
política, no sentido da justiça 79 .
Parece, pois, poder concluir-se, quanto ao teatro grego, que a tragédia grega é política e pedagógica na medida em que, p a r a l i s a r palavras de C. Meier, nela se encontravam o pensamento tradicional, mítico,
e a nova racionalidade, a cultura popular e a das elites. Em consequência, nas Grandes Dionísias, os cidadãos, que constituíam a audiência ou
MarQOV por excelência, tinham oportunidade de renovadamente consciencializar o fundamento da sua ordem social, a justiça do universo 8o.
A esta função parenética e formativa das consciências aduz a
comédia uma pedagogia do erro e d a disformidade, que se baseia
tanto no carácter ritual do riso como n a prática retórica da AOIôOQíGL.
Desta forma, tragédia e comédia desempenhavam u m a função
cívica complementar. Esta função ajuda a compreender a reivindicação de que a glória do poeta depende da benfeitoria para com a polis,
e não especificamente do mérito literário 81 .
Além disso, n a medida em que o teatro é u m factor que p o d e
influir na política interna e na política externa, compreende-se que o
poder — fosse a comunidade enquanto fonte de poder, fosse o governante enquanto seu executor, se preocupassem com os espectáculos e as
suas circunstâncias.

III — O I N T E R E S S E D A POLIS P E L O

TEATRO

E o poder interessa-se realmente pelo teatro, que aparece, desde
cedo, ligado ao poder. N ã o se conhece mesmo nenhuma peça que tenha
sido produzida antes d a oficialização dos concursos cénicos, o que é sintomático d a importância deste facto como marco n a história d o teatro.

79 Eq. 438, 774-776, 832-835, 1033-1034, 1070-1073. Ver F. Oliveira —
M. F. Silva (1991) 126; R. Cantarella (1970) 199-201 recorda, nessa linha, os títulos
As cidades, de Êupolis, e As ilhas, de Aristófanes ou Arquipo. R. M. Harriot (1986)
34-35, a partir de Ach. 642 e 656-658, deduz que o motivo da perseguição movida
contra o comediógrafo fora a sua defesa dos aliados na peça Os Babilónios.
so C. Meier (1991) 10.
8i Vide Ar. Ach. 650 sq.
•"--•
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Assim, Epicarmo, um dos antecessores e talvez uma das fontes do
teatro ateniense, cultivou a comédia na corte de Siracusa, onde reinava
uma tirania ilustrada, por tradição aberta à cultura. O seu cómico é
bastante sisudo, pouco popular, moralizante, em suma, de carácter
áulico. Mas, ao desenvolver o agon, Epicarmo fornece à comédia
um momento próprio para o debate de ideias antagónicas. O interesse
por assuntos do quotidiano poderia mesmo encaminhar a temática das
suas comédias para assuntos políticos. Todavia, são muito ténues as
possibilidades de dar cor política aos fr. existentes 82 .
Em Atenas, foram os Pisístratos que reorganizaram os programas
das Grandes Dionísias e institucionalizaram o I concurso de tragédia,
no ano de 534 83 . Ora a tirania de Pisístrato, de feição demagógica,
apoiava-se no povo contra a aristocracia 84 . E em Sícion, foi também
um tirano, Clístenes, quem introduziu o culto de Dioniso nas festas
populares 85 . O seu homónimo e figura de primeiro plano da democracia ateniense, derrubados os Pisístratos, reorganizou as Grandes
Dionísias e institucionalizou a coregia 86 . Caminhava-se, assim, para
a oficialização da comédia no ano de 487 a.C, já em plena democracia.

82 R . Cantareila (1970) 179 sq.; M . Landfester (1979)354-356; A. Pickard-Cambridge (1962) 239 entende que a comédia siciliana se desenvolveu n u m ambiente
teatral «entirely non-political», independente d o regime vigente.
83 A. Pickard-Cambridge (1956) 56 (os Pisístratos deram importância a o festival); A. Lesky (1983) 18. P . Grimai (1986) 31 fala n o «desejo dos tiranos d e dar
ao seu povo festas em que se forjaria a unanimidade nacional».
84
Aríst. Ath. 16.7-8 (louvavam-no por ser d^juorixóç e <piXáv&Qamoç) e 22.3
(dito ôrjfiaycoyóç; cf. P. N . U r e (1962) 35 sq.; R . Cantareila (1970)22-23; F . Kolb
(1979)515; J. Ribeiro Ferreira (1990)33-37; A . Aloni (1983)e.g. 130sq.; R . Cantareila (1970) 46, entende que n ã o se tratava de mero cálculo político: «II successo
delia sua iniziativa dimostra che il tiranno interpretava, con profondo intuito, una
sentita esigenza dei popolo». Vários tiranos aparecem ligados à génese do teatro :
Periandro de Corinto (viveu entre 625 e 585); Clístenes de Sícion (reinou entre 600
e 570); Pisístrato de Atenas (no poder entre 561-527); Hierão I (tirano de Siracusa
de 478 a 467/6); os reis d a Macedónia Arquelau (413-399), Filipe I I (359-336) e
Alexandre M a g n o (336-323). Ver A. Lesky (1983) 18, sobre Pisístrato, e esp. 20,
esta sobre as reformas de Clístenes em Sícion; «Although local motives may also
have played a part, this reform is still closely connected with the religious politics
of t h e tyrants, w h o strongly advanced t h e cult of t h e great nonaristocratic
peasant god».
85 A. Pickard-Cambridge (1962) 75-76; G. A. Seeck (1979) 160-161.
se F . K o l b (1979)516; A. Lesky (1983)6: « . . . t h e newly founded democracy accepted t h e dithyramb agon into t h e program of the Great Dionysia of
509-508».
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Platão mostra bem como esta dupla ligação do drama era bem
patente, quando escreve 87 :
Toiyágroc, ëcprjv, ãrs aoq>oi õvreç oi rfjç rgaymiôlaç notrjtai ovyyiyvway.ovaiv y\jíív re xal ixeívoíç oaoi f\jxS>v êyyvç noXirsvovtai, on avrovç siç
rtjv noXneiav ov naQade§ó/.ie&a ãrs TVQavvíôoç vftvrjzáç.
Elç ôé ys OÏ/âCU ràç ãÀXaç neguávreç TtóXsiç, avkkéyovreç rovç o%Xovç,
xaXàç qxovàç uai jxByákaç uai m&avàç /aoõooáfisvoi, elç xvQapvíôaç
re teal ôr]//,oaQaríaç sÃxovat ràç Ttohreíaç.
Ovxovv xcâ TiQoaéri rovrcov /uoêovç /Mfi^ávovai r.ai TI/J,WVTOI, /xáXtara
jxèv, óíoTisQ rò síxóç, vita rvQávvcov, ôevrsgov ôè vnò ôr]/.ioxQaríaç ...
— Por isso, os poetas trágicos, na sua qualidade de sábios, hão-de perdoar
a nós e àqueles que têm um governo próximo do nosso, por não os recebermos na nossa cidade, devido a serem encomiastas da tirania.
— Mas vemo-los, parece-me, a percorrer as outras cidades, reunindo
multidões, assalariando vozes belas, grandíloquas e persuasivas, para
arrastarem os Estados para a tirania e a democracia.
— Além disso, recebem recompensas e honrarias, sobretudo, como é
natural, dos tiranos, e, em segundo lugar, das democracias ...
A oficialização dos concursos implicava, naturalmente, a aceitação
de regras determinadas, ainda que mínimas, como a da contenção
verbal em certas ocasiões. O passo de Aristófanes acima referido é
bem claro a este propósito 88 . De resto, o financiamento do espectáculo era em grande parte satisfeito por imposição de dever cívico,
sob a forma de imposto ou liturgia sobre os mais ricos, nomeados
coregos. A entrada era livre. Mesmo quando foi fixado um ónus,
Péricles criou o theorikon, caixa que subvencionava os cidadãos pobres,
de modo a permitir que assistissem ao espectáculo 89 .
Por outro lado, a própria organização do festival era presidida por
magistrados públicos, o aiconte-epónimo no caso das Grandes Dionísias, o arconte-rei nas Leneias. Quanto a Atenas, não se pode dizer,

87 PI. R. 568b-d, em tradução de M. H. Rocha Pereira (1987). Platão : A República, Lisboa, F.C.G., 5.a edição.
s» Ar. Ach. 501-509.
s» F. Kolb (1989) 345 ; (1979) 520 sq. ; P. Ghiron-Bistagne (1976) 196 ; V. Ehrenberg (1951)227 e n . 8; A. Pickard-Cambridge (1968) 270 sq. De qualquer forma.
Plu. Per. 9 deixa entrever, acaso anacronicamente, intenção demagógica na decisão.
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neste caso, que esses magistrados tivessem interesse em se afirmarem
através dos jogos. De facto, os arcontes, tirados à sorte a partir de 488/
/487, não ocupavam nenhum escalão de acesso e progressão n u m cursus
honorum de tipo romano, isto é, o arcontado n ã o era o m o m e n t o de
preparar a candidatura para u m a nova eleição, tanto mais q u e a tiragem à sorte não garantia que os arcontes sorteados tivessem especial
apetência por u m a carreira política posterior. De resto, teoricamente,
o arcontado é a magistratura mais a l t a 9 0 .
Raciocínio similar se fará para o caso dos coregos. N a verdade,
o carácter forçado da coregia não era por natureza compatível com a
sua utilização para fins de promoção política, n a qual o corego até
podia nem estar minimamente interessado. Além disso, antes do
termo da festa, realizava-se uma assembleia para analisar o desempenho dos organizadores e coregos, os quais podiam vir a ser incriminados.
Esta medida de controlo, inexistente em Roma, dificultava qualquer
tentativa de manipulação, embora seja de admitir que o corego pudesse
utilizar o prestígio granjeado para fins políticos 91 . Repita-se, contudo,
que a generalidade das notícias de manipulações e prepotências se
reportam à atribuição dos prémios. A coregia virá a ser d e tal modo
sentida como u m peso que será aligeirada até desaparecer e dar lugar
a u m magistrado, o agonoteta, encarregado de organizar os jogos,
que com Demétrio de Faléron passam a ser pagos pelos cofres do
Estado, que, todavia, deixa de distribuir o theorikon 92.
Deste modo, n a época clássica, a utilização política d o teatro na
Grécia deverá ligar-se mais à defesa dos valores d o sistema político e
da polis em geral do que à sua utilização para fins pessoais e partidários.

90 Sobre o arcontado, vide J. Ribeiro Ferreira (1990)108-110.
F. Kolb (1979)518-519: embora admita a possibilidade de hipotéticas
tentativas de manipulação política, entende que o controlo exercido pela êxxÀrjoía
constituía um importante dissuasor. C. Meier (1991) 82: além de medida de controlo, a realização da assembleia mostra a importância atribuída às festas. Plu. Ale.
16.4 parece atribuir algum valor à coregia como veículo de popularidade, mas não
estabelece nenhuma relação directa com a eleição para qualquer cargo ; cf. Plu. Ni. 3.3 :
Nícias captava o povo com as suas liberalidades, entre elas a coregia. Para C. Meier
(1991) 61, a instauração de jogos e festas concilia os favores do povo e poderá trazer vantagens políticas : todavia, não dá nenhum exemplo concreto de relação entre
coregia e arcontado e promoção política.
92 F. Kolb (1979) 518-520: foram coregos Temístocles (476), Péricles (de-Os
Persas de Esquilo em 472), Nícias (segundo Plu. M". 3.3), Alcibíades (segundo Andócides, Ale. 20-21, teria procurado a vitória como corego). O desinteresse pela coregia,
uma liturgia verdadeiramente ruinosa, seria prova de despolitização dos cidadãos.
Na Constituição de Atenas já se noticia que a coregia era subsidiada por cofres públicos.
91
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De qualquer forma, em Atenas o teatro era, pela sua origem, desenvolvimento e natureza um espectáculo de cariz eminentemente democrático, submetido a um controlo colectivo que garantia o seu alinhamento com os interesses da comunidade. O facto é visível desde as
suas origens, quando, tanto em várias cidades gregas como em vários
demos da Ática e em Atenas, se verifica uma relação estreita entre
teatro e agora, cujo centro era a orquestra93. Com as reformas de
Clístenes, a agora perde a sua função política, que passa para o teatro e para a pnix. Compreende-se, assim, que os teatros definitivos fossem pensados como lugares para reunião do povo. Em consequência
neles se encontram inscrições e estátuas de carácter puramente político:
no teatro de Pirene existiria mesmo um relógio de água destinado a
regulamentar o uso da palavra por parte dos oradores 94.
O alinhamento do teatro com os interesses da colectividade, particularmente a sua consonância com a ideologia da polis, era confirmado
através de cerimónias construtivas e edificantes que envolviam os festivais, em especial as Grandes Dionísias. Primeiro facto: as libações
no início do festival trágico eram feitas pelos generais ou estrategos,
em suma, por representantes do Estado ao mais alto nível; segundo
facto: o tributo das cidades aliadas era exposto na orquestra, como
manifestação do poder de Atenas e da sua importância no mundo
grego; terceiro facto: antes das tragédias, eram publicitados os nomes
dos que haviam beneficiado a cidade, e eram-lhes atribuídas coroas,
assim se mostrando a importância da acção individual em favor da
colectividade e, portanto, a primazia desta; quarto facto: eram trazidos
ao palco (cf. Paz de Aristófanes) os órfãos de guerra, numa atitude
que talvez se pretendesse antibelicista95.

93 A ligação do teatro, e em especial da comédia à democracia, j á vem referida
em Arist. Po. 1448a29-32; para a relação original agora / teatro, vide F . Kolb (1979)
e.g. 508, 510, 514; F . Kolb (1981) e.g. 88 sq„ 101. D e qualquer forma, como opina
A. Lesky (1983) 19: «We cannot exclude the possibility of such early performances
in the marketplace, but this is certainly n o argument against the Dionysian character
of tragedy, since Photios speaks expressly of Aiovvoiaxol ãywvsç (Dionysian agons)».
94 F. Kolb (1981) 88 sq. : os teatros «... waren wohl sogar von vornherein in
erste Linie fur die Volksversammlung bedacht»; p. 100, para as reformas de Clístenes.
Recordo que, segundo Frontin. Strat. 3.2.6, Alcibíades falou no teatro de Catânia.
95
Descritos em A. Pickard-Cambridge (1968) 57-59, estes factos são comentados por S. GoldhiU (1987a) 68: «The libations of the ten generals, the display of
the tribute, the announcement of the city's benefactors, the parade of state-educated
boys, now men, in full military uniform, all stress the power of the polis, the duties
of an individual to the polis». GoldhiU faz a aplicação deste colorado à tragédia,
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Deste modo, o espectáculo assumia a função política complementar
de ilustrar a ideologia oficial do poder da polis e da primazia do interesse colectivo sobre o individual. Seria esta, provavelmente, a sua
verdadeira função cívica.
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