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ANTONIN ARTAUD: por uma metafísica cruel.
I – A Guisa de Introdução1

Quando se fala de Teatro da Crueldade uma questão se levanta de
imediato, a saber: Qual a importância de Antonin Artaud para a Filosofia? Ou melhor,
qual o interesse que a obra de um homem que dedicou a sua vida ao teatro – seja como
ator, seja como dramaturgo, ou ainda como teórico do teatro – possa despertar no
pensamento filosófico.
Talvez o caminho mais seguro a seguir para que possamos responder a
essa questão esteja em nos orientarmos pelas palavras de Jacques Henric quando nos diz
que os escritos de Artaud podem ser considerados como sendo dos mais violentos de
nossa modernidade, nos quais se inscrevem "a reversão capital da história do
pensamento: a vinda irreversível do materialismo sobre as cenas da escritura, do
pensamento e da história, o fim do idealismo" 2. Porém, só poderemos compreender o
alcance de tal reversão, e do tipo de violência que ela acarreta, se nos ativermos ao
sentido dado por Artaud ao "conceito" de crueldade, a saber: da sua mais profunda
teatralidade.

Porém, por teatralidade não devemos nos restringir ao seu sentido

ordinário com o qual estamos acostumados, pois correríamos o risco de perder o sentido
com que Artaud concebe o teatro.
A noção de Crueldade, em Artaud, se desdobra em três planos
distintos que ora se complementam, ora se implicam mutuamente, a saber: o plano
Metafísico; o plano Estético (Linguagem) e o plano Ético/Político.
A leitura da obra de Artaud nos dá conta da forma com a qual ele,
mais do que desconstruir, subverte o Sistema da Representação3. Ao apontar para o
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surgimento da forma de representação como o momento que marca a decadência do
Teatro Ocidental já na sua origem com o surgimento da Tragédia Grega, Artaud vê aí,
tal como Nietzsche, um sintoma de uma decadência ainda maior: a decadência do
pensamento do Ocidente; a marca de sua impotência face ao movimento transformador,
portanto, cruel, da Vida; limitado que está às formas fixas do pensamento racional.
A crueldade é, antes de tudo, a desmistificação da representação
como única forma válida para o pensamento. Portanto, falar de Antonin Artaud e do
Teatro da Crueldade é trazer para si o desafio de manter-se equilibrado sobre a linha
divisória, ou melhor, sobre a interfase que conecta o Teatro e a Filosofia, e lançar-se na
tarefa de recolocar a crueldade no âmbito da vida. Por isso mesmo, com Artaud, falar
de crueldade implica em não deixar de lado o sentido e o alcance de um Teatro
Metafísico como princípio imanente à vida do qual o teatro físico seria seu duplo, de tal
modo que faz com que Artaud leve este postulado ao extremo, até o limite de sua
própria vida: até aonde já não se possa mais fazer a distinção entre o ator e o
personagem de um drama essencial desde a sua origem: “„teatro da crueldade‟ quer
dizer teatro difícil e cruel antes de tudo para mim mesmo”, diz Artaud4.
Nesse sentido, os comentários de André Masson nos são bastante
elucidativos: Artaud, diz Masson, “Trazia em si ao mesmo tempo o ator e o
espectador”, de tal forma que “essa atitude era a sua própria natureza. O sofrimento
pessoal existia, mas ele o representava para si, procurando a plenitude do seu
sofrimento. Artaud disse a si mesmo: sou eu que representarei Artaud” 5. Seria isso a
manifestação de um desejo masoquista? ... É pouco provável, se levarmos em
consideração as palavras do próprio Artaud: “Eu me conheço, e isto me basta, e isto
deve bastar, eu me conheço porque eu me assisto, eu assisto a Antonin Artaud” 6.
Tendo isso em mente, devemos, em primeiro lugar, procurar tratar
da crueldade em suas bases metafísicas. Não se trata, evidentemente, de uma tentativa
de fundamentar filosoficamente o Teatro da Crueldade, antes, pelo contrário, trata-se
de assinalar, no pensamento de Artaud, os pontos de articulação, ou melhor, os efeitos
de ressonância entre o Teatro e a Filosofia a partir do princípio metafísico da crueldade.
confrontaremos a noção derridiana de desconstrução com a atividade propriamente subversiva do
Teatro da Crueldade de Artaud.
4
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5
André Masson apud Alain Virmaux, Artaud e o Teatro. Trad. Carlos Eugênio Marcondes de Moura.
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Nesse sentido, os trabalhos de Camille Dumoulié7, é uma referência no intuito de
estabelecer um sentido metafísico do Teatro da Crueldade.
É bem verdade, contudo, que ao partir da idéia de uma crueldade
vinculada à idéia de excesso, Dumoulié enfraquece, ou melhor, limita o campo de ação
da crueldade como princípio ativo, tal como se apresenta ao pensamento de Artaud,
reduzindo-a a um mero conceito estético, ou seja, um conceito com uma função
catártica8.
Em sua Poética, Aristóteles afirma que a Tragédia é um gênero de
“[imitação que se efetua] não por narrativa, mas mediante atores, e que, suscitando o
„terror e a piedade, tem por efeito a purificação dessas emoções‟” 9, percebe-se que
para o estagirita a obra trágica é uma forma de expurgo de uma emoção incômoda
desencadeada pela encenação da peça. Assim sendo, a catarse difere completamente
do problema da crueldade levantado noutro lugar pelo mesmo Aristóteles.
Em sua Ética à Nicômaco, o estagirita afirma que, em sentido estrito, a
crueldade não se explica nem pela “maldade”, nem pela “perversidade”, qualidades
essas que se prefiguram no vício, pertencendo, portanto, ao regime da Ética. Colocada
“fora dos limites do vício”, a crueldade encontraria refúgio na “bestialidade”, na
“doença” ou na “loucura”; não sendo atribuído nem ao Homem, nem tampouco aos
animais, estes agindo por instinto, aquele pela razão10. Pelo excesso, a crueldade
“ocupa uma região intermediária, aonde as diferenças vacilam, aonde o homem é como
que lançado fora dele mesmo”, diz Dumoulié11.

Se, com Schopenhauer, a crueldade

se encontra arraigada à interioridade do Homem, cujo excesso se enraíza na Vontade de
viver, porém, ele a concebe de forma negativa, como fruto de um mal estar, como obra
de um ressentimento12.
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Ora, em Artaud, a crueldade ganha cores dramáticas na medida em
que ela é a expressão das forças da vida em seu estado de eterno conflito. Assim, direta
ou indiretamente, o Teatro da Crueldade finca seus alicerces na concepção heraclitiana
da natureza, ao mesmo tempo em que vemos o espírito de Artaud mergulhado num
universo místico, sobretudo aquele estabelecido pelo Tarô Cabalístico. Por essa razão,
nos vemos forçados, ao contrário de Dumoulié, a tomar como referência o vínculo
entre a crueldade e a idéia de separação, cuja origem remonta a Anaximandro. Por isso
mesmo, esse tema deve ser encarado como um diagrama capaz de nos orientar nessa
paisagem movediça em que se desenvolve o Teatro da Crueldade; lá aonde o
paganismo se confunde com a mística cristã, trazendo, assim, o tema da crueldade e
para a ordem do pensamento. Tema por si só complexo, pois a crueldade não se reduz
ao conceito, nem tão pouco pode ser tomado com "o sentido de rigor sangrento, de
pesquisa gratuita e desinteressada do mal físico". Noutra passagem Artaud diz: "Podese muito bem imaginar uma crueldade pura, sem dilaceramento carnal.
filosoficamente falando, o que é a crueldade?

E, aliás,

Do ponto de vista do espírito, a

crueldade significa rigor, aplicação e decisão implacáveis, determinação irreversível,
absoluta"13.
Por outro lado, o caráter imanente da crueldade põe em questão o
Sistema da Representação.

Sendo assim, em segundo lugar, devemos procurar

destacar os dois momentos mais importantes para o estabelecimento e fortalecimento
do Sistema da Representação como forma do pensamento do ocidente, e que,
conseqüentemente, serviram de modelo para o desenvolvimento do teatro ocidental.
O primeiro momento da representação, cuja origem remonta a
Aristóteles e sua Poética, na qual se estabelece o caráter imitativo da arte e onde
veremos se instaurar o domínio do texto, ou da narrativa, sobre a encenação
propriamente dita, a tal ponto que Aristóteles irá afirmar a condição acessória da
encenação14. É contra essa tradição aristotélica que Artaud irá se confrontar em sua
crítica ao teatro ocidental quando diz que
embala; eis como nasce este fenômeno, tão freqüente na história...”. Arthur Schopenhauer O Mundo
como Vontade e Representação. Trad. A. Burdeau. Paris: PUF, 1966, p. 456-58.
13
Antonin Artaud, Carta a Jean Paulhan in Oeuvres Completes vol. IV. / O Teatro e seu Duplo. p. 97 98 [131 - 132].
14
“... entre os elementos [literários], é a elocução. Como disse, denomino “elocução” o enunciado dos
pensamentos por meio das palavras, enunciado este que tem a mesma efetividade em verso ou em
prosa. Das restantes partes, a Melopéia é o principal ornamento. Quanto ao espetáculo cênico, decerto
que é o mais emocionante, mas também é o menos artístico e menos próprio da poesia. Na verdade,
mesmo sem representação e sem atores, pode a Tragédia manifestar seus efeitos; além disso, a
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“Esta idéia da supremacia da palavra no teatro está tão enraizada em
nós e o teatro nos parece de tal modo como simples reflexo material
do texto, que tudo aquilo que no teatro ultrapassa o texto, que não
está contido em seus limites e por ele estritamente condicionado,
parece-nos fazer parte do domínio da encenação considerada como
qualquer coisa de inferior em relação ao texto.” 15

O segundo momento está ligado à filosofia de Descartes e de sua
influência no teatro de Racine por meio da moral jansenista, e mesmo antes com
Corneille, inaugurando uma linhagem subjetivista e psicologista que irá culminar com
o teatro de Stanislavski, um teatro destinado a “elucidar um caráter, para resolver
conflitos de ordem humana e passional, de ordem atual e psicológica” 16.
Ora, o que vemos aqui é a passagem de um teatro destinado a
representar as características do objeto imitado, sustentado por uma realidade objetiva
exterior – a ação, no caso – para um teatro marcado por um drama pessoal, segundo
uma realidade subjetiva interior. Assim, seremos capazes de limitar o campo filosófico
com o qual o Teatro da Crueldade irá se confrontar, de forma a permitir um
alinhamento do pensamento de Artaud com o pensamento filosófico contemporâneo.
Nesse sentido, o Teatro da Crueldade passa por uma crítica ao pensamento da
representação, de sua função utilitária, dependente do mecanismo sensório-motor, já
que um teatro fundado na representação estaria destinado a justificar, ou mesmo,
legitimar uma organização já dada17.
Porém, justamente pelo fato da representação estar ligada
diretamente à linguagem, qualquer tentativa de ruptura com a representação põe a
linguagem no centro da discussão. Sendo assim, em terceiro lugar, devemos abordar o
papel da linguagem no Teatro da Crueldade. O Duplo, como linguagem teatral, põe
realização de um bom espetáculo mais depende do cenógrafo que do poeta”. Aristóteles, Poética, 1450
b 15-20. Trad. Eudoro de Souza. Edição Bilíngüe Grego-Portugês. São Paulo: Ars Poética, 1993.
15
Antonin Artaud, Théâtre Oriental et Théâtre Occidental in OEuvres Complètes IV / O Teatro e seu
Duplo. p.66 [90].
16
Antonin Artaud, La mise en Scène et la Métaphysique in OEuvres Complètes IV / O Teatro e seu
Duplo, p. 40 [56].
17
Tanto a Biologia quanto a Paleontologia nos dão mostras de que, antes de servir como modo de
expressar o real, a “representação” funciona nos sistemas biológicos como meio dos seres vivos se
orientarem no meio exterior, permitindo ao Homem a elaboração de um espaço humanizado. Sobre o
papel da representação pra ação dos seres vivos cf. Jacques Ruffié Traité du Vivant. Vol. I. Paris :
Champs/Flammarion, 1986, p. 24-6. Sobre a criação de espaço humanizado cf. André Leroi-Gourhan
O Gesto e a Palavra. 2 – Memória e Ritmos. Trad. Emanuel Godinho. Lisboa: Edições 70, 1983, p.
13-31. Sobre o sensório-motor, cf. Henri Bergson A Evolução Criadora. Trad. Nathanael C.
Caixeiro. Rio de janeiro: Zahar Editores, 1979.
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em evidência o poder de proliferação dos signos, o que aproxima Artaud do
pensamento de Guilherme de Ockham, e coloca o pensamento no campo do
problemático, na medida em que rompe com o automatismo das idéias e transforma o
autômato pessoal18 em múmia19, substituindo, com isso, uma Filosofia da Linguagem
por uma Teoria da Linguagem. Dessa forma, o Teatro da Crueldade se encaminha no
sentido de uma Teoria da Linguagem Teatral no momento em que estabelece uma
análise dos signos enquanto potência afetiva.
Liberado o duplo do circuito sensório-motor, e a linguagem da
representação, o teatro, com o Teatro da Crueldade, reencontraria seu próprio afazer.
Não se trata mais de imitação – nem imitação de ações, nem imitação de dramas
pessoais – mas de criação, de invenção. Criar novas realidades, “acabar de construir a
realidade. Pois a realidade não está acabada, ela ainda não está construída”20.
Mas, o que podemos entender por realidade, no sentido em que
Artaud emprega este termo?

Fluxos de intensidades, circulação de forças,

experimentação infinita. Construir a realidade é, portanto, distribuir essas zonas de
intensidades e fazê-las circularem: Corpo sem Órgãos. É disso que trata o Teatro da
Crueldade; da construção teatral do Corpo sem Órgãos.

Contudo, devemos nos

guardar de tomar essa construção segundo um modelo meramente estético, ou como
um princípio estetizante. Antes, pelo contrário, o Teatro da Crueldade, enquanto duplo
da Vida, põe em evidência forças puras em estado da tensão: Corpo sem Órgãos; Plano
de Imanência21. O Teatro Metafísico, aonde o Teatro da Crueldade é seu Duplo, é um
teatro Ético/Político, para além da Estética, reversão e violência do teatro, não-lugar em
que se articulam e se desarticulam forças, onde circulam ou são barradas as
intensidades, num drama essencial que chamamos Vida.

18

Antonin Artaud, L’Automate Personal e Nous écrivons rarement sur le plan de l’automatisme... in
OEuvres Complètes I*. Paris: Gallimard, 1984, p. 146-50 e p. 237, respectivamente.
19
Antonin Artaud, La Momie attachée e Invocation à la Momie. OEuvres Complètes I*. Paris:
Gallimard, 1984, p. 263-65.
20
Antonin Artaud, Le Théâtre de la Cruauté in OEuvres Complètes XIII. Paris: Gallimard, 1974. p. 110.
21
Sobre as noções de Corpo sem Órgãos e Plano de Imanência cf. Gilles Deleuze e Félix Guattari Mille
Plateux. Paris : Les Éditions de Minuit, 1980.
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