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� Capítulo Zero �

POÉTICA DA TRAGÉDIA E

FILOSOFIA DO TRÁGICO

A poética da tragédia

Em seu Ensaio sobre o trágico, Peter Szondi defende que, se Aristóteles formulou
uma poética da tragédia, nasce com Schelling uma filosofia do trágico. Pela
importância dessa hipótese para os estudos sobre o trágico, a parte mais im-
portante dessa passagem do início da “Introdução” merece ser citada: “Desde
Aristóteles, há uma poética da tragédia; apenas desde Schelling, uma filosofia
do trágico. Sendo um ensinamento acerca da criação poética, o escrito de Aris-
tóteles pretende determinar os elementos da arte trágica; seu objeto é a tragé-
dia, não a idéia de tragédia. Mesmo quando vai além da obra de arte concreta,
ao perguntar pela origem e pelo efeito da tragédia, a Poética permanece empíri-
ca em sua doutrina da alma, e as constatações feitas — a do impulso de imita-
ção como origem da arte e a da catarse como efeito da tragédia — não têm
sentido em si mesmas, mas em sua significação para a poesia, cujas leis podem
ser derivadas a partir dessas constatações.” E Szondi conclui, depois de assina-
lar a influência que a Poética exerceu sobre o classicismo francês e o século
XVIII alemão, influência tão importante que se poder dizer que a história da
poética é a história da recepção da Poética de Aristóteles: “Desta poderosa zona
de influência de Aristóteles, que não possui fronteiras nacionais ou tempo-
rais, sobressai como uma ilha a filosofia do trágico. Fundada por Schelling de
maneira inteiramente não-programática, ela atravessa o pensamento dos pe-
ríodos idealista e pós-idealista, assumindo sempre uma nova forma.”1

Como se vê, Szondi delimita, com esse texto fundador, a existência de
dois pontos de vista profundamente diferentes sobre a tragédia: a poética da
tragédia e a filosofia do trágico. Examinemos essa idéia privilegiando, primei-
ramente, três grandes representantes da perspectiva poética de três épocas di-
ferentes: Aristóteles, Corneille e Lessing.
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Aristóteles

Poética de Aristóteles inaugura a tradição de uma análise “poética” ou poetoló-

gica da tragédia como parte de um estudo sobre a técnica poética em geral,

sem considerar o poema trágico como expressão de uma sabedoria ou visão do

mundo que a modernidade chamará de trágica. O livro, dividido pelos organi-

zadores em 26 capítulos, tem como objeto as espécies de poiesis, de produção

de uma obra, e como grandes temas a mímesis (capítulos 1-5), a tragédia

(6-22), a epopéia (23) e, finalmente, a comparação entre a epopéia e a tragé-

dia (24-26).

Embora seja um dos temas mais importantes da Poética, Aristóteles não

define a mímesis nesse livro nem em nenhum outro. Sabe-se que, para ele, a

mímesis artística deixa de ser, como era para Platão, a imagem de uma ima-

gem, uma cópia degradada do mundo sensível. Mas o que ela é? Na Física,

quando trata da relação entre arte e natureza, ele diz que “a arte [téchne] imita

a natureza”, precisando pouco depois que “por um lado, a arte termina o que a

natureza foi incapaz de realizar, por outro, ela a imita”2. A arte imita a nature-

za em sua capacidade de produzir, é uma produção autônoma que imita a ca-

pacidade produtiva da natureza, sendo, por isso, até mesmo capaz de ir além

dela, realizando aquilo de que ela não é capaz. O que significa no mínimo que

não se deve pensar a atividade criadora do poeta como uma imitação servil ou

uma simples cópia. A mímesis aristotélica não é uma mera reprodução da rea-

lidade. Mas esta referência da Física não elucida totalmente seu conceito na

Poética. Pois nesse livro a mímesis poética é a imitação ou a representação da

ação, a imitação de ações humanas pela linguagem. E, tendo exclusivamente

um objeto humano, isto é, sendo uma imitação das ações do homem ou de ho-

mens em ação, homens considerados como sujeitos ou suportes da ação, não

diz propriamente respeito à natureza, mas à história considerada como repre-

sentação da ação.3

Ilustrando o caráter formal da Poética, o início da análise aristotélica clas-

sifica as obras de arte poéticas a partir de seu caráter mimético, ou, mais preci-

samente, pelos meios, pelos objetos e pelos modos da mímesis. É assim que as

obras são classificadas pelos meios, enquanto imitam com o ritmo, a lingua-

gem e a harmonia, usando esses elementos separada ou conjuntamente. Por

exemplo, a epopéia faz uso apenas da linguagem, enquanto a tragédia e a co-
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média utilizam os três meios.* São também classificadas pelos objetos, isto é,

pelo caráter ou qualidade dos indivíduos que realizam a ação, porque imitam

homens melhores ou piores. Por exemplo, a comédia procura imitar os ho-

mens piores e a tragédia, melhores do que geralmente são. Finalmente, são

classificadas pelos modos, no sentido em que imitam pela forma narrativa,

dramática ou mista. Por exemplo, a tragédia tem uma forma dramática, isto é,

imita mediante pessoas imitadas que agem efetivamente, mas a forma da epo-

péia é um misto de narrativa e drama.

Em seguida, Aristóteles recorre à mímesis para explicar a origem ou o nas-

cimento da poesia por suas causas naturais. Pois, se a segunda causa da poesia

é a disposição natural do homem para a melodia e o ritmo, a primeira é o fato

de o homem ser o animal mimético por excelência. A esse respeito, no início do

Capítulo 4 da Poética, ele considera como própria da natureza humana não só

a tendência a imitar — o homem se diferenciando dos outros animais por ser o

mais inclinado à imitação e por usar a imitação em seus primeiros aprendiza-

dos —, mas também a tendência a sentir prazer com a imitação. A mímesis é

um processo de conhecimento ou, mais precisamente, de aprendizado. A pro-

dução mimética, que consiste em abstrair uma forma, possibilita um aprendi-

zado, que é uma maneira de o homem se elevar do particular ao geral. Além

disso, o aprendizado mimético agrada, dá prazer. A atividade mimética é mo-

tivada e dirigida pelo prazer que o produto imitado suscita, ou melhor, pelo

prazer proveniente da compreensão dada pelo aprendizado. Eis por que a ten-

dência, o impulso mimético está na origem do processo artístico. Poder imitar

e ter prazer na imitação são duas faculdades naturais que, juntamente com a

disposição natural do homem para a melodia e o ritmo, explicam as primeiras

improvisações e, a partir daí, o nascimento da poesia.4

Retomando alguns elementos já apresentados nos capítulos anteriores e

outros ainda não explicitados, o Capítulo 6 dá talvez a melhor ilustração do

caráter analítico do livro, ao definir a especificidade da tragédia em relação ao
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* É interessante observar que, por mais que a poesia lírica tenha sido importante na Grécia, Aris-
tóteles não se refere a ela na Poética. A razão dessa lacuna pode ser o fato de ele não considerar a
poesia que narra os estados de alma de um indivíduo como propriamente mimética: “Quando o
poeta fala em seu nome pessoal, ele não imita”, diz Aristóteles na Poética (1460 a 7). O final do sé-
culo XVIII alemão, momento em que aparece a divisão da poesia em épica, lírica e dramática, é
marcado por uma grande valorização da lírica.



gênero da mímesis poética, isto é, em relação ao conjunto das obras poéticas
consideradas como imitação, apresentando seus elementos ou componentes
essenciais. Uma boa maneira de introduzir a análise aristotélica da tragédia é
lembrar a célebre definição, que abre esse capítulo da Poética, onde a tragédia
aparece como imitação de uma ação; ação que tem caráter elevado, é completa
e de certa extensão; com uma linguagem ornamentada por ritmo, harmonia e
canto; imitação que se realiza através de atores e não por narrativa; e finalmen-
te que, suscitando medo [phobos] e compaixão [eleos], tem por efeito a purifica-
ção, a catarse, dessas emoções. Assim, aos elementos já apresentados — a
tragédia é mímesis, utiliza uma linguagem com diversos ornamentos, seu ob-
jeto é nobre, sua forma é dramática — são acrescentados os que fazem da tragé-
dia mímesis da ação, possuindo extensão e completude, tendo como efeito
trágico a catarse, elemento ao qual Aristóteles não só não havia feito referência
antes como também não fará posteriormente.

Depois dessa definição, o Capítulo 6 introduz os elementos estruturais
que a tragédia contém, as partes essenciais que a articulam, e que serão estuda-
dos nos Capítulos 7 a 22: 1) o enredo ou história, isto é, a composição das
ações realizadas, que é para Aristóteles a alma da tragédia, o elemento mais im-
portante, de onde deve resultar o efeito da tragédia, e é de longe o mais estuda-
do do livro; 2) o caráter, isto é, o que nos faz dizer dos personagens que eles
têm determinadas qualidades, como a bondade, a conveniência, a semelhança,
a coerência; 3) o pensamento, que traduz o caráter daquele que fala, manifes-
tando uma preferência, uma escolha, uma decisão; 4) a elocução, ou expres-
são, quer dizer, a expressão verbal do pensamento, a manifestação do sentido
por meio das palavras, em forma de ordem, súplica, explicação, ameaça, per-
gunta, resposta etc.; 5) o espetáculo cênico, que Aristóteles considera o ele-
mento mais emocionante, mas também o menos artístico e menos próprio da
poesia, pois mesmo sem representação cênica e sem atores a tragédia pode ma-
nifestar os seus efeitos; e, finalmente, 6) a melopéia, a música, que é o orna-
mento mais importante da linguagem. Assim, a elocução e a música são os
meios da imitação; o enredo, o caráter e o pensamento, seu objeto; e o espetá-
culo, a maneira de a tragédia imitar.

O que se nota por essa indicação dos temas da parte da Poética dedicada à
tragédia é que a análise aristotélica se interessa pela forma, pela estrutura for-
mal, pela organização interna da tragédia, considerando-a uma espécie de po-
esia ao lado de outras, com o objetivo de estabelecer uma diferenciação ou,
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mais precisamente, uma classificação. O que leva muitos comentadores a ob-
servar que, na Poética, Aristóteles analisa as espécies de poesia, dentre as quais a
tragédia, mais ou menos da mesma maneira como um naturalista descreve
a estrutura das plantas ou dos animais.*

Mas Aristóteles também se interessa pela finalidade. Pois é preciso distin-
guir na tragédia a forma e a finalidade. Isto é, a definição formal da tragédia,
que distingue a mímesis trágica, como uma espécie, das outras espécies do
mesmo gênero só se completa com a explicitação do efeito que a mímesis pró-
pria da tragédia produz. O que esclarece por que o último elemento da defini-
ção aristotélica é a catarse, considerada como o efeito teleológico da mímesis
própria da tragédia. E se esse elemento é necessário à definição, isto é, se a tra-
gédia é definida de modo formal, mas também por sua produção característi-
ca de emoções trágicas, é porque a Poética estuda a forma que a tragédia deve
ter para ser capaz de produzir a catarse.** Assim, a análise formal da tragédia
tem como ponto mais enigmático e polêmico, que norteia toda a exposição, o
estudo do efeito trágico, do efeito da tragédia sobre o espectador como sendo
a catarse das duas emoções do medo e da compaixão suscitadas pelos sofri-
mentos dos personagens.

O que é então a catarse aristotélica? Há nos escritos “biológicos” ou zoo-
lógicos de Aristóteles (como História dos animais, A geração dos animais) um sen-
tido terapêutico, puramente somático e orgânico, da catarse como um processo
de purgação natural, um processo natural de eliminação de resíduos excessi-
vos que poderiam provocar um distúrbio no organismo. Mas, além das ocor-
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* Roselyne Dupont-Roc e Jean Lallot vêem a existência, na Poética, de uma tensão entre um dis-
curso teórico, normativo, que estabelece axiomas e deduz conseqüências, e um discurso históri-
co, descritivo, que deve dar conta de fatos mais ou menos compatíveis com a teoria. Um dos
exemplos dados pelos autores é o do lugar do espetáculo cênico na tragédia, cuja posição teórica
leva Aristóteles a considerá-lo o que há de mais estranho à arte poética, mas cuja situação de tes-
temunho o leva a considerar que o verdadeiro juiz da tragédia é o espectador e a incluir o espetá-
culo entre os elementos que fazem a superioridade da tragédia. (Cf. Aristóteles, La poétique,
introdução, p.12-4).
** Max Kommerell, em seu livro sobre Lessing e Aristóteles, observa que as prescrições dadas na
Poética são fundamentadas nos afetos trágicos que constituem a finalidade da tragédia, salien-
tando que Aristóteles procede em relação à tragédia como sempre faz: converte a finalidade em
fundamento espiritual de uma coisa. Assim, o esquema da tragédia e a catarse trágica se encon-
tram em relação de potencialidade [dinamis] e atualidade [energeia], o que faz da tragédia a dispo-
sição ao ato de catarse e, neste sentido, uma capacidade (Cf. Lessing y Aristóteles, p.70-4).



rências médicas que encontramos em sua obra, há ainda dois empregos
irredutíveis do termo “catarse” a esse sentido, e que podem ser chamados de
propriamente estéticos por estarem intrinsecamente ligados à obra de arte: o
da Poética, aplicado ao efeito produzido pela tragédia, e o da Política, referente à
musica sacra e à música dramática. O Capítulo 7 do Livro 8 da Política classifi-
ca as melodias em éticas, práticas e entusiásticas, observando, em seguida, que
estas últimas não só estimulam em quem as escuta distúrbios emocionais,
como também exercem um efeito sedativo. Mas não abordarei neste momen-
to a catarse musical. Prefiro me limitar ao texto da Poética e só me referir à refle-
xão aristotélica sobre a música quando estudar a interpretação nietzschiana da
catarse e assinalar a importância que teve sobre ela a leitura de Bernays, filólo-
go que pensou a catarse musical a partir do modelo médico e procurou escla-
recer a passagem da Poética sobre o efeito trágico pela passagem da Política
sobre o efeito da música.

Ora, se a catarse chega a ser considerada o tema mais discutido da filoso-
fia de Aristóteles, ela também é, por isso mesmo, profundamente enigmática.5

Um dos motivos é que a Poética tal como a conhecemos, do último período da
vida do filósofo, além de possivelmente ser uma obra incompleta, é um instru-
mento didático, um caderno de notas esquemático, elíptico, cheio de acrésci-
mos, escrito por ele como preparação para uma série de cursos aos estudantes
do Liceu, que tinham conhecimento de sua filosofia, e não para ser publicado.
Tudo isso faz com que certas noções utilizadas não sejam elucidadas no pró-
prio texto, ou porque já o haviam sido em alguma obra “exotérica” e eram co-
nhecidas pelos discípulos, como o diálogo perdido Dos poetas, ou porque
seriam esclarecidas oralmente.

Assim, para saber o que a catarse trágica significa, dispomos da célebre re-
ferência do Capítulo 6 da Poética: “A tragédia é uma mímesis [imitação, repre-
sentação] ... que, suscitando o medo e a compaixão, tem por efeito a purificação
dessas emoções.” Que a tragédia diz respeito ao medo e à compaixão, isso pa-
rece óbvio para Aristóteles assim como para sua época. Daí ele não se interes-
sar em demonstrá-lo. Mas nos Capítulos 5 e 8 do segundo livro da Retórica ele
estuda essas emoções, elucidando em que sentindo as pensa. O Capítulo 5 ini-
cia definindo o medo como “uma dor ou perturbação, causada pela represen-
tação de um mal futuro e suscetível de nos destruir ou nos fazer sentir dor”. O
Capítulo 8 inicia definindo a compaixão como “uma dor causada por um mal
visível capaz de nos aniquilar ou afligir, que fere o homem que não merece ser
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ferido por ele, quando imaginamos que também nós, ou alguns dos nossos,
podemos sofrer e principalmente quando nos ameaça de perto”6. Além disso,
no Capítulo 13 da Poética, quando investiga a situação trágica por excelência,
ou “que situações os argumentistas devem procurar e quais devem evitar, e
também por que vias hão de alcançar o efeito próprio da tragédia”, Aristóteles
estabelece que “a compaixão tem lugar a respeito do que é infeliz sem o mere-
cer e o medo, a respeito do nosso semelhante desditoso”7. A compaixão é a emo-
ção sentida pelo espectador perante o personagem que cai na infelicidade; o
medo é a emoção que o espectador sente em relação a que o ocorrido ao perso-
nagem possa acontecer com ele. O medo faz tremer por si próprio, a compai-
xão, pelo outro. E se não é simplesmente o sofrimento do outro que produz
compaixão, mas o sofrimento imerecido do outro, a tragédia não deve repre-
sentar nem homens muito bons que passem da boa para a má fortuna, nem
homens muito maus que passem da má para a boa fortuna ou da felicidade
para a infelicidade, mas o homem que não se distingue muito pela virtude e
pela justiça e que, se cai no infortúnio, é por força de algum erro [hamartia]
e não porque seja vil e malvado. É a hamartia, isto é, o fato de que o erro, a falta
seja cometida por ignorância pelo personagem, que faz com que o enredo trá-
gico suscite a compaixão do espectador.

São essas emoções que a tragédia deve despertar no espectador, com a fi-
nalidade de purificá-las. O paradoxo é que, em vez de sofrimento, é prazer que
o espectador deve sentir. No Capítulo 14 da Poética, Aristóteles diz explicita-
mente: “O que o poeta deve procurar é o prazer que, pela imitação, provém da
compaixão e do medo.”8 Quer dizer, o prazer próprio da tragédia está ligado
aos fatos que suscitam medo e compaixão, sem que essas emoções sejam apre-
sentadas em cena. E talvez esteja sugerindo mais: que a purificação dessas
emoções, efeito catártico da tragédia suscitado pelo medo e pela compaixão,
substitua o sofrimento pelo prazer.

Como isso é possível? Exatamente pela mímesis, pela representação, pela
imitação. Assim, quando Aristóteles diz que a tragédia é uma mímesis “que,
suscitando medo e compaixão, tem por efeito a purificação dessas emoções”,
medo e compaixão devem ser entendidos aqui como produtos da atividade
mimética, como emoções suscitadas pelo mythos, pela história, pelo enredo,
portanto, objetos purificados pela representação. Posto na presença de uma
história na qual reconhece as formas que definem a essência do que é digno de
medo e de compaixão, elucidando o sentido dessas emoções, o espectador sen-
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te medo e compaixão, mas de forma essencial, pura, apurada. E essa emoção
purificada que ele sente nesse momento — que é uma emoção estética — é
acompanhada de prazer. É a intelecção, o entendimento, a compreensão das
formas do medo e da compaixão, tal como elas aparecem na catarse trágica,
que produz prazer.9 Nessa mesma linha de argumentação, Lacoue-Labarthe
destaca o fato de que a teoria da catarse de Aristóteles só pode ser bem enten-
dida quando relacionada a sua concepção da mímesis como algo que faz pen-
sar, que tem uma função “matemática e teórica”, o que explica não só a alegria e
o prazer que ela proporciona, como também a transmutação do sofrimento
em prazer, ou do negativo em positivo, produzida pela catarse.10

Corneille

Mesmo sendo correto dizer, como faz Peter Szondi, que a história da poética
como discurso sobre a arte literária é a história da recepção da Poética de Aris-
tóteles, não se deve esquecer que o final da Antigüidade e a Idade Média a ig-
noraram. As grandes exceções são o comentário de Averroes, na metade do
século XII, e a tradução latina a partir do grego feita por Moerbecke, em 1278.
Quanto a Horácio, poeta romano que escreveu sua Arte poética (como ficou co-
nhecida a Epistola ad pisones) nos primeiros anos da era cristã, sabe-se que a in-
fluência de Aristóteles sobre ele — que em geral é tido como epicurista — foi
apenas indireta; além disso, as diferenças da Arte poética em relação ao texto
aristotélico são muito grandes, embora algumas das idéias de Horácio, como a
interpretação moral da arte, que não se encontra enunciada no texto de Aris-
tóteles, tenham sido projetadas sobre o filósofo grego. Acontece que depois de
ter permanecido marginal ou desconhecida durante todos esses séculos, tra-
zida pelos bizantinos que chegaram a Veneza fugindo dos turcos, a Poética
conquista, durante o Renascimento italiano um lugar preponderante no pen-
samento sobre a arte poética do Ocidente, desempenhando o papel de autori-
dade principal através de edições gregas, traduções latinas e italianas, além de
comentários e poéticas de inspiração aristotélica.

Eis alguns marcos dessa recepção italiana. A primeira tradução latina im-
pressa da Poética a partir do original grego, realizada por Lorenzo Valla, apare-
ceu em 1498. O texto grego foi impresso pela primeira vez em 1503. A primeira
tradução italiana, de Bernardo Segni, foi publicada, em Florença, no ano de
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1549. No ano anterior, Francisco Robortello publicara o primeiro comentário
integral da Poética, em que defende como sendo de Aristóteles uma tese que
terá grande repercussão: a utilidade moral da poesia. Em 1550 aparecem os co-
mentários de Maggi e Lombardi, que dão uma explicação moral da catarse:
purgar a alma humana de todos os seus distúrbios, tornando os homens mais
tranqüilos e melhores. O grande comentário de Alessandro Piccolomini, de
1575, considera a finalidade da poesia um prazer que deve ser útil ao homem,
elogiando a virtude e condenando o vício. É importante, assim, chamar a aten-
ção para uma característica dessa recepção italiana que marcará tanto o classi-
cismo francês quanto o século XVIII alemão: esses comentários evidenciam
que, a respeito da finalidade da tragédia, o Renascimento estava menos próxi-
mo da Poética de Aristóteles, de onde estão excluídas considerações morais, do
que da Arte poética de Horácio e do imperativo moral de que a tragédia deve
tornar o homem melhor, ou, mais precisamente, de que é necessário unir o
útil, isto é o ensinamento, a edificação moral, ao agradável. Preceito do utile
dulci, que é formulado nesses termos: “Arrebata todos os sufrágios quem mis-
tura o útil e o agradável, deleitando e ao mesmo tempo instruindo o leitor.”11

É por Scalingero, médico e humanista italiano que se instalou na França
em 1524 e publicou sua Poética em 1561, que os franceses descobrirão a Poética
de Aristóteles. A primeira tradução francesa, a de Norville, é somente de 1671,
e Dacier só publica a sua, acompanhada de notas e de um longo prefácio, em
1692. O que explica em parte que, mesmo sendo a referência a Aristóteles uma
obrigação na França — principalmente depois de 1630, quando sua teoria da
poesia dramática se havia afirmado como fundamento da doutrina clássica
francesa —, o filósofo grego era conhecido mais pelos comentários italianos
do que por sua própria obra. Não vou analisar, no entanto, os principais repre-
sentantes da teoria e da prática da tragédia na França do século XVII. Tendo
em vista a posição de Lessing, o principal representante da poética no século
XVIII alemão, que estudarei a seguir, privilegiarei aquele que foi eleito por ele
seu principal inimigo na luta pela constituição do teatro burguês alemão.
Estou me referindo a Pierre Corneille.12

A concepção teórica da tragédia que Corneille elaborou encontra-se nos
“Discursos sobre a utilidade e as partes do poema dramático”, escritos em
1660, no final de sua carreira dramática ou, mais precisamente, depois de mais
de 30 anos de prática teatral. O primeiro discurso trata do objetivo, das utili-
dades e das partes do poema dramático; o segundo, das qualidades das pes-
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soas e dos acontecimentos que são assunto da tragédia e de sua relação com o
verossímil e o necessário; o terceiro, das regras das três unidades (de tempo, es-
paço e lugar). Em geral, esses “Discursos” são uma defesa do seu modo de fazer
teatro e mais particularmente de interpretar Aristóteles, ou uma leitura de seu
teatro à luz da Poética de Aristóteles, para mostrar que sua obra obedece a re-
gras aristotélicas muito mais do que se pensa. Por exemplo, o vemos várias ve-
zes tentar provar que O Cid, acusado em célebre polêmica de violar regras,
como a das três unidades, não transgrediu as máximas de Aristóteles — e não
se pode negar que Corneille tinha um conhecimento profundo da Poética e dos
comentários mais importantes escritos sobre ela até sua época. Tampouco se
pode negar que, apesar de sua reverência a Aristóteles, e mesmo se tenta har-
monizar nesses discursos suas obras teatrais com a autoridade aristotélica,
Corneille não aceita a idéia de que a Poética seja um guia infalível para a com-
posição de uma tragédia: pode-se admirar em seus “Discursos” o pensamento
de um grande criador que não concorda cegamente com o pensamento de ou-
tro grande pensador a quem considera como autoridade, numa postura de
grande liberdade. E é preciso, além disso, observar que, mesmo se as regras
de composição teorizadas por Corneille tiveram uma influência decisiva sobre
a posteridade, sua intenção não foi legislativa, normativa. Que se pense, por
exemplo, na declaração do final da primeira parte dos “Discursos”: “Procuro
sempre seguir o sentimento de Aristóteles nas matérias que ele tratou, e como
talvez o entenda a meu próprio modo, não tenho ciúme de que um outro o en-
tenda ao seu. O comentário do qual me sirvo mais é a experiência do teatro e as
reflexões sobre o que vi agradar ou desagradar nele.”13

Mas, como privilegiei na exposição de Aristóteles o tema da finalidade da
tragédia e devo fazer o mesmo em relação a Lessing, a parte em que gostaria de
me deter é a segunda, intitulada “Discurso sobre a tragédia e sobre os meios de
tratá-la segundo o verossímil ou o necessário”, para dar conta de sua concep-
ção da catarse. Antes de mais nada é preciso notar que Corneille apresenta a
catarse como uma utilidade da tragédia. Trata-se inclusive de uma utilidade
que se segue a três outras, apresentadas no primeiro discurso a partir da obser-
vação de que “Horácio nos ensina que não se pode agradar a todo mundo se
não for inserido na tragédia o que é útil”. Essa retomada do princípio do utile
dulci horaciano já evidencia como a concepção corneilliana do poema dramá-
tico está impregnada de moralidade. E isso fica bem explícito pela enumera-
ção dessas utilidades: a semeadura de sentenças e instruções morais, a pintura
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dos vícios e das virtudes, o desenlace com a recompensa das boas ações e a pu-

nição das más, para que o sucesso da virtude e o fracasso do crime nos incitem

a abraçá-la. A quarta e última utilidade, relativa exclusivamente à tragédia, é

que “pela piedade e pelo temor [crainte] ela purga de semelhantes paixões”, o

que também já deixa claro o seu teor moral.14 Como entender essa idéia?

Com esta fórmula Corneille distingue dois aspectos: a tragédia excita o

temor e a piedade; por meio deles, ela purga de semelhantes paixões. Ele diz

que estes são os próprios termos de Aristóteles e que, pelo fato de o filósofo ex-

plicar suficientemente o primeiro aspecto e calar-se a respeito do segundo, é

este último aspecto que ele vai explicitar. Acontece que já podemos discernir

na sua formulação ao menos duas diferenças em relação à aristotélica. Primei-

ro, uma concepção das paixões profundamente diversa do que são as emoções.

Pois, na perspectiva cristã, que é a do classicismo francês, são as próprias pai-

xões, e não apenas seu excesso, que são consideradas más. Traduzindo pathos

por passion, Corneille está transformando as emoções, pensadas por Aristóte-

les sem significação moral, em sentimentos irracionais que encarnam no

amor profano e cegam quando não são dominados. Pensado como paixão

amorosa, o pathos aristotélico torna-se em Corneille desregramento, uma pai-

xão irracional perigosa ou imoral na medida em que ofusca a razão. Segundo,

a idéia de que não se trata mais de purificar as paixões, mas de se purificar ou,

para usar seu termo, se purgar das paixões. Mudança na maneira de conceber

tanto o objeto da catarse quanto seu próprio conceito, que é um bom exemplo

de como a influência exercida pela Poética de Aristóteles sobre a teoria francesa

do poema dramático é retomada de uma temática antiga em função de novos

problemas, profundamente distanciada da teoria e da prática do teatro grego.

Para esclarecer essa finalidade da tragédia, Corneille procura compreen-

der que tipo de herói é capaz de produzir no espectador a purgação das pai-

xões. Problema que o leva a explicitar, com a passagem dos “Discursos” mais

importante sobre o assunto, o modo como se dá a purgação: “a piedade para

com uma infelicidade em que vemos cair nossos semelhantes nos leva ao te-

mor de que nos aconteça algo parecido; esse temor, ao desejo de evitá-la, e esse

desejo, a purgar, moderar, retificar e até mesmo desenraizar em nós a paixão

que, a nossos olhos, mergulha na infelicidade as pessoas que lamentamos,

pela razão comum, mas natural e indubitável, de que para evitar o efeito é pre-

ciso suprimir a causa.”15
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Gostaria de fazer duas observações a respeito dessa elucidação do proces-

so da catarse. A primeira é que, se Corneille pensa, em continuidade com Aris-

tóteles, que o sofrimento imerecido do herói é a condição da compaixão, e sua

semelhança com o espectador é a condição do temor, há uma singularidade

importante em sua teoria, aliás criticada posteriormente por Lessing: a idéia

de que a compaixão necessita do temor para que haja purgação, mas o temor

não necessita da compaixão. A catarse nunca se produz unicamente por com-

paixão, no entanto, se ela se produz muito freqüentemente sem compaixão,

isso nunca se dá sem temor. Se o espectador não sentir temor de cair na mes-

ma infelicidade do herói, ele não será curado de nenhuma paixão. Quando

aqueles que lamentamos são infelizes não por sua culpa, mas inocentemente,

a piedade que sentimos deles não produz nenhum temor e, assim, nenhuma

purgação. Como é, para ele, o caso de Édipo, cuja infelicidade só excita a pieda-

de, pois não produz no espectador o temor de matar seu próprio pai ou de ca-

sar com sua própria mãe.16

Esse exemplo me leva a uma segunda observação, mais importante, sobre

a prioridade do temor em relação à piedade, pois esclarece a concepção que

Corneille tem da catarse, permitindo distingui-la da aristotélica. No fundo,

trata-se de saber por que, ao comentar a idéia aristotélica de que o herói da tra-

gédia é um homem nem totalmente bom, nem totalmente mau, que por uma

falta ou fraqueza humana cai numa infelicidade imerecida, Corneille confessa

não compreender os exemplos dados por Aristóteles: Édipo e Tiestes. A razão

dessa incompreensão, ou dessa discordância, é que, para ele, Édipo não come-

teu falta moral nenhuma. Assim, se Aristóteles fala da falta como um “erro de

desconhecimento”, que é o sentido de hamartia, Corneille não vê que paixão

ele nos faz purgar, nem do que o espectador pode se corrigir com seu exemplo.

No caso de Tiestes, se consideramos o mito, ele é um incestuoso que abusa da

mulher de seu irmão, o que é um crime do qual o espectador não é capaz, e a pi-

edade que terá do herói não irá até o temor que purga, porque não se sente se-

melhante a ele. Por outro lado, se consideramos a tragédia, ele é um homem de

boa fé que acredita na palavra de seu irmão, com quem se reconciliou, e o pe-

queno temor que o espectador poderá sentir só purgará a confiança na palavra

de um inimigo reconciliado. Assim, esses exemplos não poderiam produzir

catarse. Corneille acredita mesmo que em geral as tragédias não produzam ca-

tarse. A razão para tal posição de Corneille é uma só: a concepção moral que se
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faz da catarse, isto é, o fato de ele interpretar a catarse aristotélica como uma

purgação moral.

Ora, se ele não encontra catarse no sentido moral nas tragédias gregas,

essa concepção moral existe, segundo ele, em sua tragédia O Cid,* onde Rodri-

go e Ximena “caem na infelicidade pela fraqueza humana” que são as paixões,

essa infelicidade causa piedade no espectador e essa piedade, por sua vez, faz

temer que se caia na mesma infelicidade, purgando o excesso de amor que cau-

sa o infortúnio deles e nos faz lastimá-los. Como se pode notar, Corneille en-

contra em O Cid o mesmo procedimento da catarse que ele havia proposto

como explicitação da teoria aristotélica, ao considerar que por temor e compai-

xão se purificam no espectador aqueles afetos cujo excesso na peça é pago pelo

herói trágico. Isto é, se um herói cai na infelicidade por ser arrebatado pelas

paixões, e essa infelicidade é tão grande que é capaz de dar pena, o espectador,

que é um homem comum, deve refrear essas paixões com o temor de se abis-

mar em igual infelicidade.17

Vimos que o Renascimento se caracterizou, em geral, por uma visão mo-

ral da tragédia, ou mais precisamente por uma interpretação moral da análise

aristotélica da tragédia. Ora, se essa interpretação marcou Corneille, como vi-

mos não só a respeito da catarse trágica, mas também das outras utilidades do

poema dramático, ela pode mesmo ser considerada uma característica geral

do século XVII francês. E a esse respeito eu poderia dar dois exemplos. O pri-

meiro é Racine, em quem se observa uma defesa da moralidade da tragédia

após o fracasso de Fedra. Isto é, depois de haver defendido que “a regra princi-

pal é agradar e tocar”, para usar uma expressão do prefácio a sua peça Berenice,

e que todas as outras regras existem em função dela, Racine passa, no final da

vida, a uma concepção da tragédia em que as paixões são apresentadas para

que seja mostrada a desordem da qual elas são a causa, e para que as mínimas

faltas sejam punidas, como é dito no prefácio de Fedra. O outro exemplo é

André Dacier, que também defende a moralidade da tragédia ao postular que
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tudo o que é bom agrada ou que o prazer vem do que é bom; mas também ao
estabelecer, certamente mais inspirado em Horácio do que em Aristóteles, que
a tragédia é o único remédio para as desordens do prazer, ou da paixão, por se
tratar do único divertimento em que o agradável pode ser encontrado unido
ao útil, procurando, inclusive, instruir mais do que agradar.

Lessing

Principal crítico alemão do teatro francês do século XVII, visto em geral como
a figura mais significativa da Aufklärung, Lessing teve um papel essencial na
elaboração de uma dramaturgia nacional e moderna na Alemanha.18 Isto sig-
nifica que levou em conta, em suas reflexões teóricas e suas criações artísticas,
as necessidades culturais de seu tempo e de seu país, na época pulverizado em
principados, ducados, condados que existiam como Estados quase indepen-
dentes antes de sua unificação política, com a fundação do Império alemão
por Bismarck em 1871.

Esse projeto de constituição de uma literatura propriamente alemã levou
Lessing a criticar a tragédia francesa do século XVII, principalmente Corneille,
e a função de modelo que ela desempenhava na Alemanha da época, em al-
guém da importância de Gottsched, por exemplo, a quem ele critica duramen-
te por desejar ser o fundador de um teatro afrancesado sem examinar se esse
estilo teatral se ajustava ou não à mentalidade alemã.19 Em segundo lugar, e
também contra o gosto francês, esse projeto o fez defender Shakespeare — que
havia sido introduzido há pouco na Alemanha, por Herder — como aquele a
quem os alemães deveriam seguir na busca de um teatro nacional e burguês,
isto é, um teatro que funcionasse como um instrumento capaz de criar uma
opinião pública favorável à unidade da nação alemã e retratasse a vida da clas-
se em que Lessing via o futuro da Alemanha. Para se ter uma idéia dessa admi-
ração basta pensar na carta em que ele compara Shakespeare e Corneille,
inclusive a respeito da catarse: Shakespeare é um poeta trágico infinitamente
superior a Corneille, embora este conhecesse muito bem os Antigos e aquele
não os conhecesse em quase nada. Corneille se lhes aproxima pelo arranjo me-
cânico e Shakespeare, pelo essencial. O inglês alcança quase sempre a meta da
tragédia, por mais estranhos e peculiares que sejam os caminhos por ele esco-
lhidos, e o francês quase nunca atinge este fim, ainda que palmilhe os mais
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aplainados caminhos dos Antigos. Após o Édipo de Sófocles, nenhuma peça no
mundo pode exercer maior impacto sobre as nossas paixões do que o Otelo, do
que o Rei Lear, do que o Hamlet etc.* Em terceiro lugar, e seguindo nisso a ten-
dência que marcou a Alemanha desde Winckelmann, o projeto cultural de
Lessing está profundamente ligado à Grécia. Sua especificidade, no entanto, é
que, quando se trata de pensar a tragédia, ele deduz seus princípios especial-
mente da poesia grega ou, melhor ainda, da interpretação dela por Aristóteles.
Pois foi a partir da Poética que ele procurou descobrir a verdadeira posição a
respeito da poesia e estabelecer os princípios da tragédia grega. O que lhe pare-
ce uma necessidade imperiosa proveniente da constatação de que intérpretes
como Corneille expõem as regras aristotélicas de maneira “falsa e vesga”20.

Em 1755, Lessing publica Miss Sara Sampson, um “domestic drama” senti-
mental, influenciado por Lillo e Richardson, que, opondo-se à tradição, não se
passa mais entre a aristocracia; em 1767, Minna von Barnhelm ou A felicidade dos
soldados, uma “comédia séria”, inspirada nas idéias de Diderot; em 1772, con-
clui a última versão de Emília Galotti, um drama burguês, em que opõe as virtu-
des burguesas à corte viciosa, ou, mais precisamente, uma família que, embora
aristocrática, defende os valores burgueses contra a arbitrariedade do príncipe
seu soberano, que, mesmo sendo responsável pelo assassinato do noivo de
Emília, sai ileso.21 Lessing ainda publicou outras obras dramáticas, como Natã
o sábio, de 1779, obra portadora de uma mensagem de humanidade e tolerân-
cia entre as raças e os credos, “um tratado filosófico-teológico em prol do puro
deísmo”, como diz Heine,22 e obras teóricas, como Laocoonte, de 1766, que tra-
ta das relações entre a pintura e a poesia.

O Laocoonte discute a célebre proposição de Horácio “ut pictura poesis” [a
poesia é como a pintura], criticando a reciprocidade entre poesia e pintura ou,
mais precisamente, a concepção segundo a qual a poesia seria pintura para o
ouvido e a pintura, poesia para os olhos. Na escultura, Laocoonte tem a boca
levemente aberta; sua dor aparece nos músculos e na posição das pernas e dos
braços. Já na Eneida de Virgílio, Laocoonte “clamores horrendos ad sidera tollit”
[atira aos astros clamores horrendos], revelando a dor corporal lancinante que
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sente.23 Lessing explica a diferença por uma estética dos gêneros que pretende
mostrar que não se procede em pintura — ou em escultura — como em poesia
porque aquela é uma arte espacial, formada de figuras e cores no espaço, en-
quanto esta é uma arte temporal, composta de sons articulados no tempo.
Assim, se Virgílio enfatiza o grito horroroso, enquanto o escultor o omite, é
por uma mesma lei que diz respeito ao espaço e ao tempo: a lei segundo a qual
as artes plásticas só podem representar objetos justapostos, os corpos com as
suas qualidades visíveis, enquanto a poesia só pode representar objetos suces-
sivos, objetos que se desdobram no tempo, as ações.24

No entanto, para situar o pensamento de Lessing em relação aos temas
que expus em Aristóteles e Corneille é necessário abordar o livro que ele publi-
ca em 1769, Dramaturgia de Hamburgo. Trata-se de uma coletânea de 104 partes
ou pequenos ensaios, fruto de sua contratação como conselheiro, comentaris-
ta, crítico, ou talvez seja melhor dizer dramaturgista, pelo grupo de burgueses
que criou o Teatro Nacional de Hamburgo, o primeiro teatro permanente, ou
não-ambulante, alemão, isto é, uma companhia de teatro com local e atores
fixos. Isso, segundo Peter Szondi, significou uma tentativa “de contrapor um
teatro nacional aos teatros de corte, que cultivavam sobretudo a ópera e o balé,
e ao teatro de Neuberin e de Gottsched em Leipzig, onde dominava o classicis-
mo francês, ou seja, onde não havia, por sua vez, arte burguesa”.25

Esses textos teóricos, que podem ser vistos como a base do moderno tea-
tro alemão, além de analisar o panorama teatral da época do ponto de vista ar-
tístico e político, constituem uma verdadeira poética do teatro, de inspiração
aristotélica. Pois foi sob a influência da Poética de Aristóteles, vista por Lessing
como tão infalível quanto os Elementos de Euclides, e, a meu ver, dando-lhe um
peso de autoridade bem maior do que lhe dava Corneille, que ele procurou re-
construir o que teria sido a tragédia grega pura, autêntica. Isso pode ser nota-
do por vários aspectos de sua análise. Pela concepção do drama como
representação de uma ação acabada. Pela defesa da superioridade da unidade
de ação sobre as unidades de tempo e de lugar, defesa que o leva a distinguir a
acomodação às regras, para ele o caso dos franceses, da observação das regras,
caso dos Antigos.26 Pela crítica aos franceses por terem distorcido as idéias de
Aristóteles e serem por natureza profundamente não-clássicos e não-gregos.
Pela reivindicação de Shakespeare como modelo da dramaturgia alemã.27 E,
sobretudo — pois se trata do ponto que ele mais valoriza na poética aristotéli-
ca —, pela teoria da catarse, que tem na compaixão seu elemento essencial e no
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temor, “a compaixão referida a nós mesmos”, o meio de atingir a compaixão.

O que leva Lessing à definição da tragédia como um poema que excita a com-

paixão, a “imitação de uma ação digna de compaixão”.28 Examinemos este úl-

timo aspecto de sua teoria da tragédia analisando os vários elementos

contidos, explícita ou implicitamente, nessa definição.

Sabemos que, para Aristóteles, a tragédia deve suscitar phobos e eleos, o que

às vezes se traduz por terror e compaixão. Uma primeira característica da lei-

tura de Lessing é defender que não se trata de terror (Schrecken), definido por

ele como “um temor súbito, surpreendente” ... “que nos assalta pela imprevis-

ta percepção de um sofrimento em vias de acontecer a outrem”.29 E a razão é

que esse terror já está compreendido na compaixão; o terror teatral já é com-

padecimento, terror compassivo. Assim como pensava Corneille — que, como

vimos, usa sempre a palavra “crainte” (temor) —, para Lessing, quando Aristó-

teles diz phobos, fala de temor (Furcht), que não é de modo algum “o temor que

o mal iminente de outrem desperta por esse outrem, mas sim o temor por nós

próprios, que brota de nossa semelhança com o personagem sofredor; é o te-

mor de que as calamidades a ele destinadas possam atingir a nós mesmos; é o

temor de que nós próprios possamos nos tornar o objeto compadecido”. E

Lessing conclui essa passagem com uma fórmula lapidar: “Numa palavra: este

temor é a compaixão referida a nós mesmos.”30

Assim, esclarecido o sentido de phobos, Lessing vai salientar o papel que

esse temor para conosco desempenha na produção da compaixão, defenden-

do que o mal apresentado em cena só se torna objeto de compaixão do espec-

tador se ele temer que esse mal aconteça consigo, ou que seu próprio destino

venha a ser semelhante ao destino do infeliz. “Onde não existe tal temor, tam-

pouco haverá compaixão”, e “nenhum mal de outrem que não temamos para

nós próprios desperta nossa compaixão...”31

Insurgindo-se contra Corneille, que defende a possibilidade de haver ca-

tarse sem compaixão, mas não sem temor, Lessing insiste que os dois afetos

devem vir juntos, salientando, inclusive, que para Aristóteles “tudo que nos

desperta temor quanto a nós mesmos deveria, igualmente, despertar nossa

compaixão, desde que percebêssemos outros ameaçados ou atingidos por se-

melhante ação”.32 E, introduzindo a hipótese de se sentir compaixão por ou-

trem, sem temor por nós próprios, Lessing acrescenta um aspecto muito

importante de sua teoria, que lhe permite definir o que é a compaixão trágica,
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ao argumentar que, quando se lhe acrescenta o temor, a compaixão torna-se
mais viva, mais forte, mais aguda do que sem ele.

Se essa idéia é importante, é porque, com ela, Lessing está introduzindo —
utilizando-se da Carta sobre os sentimentos, de seu amigo Moses Mendelsohn —
uma consideração a respeito do grau de intensidade, a partir do qual irá dis-
tinguir dois tipos de compaixão. Uma, que chama de filantropia, é a dos “sen-
timentos compassivos, sem temor por nós mesmos”, ou “a sensação simpática
de humanidade, a qual, apesar da idéia de que o sofrimento dele [o completo
celerado] é inteiramente merecido, brota dentro de nós, em seu favor, à vista
dos tormentos”; a outra, que é a compaixão propriamente dita, é a dos “senti-
mentos mais intensos dessa espécie, na medida em que se ligam ao temor por
nós mesmos”. A esse mais alto grau dos sentimentos compassivos Lessing cha-
ma afeto. Assim, retomando de Mendelsohn a idéia de uma escala de sensa-
ções e situando a compaixão no ponto mais elevado, ele defenderá que a
compaixão trágica não é apenas ou simplesmente um sentimento, mas um
afeto, isto é, a intensidade de um sentimento, ou melhor ainda, um afeto no
sentido de um grau máximo de intensidade.33

Como essa compaixão suscitada pela tragédia une-se necessariamente ao
temor, Lessing afirma a correlação entre os dois afetos: é temível o que, aconte-
cendo a outro, desperta nossa compaixão; é digno de compaixão tudo o que
tememos, se nos ameaça — o que exige a semelhança entre o espectador e o he-
rói. Pois, se Lessing não interpreta o temor como temor pelo herói, mas por
nós mesmos, como o temor de que as desgraças que atingem o outro nos pos-
sam alcançar, este surge de nossa semelhança com o sofredor. Pela compaixão
o espectador põe-se no lugar do outro. “Dessa similitude, origina-se, segundo
Aristóteles, o temor de que o nosso destino possa vir a ser facilmente tão simi-
lar ao do infeliz quanto nós mesmos nos sentimos semelhantes a ele: e seria
esse temor que leva à compaixão, por assim dizer, ao amadurecimento.”34

Mas essa correlação entre temor e compaixão é, na verdade, uma dissime-
tria. Pois o temor só existe como meio de purificação que assegura o efeito da
compaixão (do espectador referida a ele mesmo) que a tragédia desperta. Ve-
mos assim que, se Lessing define a tragédia como a “imitação de uma ação dig-
na de compaixão”, um poema que excita compaixão, é porque defende o papel
dominante da compaixão na definição aristotélica da tragédia. Procurando
determinar a relação entre temor e compaixão, e por isso polemizando com
Corneille, que considerava a compaixão um meio, atribuindo-lhe uma função

O nascimento do trágico40



secundária na catarse, Lessing defende que a compaixão constitui o afeto trá-
gico primordial, e o temor — instrumento que confere à compaixão a dimen-
são de um afeto e ajuda a purificá-la — um afeto trágico secundário.

Certamente pensando em Corneille, sobre o qual afirma que “tem em
mente a purgação das paixões em geral”, Lessing vê muito bem o desvio dos in-
térpretes de Aristóteles que defenderam que “a tragédia deve nos purificar, por
meio do terror e da compaixão, dos defeitos das paixões representadas”. Isto
significa, primeiro, que a catarse diz respeito aos afetos suscitados pela tragé-
dia, e não representados nela. Temor e compaixão são afetos que os espectado-
res sentem, mas não os personagens da tragédia; são os afetos mediante os
quais os personagens nos comovem, mas não aqueles mediante os quais atra-
em sobre si as suas desventuras. Isso significa, porém, em segundo lugar, que
os afetos suscitados são os mesmos que são purificados, isto é, Lessing vê mui-
to bem que a catarse é uma purificação do igual pelo igual. Como se pode no-
tar por essas passagens: “A tragédia deve suscitar nossa compaixão e nosso
medo tão-somente a fim de purgar estas e semelhantes paixões, mas não todas
as paixões indistintamente”; “a nossa compaixão e o nosso temor devem ser
purificados pela compaixão e pelo temor trágicos”. Pois Aristóteles “não cogi-
tou de quaisquer outras paixões a serem purgadas através da compaixão e do
temor trágicos, salvo o nosso próprio temor e compaixão”.35

Mas não se pode esquecer um dos pontos mais importantes de sua inter-
pretação: a relação entre tragédia e moral. Já no que diz respeito ao objetivo da
arte de maneira geral, ele afirma que todos os gêneros de poesia devem melho-
rar-nos, ou que a arte torna o homem mais humano, alimenta e fortalece o
sentimento de humanidade, excita o amor à virtude e o ódio ao vício.36 De-
pois, afirmando a finalidade moral da tragédia como sendo a posição aristoté-
lica, ele é taxativo ao afirmar que todos aqueles que se declararam contra esse
fim não entenderam Aristóteles. No fundo, a idéia de Lessing é que a catarse, a
purificação trágica, converte o afeto em uma destreza virtuosa. Eis o texto da
Dramaturgia de Hamburgo mais esclarecedor a esse respeito: “Visto que, para di-
zê-lo concisamente, esta purificação não consiste em nada mais do que na
transformação das paixões em qualidades virtuosas — havendo porém em
cada virtude, segundo o nosso filósofo, de um lado e de outro um extremo en-
tre o qual esta virtude se situa —, a tragédia, se é que deve transformar a nossa
compaixão em virtude, precisa ser capaz de nos depurar de ambos os extremos
da compaixão, o que também se refere ao temor. A compaixão trágica não
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deve, com respeito à compaixão, purificar apenas a alma daquele que sente

compaixão demais, mas também daquele que sente de menos. O temor trági-

co não deve, com respeito ao temor, purificar apenas a alma daquele que não

teme nenhum infortúnio, mas também a daquele ao qual todo infortúnio, até

o mais remoto, até o mais improvável, deixa a alma angustiada. Do mesmo

modo, a compaixão trágica, relativamente ao temor, deve remediar o que é de-

mais e o que é de menos; assim como, por sua vez, o temor trágico no que diz

respeito à compaixão.”37

As cartas a Mendelssohn e Nicolai, de 1756-57, como por exemplo a carta

a Nicolai de novembro de 1756, já afirmavam que a tragédia devia ampliar

nossa capacidade de sentir compaixão, e que o homem que mais se compadece

é o homem melhor, o mais disposto a todas as virtudes sociais, a todas as clas-

ses de magnitude, deixando claro que a tragédia, escola da compaixão que faz

o homem se aperfeiçoar, tornando-se cada vez mais humano, tem como obje-

tivo promover o aperfeiçoamento moral do espectador. A diferença entre as

duas posições é que, enquanto nessas cartas Lessing declarava que o objetivo

da tragédia era aumentar nossa capacidade de sentir compaixão a tal ponto

que a melhor pessoa seria a mais compassiva, na Dramaturgia, como vimos pela

longa citação do parágrafo anterior, ele faz a defesa da moderação tanto do te-

mor quanto da compaixão, pensando a catarse como a purgação dos extremos

ou dos excessos desses dois afetos.38

A filosofia do trágico

Esta apresentação das posições de Aristóteles, Corneille e Lessing evidencia
que a análise poética da tragédia, com seu ponto de vista formal e classificató-
rio, não vê a tragédia como expressão de um tipo de visão do mundo ou de sa-
bedoria que a modernidade chamará de trágica. E é exatamente por isso que,
segundo Szondi, é apenas com Schelling que nasce uma filosofia do trágico:
uma reflexão sobre o fenômeno trágico, sobre a idéia de trágico, sobre as de-
terminações do trágico, sobre o sentido do fenômeno trágico, sobre a tragici-
dade. Construção eminentemente moderna, a originalidade dessa reflexão
filosófica, com relação ao que foi pensado até então, se encontra justamente
no fato de o trágico aparecer como uma categoria capaz de apresentar a situa-
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ção do homem no mundo, a essência da condição humana, a dimensão funda-
mental da existência.

O que não quer dizer que os filósofos e artistas modernos que pensaram o
fenômeno trágico se abstiveram da análise poética. Isso aparece claramente
quando se examinam escritos como a Filosofia da arte, de Schelling, a Estética, de
Hegel, ou as “Observações” sobre Édipo e Antígona, de Hölderlin. Mas isso me
parece evidente inclusive na idéia de Szondi. Pois o que ele observa em seu
Ensaio sobre o trágico, e torna ainda mais claro em outros textos que escreveu so-
bre o assunto, é que o principal, e não o único, interesse dos filósofos que se
utilizaram da tragédia como elemento de suas reflexões, em geral sem um es-
tudo detalhado de seu enredo, é estabelecer a essência do trágico.

Assim, a principal importância do marco histórico estabelecido por
Szondi — marco que utilizo para falar do advento da modernidade — é ressal-
tar a novidade introduzida pela filosofia no final do século XVIII, ao refletir
sobre a tragédia, em relação à atitude poética ou poetológica de Aristóteles,
que não está interessada na visão que o poeta tem do homem e de seu lugar no
mundo. Diferença de ponto de vista ou de interesse que leva esses estudos filo-
sóficos modernos sobre a situação trágica do homem no mundo a considerar,
por exemplo, a tragédia superior à epopéia por sua visão trágica, e não, como
em Aristóteles, por sua maior concentração e unidade e por contar com ele-
mentos acessórios como a música e o espetáculo. Este é o caso, por exemplo,
de Nietzsche, para quem essa superioridade é estabelecida pela maior profun-
didade da visão dionisíaca apresentada pela tragédia em relação à visão apolí-
nea apresentada pela epopéia. Mas a importância daquele marco histórico
está também em ressaltar a diferença entre esses estudos filosóficos e a postu-
ra ainda basicamente aristotélica dos teóricos da arte do século XVII francês e
do século XVIII alemão, que investigam, por exemplo, a verossimilhança entre
a realidade dramática e empírica, as regras das unidades de ação, tempo e lu-
gar, os tipos dramáticos característicos da tragédia e da epopéia ou, como vi-
mos mais detidamente, a controversa questão da finalidade da tragédia.

Eis por que dizia inicialmente que considero só ser possível compreender
profundamente a significação do pensamento de Nietzsche sobre a tragédia, e
até mesmo sua ambição, característica do último período de sua filosofia, de
ser o primeiro filósofo trágico ou o inventor do ditirambo dionisíaco, se o in-
serirmos nesse movimento de idéias sobre a tragédia e o trágico existente na
Alemanha desde o início da modernidade, movimento sem paralelo em ne-
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nhum outro país. Winckelmann deu início, na Alemanha da segunda metade
do século XVIII, a um estudo dos gregos ou, mais precisamente, da arte grega,
interpretação da Grécia em que está em jogo a construção da própria Alema-
nha; Lessing iniciou, na mesma época, uma reflexão sobre um teatro nacio-
nal independente do teatro clássico francês. Goethe e Schiller retomaram e
aprofundaram essas questões. Shelling, Hegel, Hölderlin, Schopenhauer vão
além de seus antecessores, iniciando e desenvolvendo um pensamento sobre o
trágico que forma a tradição ou a herança teórica que chegará finalmente a
Nietzsche, uma de suas mais sublimes expressões.

Essa reflexão sobre o trágico tem, evidentemente, várias características. A
mais importante delas, no entanto, talvez seja propor uma interpretação on-
tológica da tragédia. Assim, quando se fala de pensamento filosófico moder-
no sobre a tragédia, “filosófico” tem o sentido forte de “ontológico”, isto é, a
tragédia diz alguma coisa sobre o próprio ser, ou a totalidade dos entes, a tota-
lidade do que existe.

Essa idéia de que a tragédia aparece como um documento filosófico na
modernidade — com os pós-kantianos, o romantismo, o idealismo — foi expos-
ta recentemente por Jacques Taminiaux, estruturando todo o seu livro de 1995,
Le théâtre des philosophes. Com isso ele quer dizer que, apesar das inegáveis diferen-
ças de posição entre os que refletiram sobre a tragédia desde o final do século
XVIII — cada um desses artistas ou filósofos formulando uma interpretação
mais ou menos original —, há uma importante continuidade entre as leituras
que propõem. Essa continuidade está justamente em considerar a tragédia gre-
ga como documento ontológico, como um documento de filosofia primeira,
um documento metafísico ou, para empregar a linguagem de Heidegger, reto-
mada por Taminiaux, ontoteológico, isto é, como dizendo respeito ao ser dos
entes em sua totalidade. Assim, para o pensamento do trágico, em geral, o
mythos — o enredo, a intriga, a fábula — da tragédia não é político, não trata pro-
priamente da interação entre os homens e dos perigos que a ameaçam; é ontoló-
gico, no sentido de que a tragédia imita, apresenta a obra do próprio ser, entendi-
do seja como identidade, espírito, vontade, unidade etc.

Isso foi possível, segundo Taminiaux, por causa de Platão, isto é, pelo pri-
vilégio que em geral — com a única exceção de Hölderlin, ou melhor, do últi-
mo Hölderlin, o das “Observações” sobre Sófocles — esses pensadores,
paradoxalmente, concedem a Platão, em suas interpretações da tragédia, em
detrimento de Aristóteles e sua reação ou sua resistência às visões especulati-
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vas de seu mestre em matéria de arte e de política. Por que paradoxalmente?
Porque para Platão, um crítico ferrenho do poeta trágico, a tragédia não tem a
dignidade de documento ontológico que lhe conferem os modernos. O objeti-
vo de Platão é justamente instituir uma separação radical entre filosofia e
poesia, conhecimento e arte, desqualificando a mímesis em nome do bios theo-
retikos, o modo de vida contemplativo do filósofo, que representa autentica-
mente as essências.

Não é toda mímesis, no entanto, que é criticada por Platão. O sofista, por
exemplo, distingue a mímesis filosófica, que representa autenticamente as es-
sências, e a mímesis produtora de simulacros, que deve ser combatida e rejeita-
da.39 O que está errado, quando se trata de produzir a beleza, não é imitar; é
imitar mal. Como estabelece o Timeu: “Todas as vezes em que o operário, com
os olhos incessantemente fixados no que é idêntico, se serve desse modelo, to-
das as vezes em que ele se esforça por realizar em sua obra sua forma e suas
propriedades, tudo o que ele produz deste modo é necessariamente belo. Ao
contrário, se os seus olhos se fixassem no que nasceu, se ele utilizasse um mo-
delo sujeito ao nascimento, o que ele realizaria não seria belo.”40

Criticando a mímesis poética (considerada um puro jogo e não algo sério)
por não ser uma produção especializada, uma fabricação, uma poiesis, e o ensi-
no do poeta por ser falso e imoral — pois, imitando qualquer coisa, sem saber
realmente o que ela é, o poeta trágico não tem conhecimento preciso do que
diz, nem a intenção de melhorar os espectadores —, Platão conclui suas análi-
ses sobre a arte, no Livro X da República, com a célebre expulsão do poeta da
cidade ideal. Visto que, a começar por Homero, todo poeta é imitador de si-
mulacros de virtude e nada compreende da realidade, mas apenas da aparên-
cia, “seria justo não lhe permitir a entrada em um Estado que deve ser governa-
do por boas leis”. Assim, “tudo o que se deve admitir de poesia no Estado são
apenas os hinos aos deuses e os cantos em homenagem aos homens de bem”41.
Cantos virtuosos com os quais a República pretende substituir os poemas trá-
gicos por contribuírem para a formação de um tipo de homem auto-sufi-
ciente, invulnerável às circunstâncias, impermeável às emoções. O que faz
Platão é, portanto, contestar a tragédia a partir de uma visão metafísica ou on-
tológica iniciada justamente com ele. E sua contestação filosófica acarreta a
supressão da tragédia, que existia em relação íntima com a vida política efetiva
da cidade democrática, isto é, com a praxis, com a ação — plural, ambígua, frá-
gil, conflituosa —, em nome de uma cidade ideal, verdadeira, pensada a partir
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do modelo da poiesis especializada, do princípio artesanal, que exige a teoria,
ou uma existência teórica considerada como a existência mais elevada.42

Assim, por um lado, em contraposição à cidade ateniense, desde as refor-
mas de Sólon e Clístenes, que resiste à especialização e é criticada por Platão

justamente pela não-imitação de modelos e a ausência de poiesis, as relações
humanas tal como se dariam na cidade ideal serão subordinadas ao paradig-
ma da produção especializada, da fabricação de uma obra, que imita uma ins-
tância última de verdade. Por outro lado, a tragédia, também criticada a partir
do princípio artesanal, passa a ser considerada mímesis defeituosa porque,

não levando em conta a poiesis — o princípio de produção especializada e os
modelos a que a atividade de fabricação está ligada —, não reproduz veridica-
mente um modelo verdadeiro: apenas imita ou reflete aparências ambíguas e

vazias.* Como é evidenciado nas Leis, a politeia (a organização política platôni-
ca) é o drama mais belo e mais excelente, visto ser a mímesis da existência mais

bela e mais excelente.43 E como, nessa cidade ideal, a praxis, considerada como
ação confusa, é abolida e metamorfoseada em comportamentos conformes à
norma, a tragédia — que imitava homens em ação, imitava o campo confuso

da praxis, que resiste aos procedimentos da fabricação44 — torna-se supérflua e
deve desaparecer. Contestação da tragédia em nome de um teatro acessível
apenas ao filósofo, um teatro filosófico.

Daí por que é paradoxal, segundo Taminiaux, que os filósofos e artistas
modernos que elaboraram uma teoria do trágico tenham em geral interpreta-
do a tragédia grega como se ignorassem as críticas que Platão lhe fazia, vendo
nela as características do teatro filosófico, ou de tragédia verdadeira, que Pla-
tão lhe opunha com sua filosofia. Invertendo as conclusões a que chega Platão,
esses pensadores foram levados, a partir do século XVIII, a encontrar justa-
mente na tragédia as características da oposição ou da alternativa filosófica —
metafísica, ontológica — que Platão apresentava à própria tragédia.

A especificidade do estudo de Taminiaux está, como se vê, no privilégio
que os filósofos modernos do trágico teriam dado a Platão em detrimento de
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Aristóteles em suas análises da tragédia. No entanto, antes mesmo de Tamini-
aux, essa idéia do trágico moderno considerado como perspectiva ontológica
— base da reconstrução de Szondi — também já está presente em Lacoue-
Labarthe, filósofo geralmente interessado em mostrar que a reflexão filosófica
sobre o trágico se faz a partir de uma análise da tragédia e do privilégio da
questão da teatralidade. Ele inicia sua conferência “A cesura do especulativo”,
de 1978, considerando a interpretação moderna da tragédia como a origem, a
matriz do pensamento especulativo, dialético, ontoteológico, sem fazer uma
referência exclusiva a Platão para explicá-lo. Assim, embora defenda que a teo-
ria do trágico seja ontológica, a interpretação de Lacoue-Labarthe se diferen-
cia da de Taminiaux por não contrapor a influência de Platão sobre esses
filósofos à de Aristóteles. E algumas vezes Lacoue-Labarthe é até mesmo leva-
do a salientar como essa reflexão sobre o trágico se realiza a partir da definição
aristotélica da tragédia. Como acontece ao procurar mostrar que o esquema
dialético da interpretação que Schelling faz da tragédia, nas Cartas sobre o dog-
matismo e o criticismo, é um remanejamento especulativo ou uma tradução on-
tológica do esquema utilizado por Aristóteles, no Capítulo 13 da Poética,
quando investiga o que é preciso visar ou evitar, na construção do enredo, para
que a tragédia produza o efeito de catarse do terror e da piedade. Em geral,
para ele, a filosofia do trágico é na realidade ainda, se bem que de maneira sub-
jacente, uma teoria do efeito trágico; o que pressupõe a Poética de Aristóteles,
ou, para retomar os termos de sua conferência “L’Antagonisme”, uma reinter-
pretação especulativa da interpretação funcional da catarse aristotélica.45

Aceita a idéia de que a interpretação filosófica da tragédia na modernida-
de seja ontológica, é possível dar um novo passo em sua caracterização. Esse
passo consiste em considerar a questão da oposição, da contradição, do anta-
gonismo, do dualismo de princípios — tomemos estas expressões mais ou me-
nos como sinônimas — e da harmonia, da conciliação, da resolução dessa
contradição, como aspectos essenciais da concepção ontológica ou especulati-
va da tragédia.

Esse privilégio da contradição liga o trágico à dialética. É assim, por exem-
plo, que a primeira interpretação ontológica de uma tragédia grega, a de
Schelling para Édipo rei, em 1795, se baseia em um pensamento dialético. É as-
sim também que a primeira vez que Hegel se referiu a um processo dialético
foi em sua primeira interpretação de uma tragédia, no caso a Oréstia de Ésqui-
lo, no escrito de 1802-03, “Sobre os tipos de tratamento científico do direito
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natural”, para o qual tragicidade e dialética coincidem. “Na medida em que o
processo trágico, em Hegel, é interpretado como autodivisão e auto-reconci-
liação da natureza ética, manifesta-se, pela primeira vez, sua estrutura dialéti-
ca”, diz Peter Szondi.46 Pode-se assim dizer que o idealismo absoluto nascente
funda o processo especulativo, a lógica dialética, na tragédia. Mas isso não é
uma unanimidade entre os pensadores do trágico. Pois, antes mesmo de Scho-
penhauer e Nietzsche, já Hölderlin, depois de haver participado do movimen-
to idealista, se afastou desse esquema especulativo e da lógica dialética, como
defende Lacoue-Labarthe.47 Idéia retomada, em 1990, por Jean-François
Courtine em seu livro de ensaios sobre Schelling, Extase de la raison, que acres-
centa inclusive a informação de que foi Heidegger quem primeiro formulou a
hipótese de a interpretação hölderliniana da Grécia e da história ocidental não
pertencer mais à constelação conceitual do idealismo alemão e à sua metafísi-
ca absoluta ou suas determinações dialético-especulativas.48

Essa temática da contradição, que evidentemente não se limita à tragédia,
deve muito à importância que Kant teve para os pensadores do trágico. A refle-
xão alemã do final do século XVIII e início do século XIX começou por ser, em
grande parte, uma reflexão sobre o kantismo ou, mais especificamente, uma
tentativa de completar, ultrapassando-o e radicalizando-o, o projeto kantia-
no. É assim, por exemplo, que o tema da reconciliação das oposições ou da su-
peração das distâncias ou cisões estabelecidas por Kant entre sujeito e objeto,
beleza e verdade, intuitivo e especulativo, imediato e mediato, sensível e ideal,
finito e infinito, liberdade e necessidade é evidente em Schiller, como observa
Lacoue-Labarthe.49 E a idéia de contradição remonta em Hegel às antinomias
kantianas, isto é, deve-se a Kant a idéia de que a contradição era fundamental,
e de que ela poderia significar algo diferente de uma contradição do racional
visto pelo entendimento. Só que, como observa, por exemplo, Alexis Philo-
nenko, Hegel considera que Kant deixa de lado a negatividade e por isso seu
sistema se imobiliza em um idealismo formal em que o diverso, por um lado, e
o “Eu penso”, por outro, são como que pontos opostos sem mediação.50

Se a tragédia apareceu, na modernidade, como o primeiro modelo do
pensamento dialético, quando se pensa sua relação com a filosofia de Kant
isso significa basicamente duas coisas: em primeiro lugar, que a tragédia foi
vista como modelo de uma solução ao que Kant chamou de “antinomia”, no
segundo capítulo, “A antinomia da razão pura”, do Livro II da “Dialética
transcendental” da Crítica da razão pura; em segundo lugar, que o conflito trá-
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gico apresentado pela tragédia foi pensado a partir da teoria kantiana do su-
blime, exposta na “Analítica do sublime” da Crítica da faculdade do juízo, por um
deslocamento do privilégio que Kant concede à natureza, quando trata dos ju-
ízos de beleza e de sublime, para o campo da arte. O que, como veremos, vai
possibilitar a tragédia ser pensada como uma arte que apresenta dramatica-
mente uma contradição.*

Levando em consideração essa problemática, o objetivo mais geral deste li-
vro é estudar como a interpretação ontológica da poesia trágica grega se reali-
zou em termos de contradição ou de antagonismo de princípios nos autores
que a formularam no bojo do idealismo alemão — Schelling, Hegel, Hölderlin —
para finalmente situar a posição de Schopenhauer e Nietzsche sobre a questão.
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* Um exemplo da importância do antagonismo e das tentativas de sua superação, antes mesmo
do idealismo absoluto, pode ser encontrado no ensaio Poesia ingênua e sentimental, de Schiller. Pu-
blicado de início separadamente em 1795 e 1796, esse ensaio é marcado pelo desejo de produzir
uma reconciliação das oposições, no sentido de tentar ultrapassar dialeticamente a oposição do
ingênuo e do sentimental, de modo que “sentimental” deixe de ser apenas o contrário de “ingê-
nuo”. E, a esse respeito, a observação feita por Kant (no §11 da Crítica da razão pura) sobre a rela-
ção que a terceira categoria tem com as duas primeiras, ou de que “a terceira categoria resulta
sempre da ligação da segunda com a primeira de sua classe”, observação a que Schiller se refere,
parece ter sido pertinente para sua própria concepção do sentimental como sendo o “ingênuo”,
“sob a lei da reflexão”, “sob a lei” de seu outro, a “reflexão”, ou de que o sentimental suprime, sus-
pende, supera (aufhebt) a oposição do ingênuo e do sentimental. Essa é a interpretação de Peter
Szondi, no artigo “O ingênuo é o sentimental: sobre a dialética dos conceitos em Sobre a poesia in-
gênua e sentimental de Schiller”, que mostra como o sentimental não é apenas o oposto ou a antíte-
se do ingênuo, mas o próprio ingênuo, a síntese do ingênuo e do sentimental. (Cf. Szondi, in
Poésie et poétique de l'idéalisme allemand.)




