


Os fantasmas  
na ópera
Vinte e uma notas sobre Guerra

1. Aeroplanos alemães lançam bombas sobre 
Paris. “Desastradamente, as bombas distraem
se pelas ruas circunvizinhas, atingindo 
inofensivos passantes que, por agora, se criam 
a salvo dos azares da guerra”, escreve nos 
Aquilino Ribeiro de Paris em Agosto de 1914. 
Há holofotes que “auscultam a noite com o seu 
espanejador de luz”, desce sobre a cidade “um 
cobertor de silêncio”, os teatros e os cinemas 
“não funcionam”, os cafés fecham às oito. Nas 
ruas, as pessoas falam a meia voz, “como se 
cada qual voltasse do cemitério de acompanhar 
o seu morto”. Da última vez que vimos Paris, em 
Agosto de 2015, muitos teatros também não 
funcionavam, fechados para férias. Almoçámos 
por duas vezes no Petit Cambodge, o 
restaurante que acabaria assinalado a vermelho 
no mapa da cidade a 13 de Novembro de 2015. 
Cem anos depois, voltaram a desenhar se nos 
céus de Paris “os frenesis e tremores da guerra”.1 
Ontem, 12 de Janeiro de 2016, regressámos à 
“CidadeLuz” para ver Guerra no Théâtre de 
la Ville. Vimos o espectáculo à sombra desses 
atentados. Guerra começa em Paris no Natal 
de 1913, a cidade ainda era uma festa, meses 
antes de começar a guerra que iria acabar 
com todas as guerras mas que foi, afinal, mais 
prefácio que epílogo de todas elas. Paris, e não 
Viena, como sugeria Karl Kraus, parece ser a 
“estação meteorológica” de onde se avistam as 
tempestades que anunciam o fim do mundo.

2. O encenador russo Vladimir Pankov olhou 
para a Grande Guerra e viu nela o desconcerto. 
Guerra é a tentativa de encontrar uma forma 
que acomode esse desconcerto. Organiza se 
a partir de uma montagem de imagens visuais 
e sonoras que se entrechocam, produzindo 
surpresa em palco: um solo de contrabaixo 
preludia um ataque com gás, de um lustre 
gigante sai o som de um sino de igreja, e por 
aí adiante. Destas colisões ou associações 
livres resulta um caos que é, à vez, vizinho 
de Deus e do Diabo. Guerra é uma forma 
apaixonada pela permanência e vertigem 
do movimento, porque a única coisa estável 
nela é a sua própria instabilidade. Despreza a 
continuidade narrativa e viaja em total liberdade 
pelo espaço e pelo tempo. Guerra é uma forma 
monstruosa, as irregularidades dela lembram 
os rostos desfigurados de muitos combatentes, 
os “focinhos partidos” (“gueules cassées”) 
que acabaram por ser um dos mais terríveis 
emblemas do conflito armado de 1914 1918.  

evoluem: viajam. Sorriem de copos na mão mas 
a presença de um lustre gigante estatelado 
no chão leva nos a pensar que algo correu 
muito mal, talvez um barco se afundasse 
muito inesperadamente, surpreendendo os 
passageiros em trajes de gala num salão de 
baile. O centro do enquadramento é ocupado 
por um piano de cauda, que era algo que 
facilmente se encontrava num salão de baile 
quando as fotografias eram todas a preto e
branco. Dizem que as boas fotografias são 
para ser vistas mas também para ser ouvidas: 
“Quanto melhor é a fotografia, mais há para 
ouvir.”2 Nesta, começamos por ouvir uns 
passos, e a cena parece nos familiar: não 
ouvimos já uns passos perdidos na noite e 
alguém a perguntar “Quem está aí?”3 O som 
de um disco riscado enche o espaço sonoro. 
Há alguém a dar à manivela de um gramofone 
e uma mão fricciona as bordas de um copo 
de água, mas a energia produzida por estes 
movimentos não nos é devolvida em forma de 
som. Não existe uma relação de causa efeito 
entre o que vemos e o que ouvimos. Há aqui 

É um barulhento e amplificado soluço por uma 
unidade desfeita que a Europa não voltaria a 
reencontrar. Uma elegia fúnebre cantada aos 
milhões de mortos e estropiados da Grande 
Guerra, e aos que lhe sobreviveram. É por todos 
eles que dobram os sinos finais. 

3. Estas notas são uma tentativa fragmentada 
de dar conta do visto e ouvido dizer em palco, 
ou do que julgamos ter visto ou ouvido. Às 
vozes de Guerra, acrescentámos outras 
vozes, testemunhos, documentos, acidentes 
históricos ou biográficos, alucinações. Por onde 
começar? Comecemos pelo princípio, seguindo 
o conselho avisado do Rei a esta espécie de 
Alice na Terra de Ninguém. Vamos até ao 
fim, paramos a meio para um silêncio de três 
minutos, e depois recomeçamos. Mas vamos 
por partes, como diz o esquartejador.

4. Começamos por encontrar estas figuras 
numa quase imobilidade, como numa velha 
fotografia a preto e branco. Chamamos lhes 
figuras e não personagens porque elas não 
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Look up here, I’m in heaven / I’ve got scars that 
can’t be seen
David Bowie – Lazarus 



7. Quando a guerra se acende, o mundo como 
que se apaga e o silêncio sobrevém nos primeiros 
instantes de escuridão. Em Junho de 1914, sentado 
num parque, o escritor austríaco Stefan Zweig 
lê um livro, embalado pela música que lhe chega 
de uma banda que toca num coreto não muito 
distante. De repente, a meio de um compasso,  
a música parou: “Alguma coisa devia ter causado 
esta interrupção brusca; ao aproximar me mais, 
reparei que as pessoas se iam juntando em frente 
do coreto, à volta de um comunicado que tinha 
acabado de ser afixado.”6 Sua Alteza Imperial 
Francisco Fernando, herdeiro do império Austro
Húngaro, acabara de ser assassinado em Sarajevo 
por Gavrilo Princip, um radical sérvio bósnio, 
precipitando o início da guerra. Quando um 
cortesão levou a notícia ao imperador, Francisco 
José fechou os olhos e ficou em silêncio.

8. Não há muitos momentos de silêncio em 
Guerra. É, aliás, uma das mais graves acusações 
que lhe podemos fazer. Mas há um, decisivo, 
ao décimo quinto minuto, a hora de todos os 
desarranjos. Até aí, os ruídos que saem de um 
gramofone instalam se totalmente na nossa 
consciência, a ponto de só nos lembrarmos 
deles quando são subitamente interrompidos 
por instrumentistas que invadem o centro da 
cena com frases musicais desconexas. A música 
ao vivo triunfa da música gravada e essa vitória 
confere aos músicos uma agressividade bélica: 
intimidam os actores e estes respondem numa 
desarticulação de marionetas, despedindo se  
do naturalismo e da psicologia dos gestos.  
A música liberta a cena do rigor mortis e 
condu la à hiperactividade. Levanta se então 
uma “cenografia sonora” que contém, molda e 
amplifica toda a matéria audível produzida em 
palco, dissolvendo a em música. Não vamos 
gastar palavras a descrevê la. Há no “libreto” 
uma passagem que dá conta desta cacofonia, 
colocando em relação géneros musicais e 
artilharia pesada: “Um super jazz de tambores 
tenebrosos, uma cavalgada das Valquírias tocada 
por três mil canhões.” Na história de Zweig,  
a música parou para começar a guerra. Aqui,  
a música põe o carrossel bélico em andamento. 

9. E os actores, sabemo lo agora, cantam! 
Guerra desliza do teatro para a ópera, tornando 
indistintos dois modos de elocução em cena:  
o dramático e o lírico, a fala e o canto. A ópera é  
a arte de conduzir e de sermos conduzidos pelas 
vozes. Teatro ilegítimo ou música impura, é um 
lugar de encruzilhada e desmesura onde tudo 
parece possível, até representar a dor de uma 
forma bela. “Um cantor de ópera”, ouvimos dizer, 
“é um tipo que recebe uma facada nas costas e 
que, em vez de sangrar, se põe a cantar.”7 Guerra 
é um lugar onde se canta depois da morte. 

10. A música é um fio condutor, produz 
deslocações numa fluidez de fantasmas que 
atravessam paredes. Como um comboio na 
paisagem a cruzar fronteiras, a atravessar países, 
a perder cidades. Em Guerra, há um itinerário de 
cidades reais e literárias que percorremos com 

uma incoincidência, uma deliberada aversão ao 
naturalismo, uma estranheza fantasmagórica. 

5. De todos os fantasmas que vemos em Guerra, 
o fantasma do Titanic é o mais teimoso. Talvez 
seja da presença obsessiva de um lustre tão 
vacilante ou da centralidade cenográfica de 
um piano de cauda. Quando as duas imagens 
colidem em cena, julgamos ouvir o som da 
orquestra a tocar enquanto o navio se afunda 
nas águas geladas do Atlântico Norte na noite 
de 14 de Abril de 1912, dois anos antes da 
eclosão da Grande Guerra. “As pessoas viram o 
inesperado naufrágio do arrogante Titanic como 
um símbolo do desastre anunciado”, escreveu 
Richard Aldington em 1941. Aldington foi ferido 
na frente ocidental em 1917, experiência que 
transportou para o romance Death of a Hero, 
um dos textos usados para compor o “libreto” de 
Guerra. O herói do romance chama se George 
Winterbourne e é morto em combate a 4 de 
Novembro de 1918. São dele os passos que 
ouvimos nos primeiros instantes do espectáculo. 
Ao longo da História, houve tantos naufrágios 

como guerras; contudo, tanto as guerras como 
os naufrágios apanharam sempre as pessoas de 
surpresa. 

6. A fotografia inicial descongela se. Em câmara 
lenta, as figuras saem do seu torpor e as luzes, 
até aí muito brancas, desvanecem se, lançando  
o palco numa penumbra de que nunca mais sairá. 
A noite é a negra aventura da guerra: “A sombra 
que nos envolve entrega nos a nós mesmos, 
isola nos, cruzamos sombras sobre as quais nem 
sempre podemos apontar o feixe minúsculo da 
nossa lâmpada eléctrica.”4 É curioso notar que 
uma das frases mais emblemáticas do início 
da Grande Guerra lança mão de uma metáfora 
de luz. Edward Grey, ministro dos Negócios 
Estrangeiros britânico, observa da janela do  
seu gabinete o momento em que se acendem os 
candeeiros de gás em St. James Park, no dia 3  
de Agosto de 1914: “Os candeeiros estão a 
apagar se por toda a Europa; não voltaremos a 
vê los acesos de novo no tempo que nos resta 
de vida.”5 A guerra abriu as trevas de um espírito 
europeu demasiado confiante nas suas luzes. 



desenvoltura, numa lógica alheia a qualquer 
verosimilhança. Por ordem de entrada em cena, 
vamos ouvir dizer Paris, São Petersburgo, Nova 
Iorque, Tróia, Olimpo, Calais, Londres, Rodes, 
Salamina, Arcádia, Creta, Cefalónia. Por último, 
mas não em último, a Terra de Ninguém, a 
cidade ou a “terra de nenhum homem” (“no man’s 
land”), um lugar neutro no campo de batalha, 
o espaço entre trincheiras que ninguém ocupa 
por medo ou incerteza. A Terra de Ninguém 
também é o lugar onde se depositam os mortos, 
uma versão maligna do “terrain vague” (terreno 
baldio), espaço expectante e mais ou menos 
abandonado, uma indeterminação que convida 
à imaginação. Dizer cidades é não as mostrar ou 
descrever. É plantar uma palavra na cabeça do 
espectador e esperar que este possa ou queira 
fazer um trabalho de reconstituição. A Terra de 
Ninguém é de todas a maior cidade de Guerra, 
uma cidade invisível que temos de levantar. 
Guerra faz de nós arquitectos.

11. Certa vez, Stefan Zweig teve de viajar num 
comboio hospital até Budapeste: “As pessoas, 
tapadas com mantas há muito ensopadas 
de sangue, estavam deitadas na palha ou na 
dura lona das macas.” Ainda com o cheiro de 
iodofórmio no vestuário, na boca e no nariz, 
chegou às primeiras horas da manhã e a cidade 
“apresentava se tão bela e despreocupada como 
nunca”, nas ruas circulavam “carros impecáveis 
com senhores impecavelmente escanhoados 
e vestidos”, e tudo isto apenas a “oito horas 
de viagem de comboio rápido até à frente de 
batalha”.8 Quando George se despede da mulher 
numa estação de comboios em Londres, as 
palavras falham e com o silêncio vem a pressa: 
“Mal podia esperar que o comboio partisse.” 
Das janelas deste Expresso Londres Terra de 
Ninguém, avistamos paisagens contrastantes de 
festa e luto, trajes de gala e uniformes de guerra, 
campos devastados e cidades engalanadas.

12. Antes de prosseguirmos, propomos uma 
pausa para ouvir um “silêncio absoluto” de “dois 
ou três minutos”. George está só em palco, 
“atento a qualquer patrulha alemã”, e estremece 
perante o mundo “gelado”, “desolado” e “morto” 
que o rodeia. A solidão de George traz nos à 
memória a solidão de Joseph Roth, escritor que 
se inscreveu como voluntário no 21.º Batalhão 
de Caçadores do exército austro húngaro. 
“Fui à guerra”, escreveu ele, “como os velhos 
solteiros que, não podendo suportar a solidão, se 
casam. Já não me sentia só. Lá fomos nós todos, 
milhares e milhões de nós – e era me indiferente 
saber se o nosso empreendimento tinha sentido 
ou não.”9 Há meses que este testemunho nos 
acompanha e desconcerta, talvez ele revele uma 
verdade incómoda. E se fôssemos à guerra para 
iludir a solidão? Aos “dois ou três minutos” de 
silêncio de George, acrescentamos um minuto 
de silêncio pela solidão de Joseph Roth. 

13. Observamos com vagar o palco vazio 
e iluminado no fim do espectáculo. Numa 
panorâmica da esquerda para a direita, 

anotamos: um monte de casacos empilhados; 
um ramo de flores vermelhas enfiado num par 
de botas, vaso improvisado; o lustre tombado; 
uma cadeira; um piano com um gramofone e um 
trompete poisados no tampo; mais duas cadeiras; 
no meio, uma tuba apoiada sobre o cone; mais 
lá atrás, um violoncelo caído e um vibrafone; 
mais cadeiras; o chão coberto de folhas de papel 
branco. Nada há de apocalíptico nesta imagem, 
apesar do desalinho. Apenas despojos de um dia 
de trabalho ou de uma noite de festa, que alguém 
vai ter de limpar e arrumar no dia seguinte.  
O imperador Francisco José, pai do arquiduque 
Francisco Fernando de que falámos há pouco, 
não gostava de guerras, sabia que todas elas 
“se perdem”. Mas gostava de paradas militares: 
os desfiles dos regimentos “perfeitamente 
alinhados” incutiam lhe “a reconfortante imagem 
da simetria e regularidade”, que a guerra “arrasa, 
avilta, destrói e transforma num caos e num 
atoleiro de sangue”.10 

14. O palco de Guerra é um lugar de ordem 
e limpeza. Uma área de sete rectângulos 
horizontais por sete rectângulos verticais 
semelha um tabuleiro de xadrez onde as peças, 
uma vez postas em andamento, desenham 
linhas num espaço aberto e desimpedido, sem 
paredes ou obstáculos. Há volumes humanos 
e cenográficos num movimento que a luz vai 
modelar. O palco é então uma caixa preta de luz 
que permite a invenção de quase tudo: o dentro 
e o fora, o sujo e o limpo, o som e a luz, tudo 
num espaço ordenado e climatizado. Há muitos 
momentos em que tudo se suja e se desorganiza, 
um tumulto toma conta da cena, saturando a 
de sinais convulsos. Mas loucura que seja, há 
no entanto método nela. Vladimir Pankov é um 
esteta furioso seduzido pela geometria. 

15. Nesta paisagem de chumbo, o único 
apontamento de cor chega nos de um ramo de 
flores vermelhas, sobressalto cromático que 
aflige, como o rasto de sangue no capacete 
branco de um stormtrooper de A Guerra das 
Estrelas, mancha de vulnerabilidade humana 
impressa num artefacto bélico. Em Guerra, as 
ligaduras dos feridos estão imaculadas, não há 
réstia de sangue, o encenador russo ignorou os 
conselhos de Leonardo da Vinci para a pintura 
de batalhas: “Deixa que se veja o sangue com a 
sua cor a correr num fio sinuoso do corpo para 
o chão.”11 Da Ilíada de Homero, a fonte textual 
mais copiosa do “libreto” do espectáculo, 
chegam nos descrições cruéis de corpos feridos 
e mortos em combate, mas Pankov desloca essa 
fúria descritiva para fora do enquadramento 
sonoro e visual, um off que é coisa mental, a 
imaginar. Pankov confia à literatura a capacidade 
de descrever o indescritível, pedindo lhe 
emprestadas as palavras. Mas o teatro não é 
literatura. Poderá o teatro dar a ver por mais 
do que só palavras? Poderá ele “representar 
os vastos campos franceses da batalha” ou 
“os capacetes que semearam o espanto em 
Azincourt?”, pergunta Shakespeare no início 
de Henrique V. Sim, responde, desde que os 

espectadores supram pelo “pensamento” as 
“imperfeições” do teatro.12 Ao convidar a ver sem 
cair na tentação de mostrar, Pankov também 
sacrifica o representável em nome do evocável. 
Guerra, como vimos, não é um quadro mas um 
esconderijo, uma atmosfera, uma escuridão 
onde o encenador russo tenta escapar a todas 
as armadilhas do espectacular, entre elas, a 
figuração do horror da guerra. Mas Guerra, 
contradição que faz o seu caminho, também 
é um espectáculo, exibindo com estrondo a 
eficácia dos seus valores de produção. 

16. A Grande Guerra foi a guerra que nenhuma 
imagem conseguiu capturar. A fotografia 
do “soldado atingido” de Robert Capa é um 
ícone da Guerra Civil Espanhola; a “menina 
de napalm” de Nick Ut condensa os horrores 
do Vietname. Mas não nos conseguimos 
lembrar de nenhuma fotografia emblemática 
do conflito armado de 1914 18.13 À semelhança 
dos soldados, os repórteres fotográficos e 
operadores de câmara tinham dificuldade 
em ver os soldados inimigos barricados nas 
trincheiras. A visibilidade tombou nos campos 
de batalha. Alguns testemunhos dão nos conta 
desta cegueira. Aquilino Ribeiro, observando 
em Paris os combatentes que regressavam da 
frente, conclui que “estes pouco ou nada viram”: 
“O seu horizonte era estreito como o campo 
abarcado por um binóculo em posição invariável. 
A guerra moderna despiu se de tudo, até de 
paisagem.”14 Fernand Léger, pintor francês que 
combateu em Verdun, confirma o diagnóstico: 
“Vivemos escondidos, dissimulados, de gatas, 
o olho inútil não viu nada.”15 Uma vida de cegos 
e de mudos, incapazes de dizer por palavras 
aquilo que realmente viram. Ao longo do século 
XX, o espanto e a dor afectaram severamente os 
sentidos: “Tu não viste nada em Hiroxima.”

17. A invisibilidade magnifica a imaginação.  
O muito que não vemos e temos de imaginar 
deixa nos exaustos e a exaustão conduz 
à alucinação. Em Guerra, sentimo nos 
companheiros de viagem do soldado Stevens. 
Após cinco dias de caminhada ininterrupta e 
insone na ressaca da batalha de Mons, que 
opôs ingleses e alemães em solo belga no 
Verão de 1914, Stevens testemunhou: “‘Há 
aqui um belo castelo, estão a ver?’, apontando 
para um dos lados da estrada. Mas não estava 
lá nada. Estávamos tão cansados que todos 
víamos coisas.” Terá ele visto o anjo de Mons, 
“no tradicional cavalo branco, todo vestido de 
branco com uma espada flamejante”, a olhar 
para os alemães que avançavam e a impedir 
que avançassem?16 Guerra é uma paisagem 
também ela visitada por figuras suspensas, 
sustidas no ar. O palco é uma máquina de 
suspensão gravitacional que vence a invencível 
atracção do chão terrestre. Desta profusão de 
anjos ou fantasmas, destacamos aqueles que 
tocam instrumentos de sopro, não pelo grotesco 
ou inusitado, mas por nos reenviarem para 
os anjos bíblicos de trombetas que ocupam a 
parte superior do quadro A Ressurreição da 



Carne (1499) do pintor italiano Luca Signorelli, 
anunciando o Julgamento Final a uma multidão 
de corpos que brotam da terra.

18. O passado nunca está morto ou enterrado. 
Regressa sempre, como num sonho ou 
fantasmagoria. Por vezes, um homem levanta
se num campo de batalha e incita os seus 
companheiros à revolta: “Levantai vos, mortos 
de Verdun!” E da planície funerária “sai um 
exército de fantasmas vacilantes em uniformes 
apodrecidos”.17 É neles que pensamos quando 
descem dos céus de Guerra os casacos 
compridos e vazios, cabides sem carne. Num 
tempo sem razão, servirão eles para vestir 
os mortos para a ceia, “mortos na mesa à 
refeição”?18

19. O fantasma é um corpo exangue que se 
perdeu, uma “coisa” que não é uma coisa, uma 
intensificação, uma imaginação. Os excessos dos 
fantasmas indicam uma perda e uma tensão para 
recuperar essa perda. O pós guerra colocou em 
marcha uma gigantesca operação de resgate dos 
mortos. Thomas Edison, o inventor do fonógrafo, 
precursor do gramofone, concebeu os planos 
para a construção do “necrofone”, um telefone 
mediúnico que nos permitiria voltar a ouvir 
as vozes dos mortos. Olhamos de novo para 
a fanfarra de anjos musicais e reparamos nos 
cones dos instrumentos, memória ou fantasma 
de “trombetas espirituais” ou “necrofones” 
improvisados por onde talvez ecoe ainda a voz  
de George, o corpo resgatado desta opereta  
que representa a tragédia da humanidade. 

20. O final anuncia se numa sucessão de falsos 
epílogos. Neste impasse, ganha relevância 
o lustre gigante, único elemento fixo desta 
paisagem, permanência que autoriza muitos 
usos e sentidos. Começámos por aluciná lo a 
bordo do Titanic, foi o candeeiro apagado na 
Londres de Edward Grey, o “espanejador de 
luz” de Aquilino Ribeiro na noite de Paris ou a 
“lâmpada eléctrica” de um soldado na Terra de 
Ninguém. Mas, também, a lua que iluminou 
a noite deste palco ou, pela surpresa que foi 
introduzindo, um Cavalo de Tróia desviado da 
Odisseia para a Ilíada de Homero. Mas ainda vai 
a tempo de ser, nestes instantes finais, o sino da 
igreja e o berço embalado pelas mãos de uma 
mãe lutuosa, pietà inesperada. Na última cena, 
já lá vamos, regressa ao chão. Começa e acaba 
apagado, por terra, metáfora cansada de um 
mundo de grandeza em extinção. 

21. Temos de nos despedir. George cruza o 
palco de mala na mão, qual turista infinito a 
correr apressado para apanhar um barco ou 
um comboio. Antes de desaparecer na noite, 
olha para as figuras reunidas à volta do piano de 
cauda. Elas retribuem lhe o olhar e colocam as 
máscaras de gás. É uma imagem bela e terrível 
que preferimos colocar de quarentena. Nós, 
“criaturas culpadas no teatro sentadas”, olhamos 
extasiadas para o sofrimento dos outros. “Putain 
de guerre!”
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 Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.

Vladimir Pankov
Nasceu em 1975, em Moscovo. Músico, ator, compositor 
e encenador. Formou se como ator na Academia Russa de 
Teatro. Desde cedo, revelou interesse na música tradicional 
russa, tomando parte em algumas expedições para estudar 
várias tradições folclóricas. Toca vários instrumentos 
musicais, clássicos e étnicos. Com o grupo Pan Quartet, 
fundado em 2000, atuou em concertos por toda a Europa. 
Compôs música para teatro e cinema. Em 2005, fundou 
o coletivo SounDrama Studio, de que é diretor artístico. 
Em anos mais recentes, tem vindo a dedicar se quase 
exclusivamente à encenação. Dirigiu espetáculos a partir 
de textos de Nikolai Gógol, William Shakespeare, Anton 
Tchékhov, Mikhail Bulgákov, Marina Tsvetaeva, entre outros. 
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Levamos Guerra ao TNSJ porque não queremos que haja guerra em parte 
alguma. Queremos explicar a todos que a vida e a guerra não podem coexistir. 
Esperamos compreensão e compaixão do público português. A vida humana 
é inestimável e não importa se vivemos na Rússia ou em Portugal, não importa 
a nacionalidade, somos todos iguais, seres humanos que sentem, sofrem e 
querem o mesmo: viver em Paz. Espero que os espectadores portugueses nos 
compreendam. Temos muita vontade de ir a Portugal, onde nunca estivemos, 
estamos entusiasmados com a ideia de ver, conhecer e sentir o vosso país. 
Tenho o pressentimento de que temos muito em comum, apesar da distância 
que nos separa. Por isso, temos esperança de que gostem desta obra.

“Viver em Paz”
Vladimir Pankov

Guerra 
Sinopse

1913. Um grupo de jovens artistas festeja a consoada 
de Natal em Paris. Filosofam acerca de problemas 
da sociedade. Partilham as mesmas ideias e 
recusam se a aceitar os princípios da moral 
impostos por essa sociedade. São de origens e 
ofícios diferentes: pintores, poetas, pensadores. 
George, o pintor britânico, a sua esposa Betsey, 
os dois russos Vladimir e Nicolaï, Anna, a esposa 
de Vladimir, estão todos convencidos de que são 
capazes de transformar o mundo, de o tornar mais 
belo.

Para eles, a guerra é tão só uma eventualidade. 
Alguns pensam que seria a maior das desgraças, 
outros vêem na como um incêndio purgatório  
que varrerá tudo quanto é arcaico e estagnado  
e dará à luz novas ideias. Nicolaï defende que  
sem as guerras a própria existência das 
civilizações é impossível. Para ilustrar melhor  
a sua ideia, cita a Ilíada, a maior obra poética  
da humanidade inteiramente consagrada à guerra.

Naquela noite ninguém verdadeiramente 
acredita na guerra. A ideia de guerra continua  
a ser inconcebível. No entanto, um ano mais  
tarde todos são arrastados para a Grande Guerra. 

Anna tornou se enfermeira. Vladimir toma 
conhecimento da morte de George e perde  
a cabeça. O fim da guerra não vai trazer alívio. 
Ele vê George em todos os seus sonhos. Está 
possuído pela ideia de que George sacrificou  
a vida por todos os que ficaram em vida.

Anna decide convidar um médico e, ao mesmo 
tempo, todos os amigos e os pais de George.  
As personagens reúnem se pela primeira vez 
desde o fim da guerra. Cada um expõe a sua 
versão da morte de George. O médico propõe  

a todos utilizar o novo método do “psicodrama” 
e distribui aos presentes os papéis dos heróis da 
Guerra de Tróia. A mãe de George transforma
se em Hécuba, o pai torna se Príamo. Betsey 
desempenha o papel de Andrómaca, a George  
é dado o papel de Heitor.

Representam a vida de George durante a 
guerra. Cada um traz uma lembrança dos breves 
encontros, das palavras lidas nas cartas dele. 
Evocam a impaciência do jovem oficial antes da 
primeira batalha, a sua passagem pelo hospital, 
o episódio dramático do ataque com gás. Todas 
as situações decorrem de cenas de referência 
na Ilíada de Homero. De há dois mil anos para 
cá muitas coisas mudaram – as fronteiras, os 
exércitos… –, mas aquilo que nunca muda é a 
angústia da esposa que deixa partir o marido para 
a guerra, o desespero da mãe que perde o filho,  
o heroísmo nos campos de batalha, o efeito que  
a guerra tem nos vencidos e nos vencedores.

A guerra é a personagem central da peça. 
Como todas as personagens, a guerra sofre uma 
evolução dramática: do absoluto à realidade, da 
dor à morte, passando pelo horror. A história da 
morte de George é uma simples história no meio 
de milhares, mas graças ao médico, Vladimir, 
Anna, Nicolaï, os pais de George e Betsey podem 
viver a morte do desaparecido a partir do seu 
próprio interior. Cada um sente e engendra a sua 
própria dor, encontrando assim resposta ao que 
é a guerra. No fim de contas, trata se de uma 
homenagem aos heróis da guerra que o médico 
orquestrou.
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