Quem ri por último: Platão e a Comédia da Morte (Pl . R. 620a)
O presente paper pretende oferecer um olhar cuidadoso com relação a uma característica
específica do engajamento mais amplo e complexo de Platão com a comédia. Platão parece
revelar o quão profundo ele está conectado com o imaginário, estilo e ideias da comédia
exatamente quando ele aborda a questão da morte. Vamos começar por uma pergunta bem
precisa: por que Sócrates chama γέλοιος, engraçada, a descrição do próprio momento da
reencarnação das almas no mito do julgamento final no livro X da República (620a2)? Ao
fazê-lo, Platão parece surpreendentemente transmitir uma aura cómica a uma cena cósmica
que, de outro modo, seria francamente trágica. A fim de responder a esta pergunta
estaremos cavando nos possíveis significados de alguns detalhes embutidos na textura
alusiva da história de Er. Os resultados desta investigação sobre os detalhes cómicos destas
páginas finais de República serão espelhados com o drama real que está constantemente por
detrás das obras de Platão: o da condenação injusta e da morte trágica de Sócrates. Platão
recorre novamente aos elementos da comédia, usando plenamente suas ferramentas e
motivos, na narrativa dos últimos dias de Sócrates no Fédon. Por que Platão parece quer
"divertir" em um ponto em que provavelmente não esperamos que ele o faça?
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