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Pedro Mexia*

Que fazer?

Podemos imaginar Veraneantes, de 1904, 
como uma sequela de O Cerejal, de 1903: 
o que acontece depois de a propriedade 
ser vendida a Lopákhin, símbolo dos novos 
tempos, da nova Rússia. 

Tchékhov apresentou Gorki, seu 
admirador e amigo, ao Teatro de Arte 
de Moscovo. Olga, mulher de Tchékhov, 
interpretou peças de Gorki. E uma das 
burguesas de Veraneantes, Varvara 
Mikháilovna, fala como uma personagem 
tchekhoviana: “A vida é isto? O que 
vivemos? Esta ociosidade? É repugnante 
viver assim! Cheios de medo, agarrados uns 
aos outros e lamentamo-nos…” A mesma 
Varvara diz ainda: “Vivemos de uma maneira 
estranha! Falamos, falamos – e mais nada! 
Acumulamos um sem-número de opiniões… 
que aceitamos ou rejeitamos com tão 
insensata rapidez… Mas não temos desejos 
claros e fortes. Não os temos!” E continua: 
“A elite não somos nós. Nós somos outra 
coisa… Somos veraneantes no nosso país… 
forasteiros. Agitamo-nos, procuramos 
lugares confortáveis na vida… não fazemos 
nada e dizemos muita coisa detestável.” 

As semelhanças entre os dois 
dramaturgos são evidentes, mas é 
importante lembrar que muitas das 
personagens de Tchékhov pertenciam à 
aristocracia, classe condenada pela História, 
ao passo que Gorki se dedicou, nesta peça  
e nas seguintes (Filhos do Sol, 1905;  
Bárbaros, 1906; Inimigos, 1906), à classe 
média, média-alta, por vezes de origens 
modestas mas socialmente ascendente;  
as classes dos profissionais liberais, médicos, 
advogados, engenheiros, frequentadores da 
intelligentsia mais ou menos oposicionista. 
É esta casta que Gorki decide atacar, 
considerando que tinha passado a época 
das conversas sobre o evolucionismo e o 
reformismo, bem como das considerações 
esteticistas, metafísicas, idealistas.

A vontade de intervenção era tão 
forte que Gorki nem se deixou abater 
pelas críticas que lhe fizeram no Teatro 
de Moscovo (didactismo, deficiências 
estruturais, dogmatismo), e que levaram  
a que a peça acabasse por se estrear em  
S. Petersburgo, encenada por uma companhia 
mais experimental. Era fundamental que as 
pessoas visadas em Veraneantes acusassem 
o toque, e foi isso que aconteceu, incluindo 
artigos hostis e apupos. Gorki declarou 
que a “arte” não era o alfa e o ómega do 

teatro, e que a peça tinha atingido os seus 
objectivos; acabou aliás proibida pelas 
autoridades, uns meses depois da estreia, 
e Gorki encarcerado, por envolvimento nas 
manifestações contra o czarismo.

Algumas objecções à peça eram 
pertinentes de um ponto de vista 
estritamente teatral. As personagens de 
Veraneantes têm uma tendência para servir 
como “representantes” de uma classe, as 
frases repetem-se, a economia narrativa 
não se recomenda, e ainda menos o enredo, 
quase inexistente. Tchékhov, que reconhecia 
as virtudes dramáticas do amigo, mas que 
desconfiava dos seus excessos retóricos, 
disse-lhe em certa ocasião que ele inventava 
“pessoas originais que cantam canções 
em segunda mão”. Para esse efeito déjà-vu 
contribui a escolha de um género teatral 
a que poderíamos chamar “tragicomédia 
de datcha”. Gorki contou que a ideia de 
Veraneantes nasceu depois de uma visita a 
uma dessas casas de campo que os russos 
abastados habitavam ou alugavam no 
Verão, e que abandonavam cheias de lixo. 
Gorki viu esses despojos, e considerou 
que prefiguravam o “caixote do lixo da 
História” para onde seriam varridos aqueles 
veraneantes. Escreveu então estes diálogos 
e solilóquios de quinze veraneantes ociosos, 
bêbedos, fúteis, lascivos, sentimentais, 
misantropos, pretensiosos e vazios.  
A cacofonia da impotência. 

Os homens e as mulheres de Veraneantes, 
que se passa no Verão de 1904, são 
tão patéticos como em Tchékhov, e há 
mesmo uma referência óbvia à obra deste: 
“O tabaco e a metafísica são vícios de 
diletantes. Eu não fumo e não sei nada dos 
malefícios do tabaco, mas li metafísica e 
provoca náuseas e vertigens…” A metafísica 
como consequência de estar maldisposto 
podia ser um dos temas deste texto, mas o 
inefável nem é o que mais se critica aqui, 
antes as ficções sociais, o casamento 
burguês (dissecado, a tempo, por Engels), 
“a sagrada instituição da propriedade”, os 
resquícios feudais, o endeusamento da arte 
como solução histórica ou trans-histórica. 
Hostil à intelligentsia, Gorki satiriza as 
discussões sobre niilismo e democracia, 
sobre empenhamento cívico. Concepções 
“moderadas”, vagas, ineficazes, que 
desagradavam a um Gorki alinhado com a 
ala esquerda dos sociais-democratas, e que 
viria a conhecer Lenine em 1906.

Este texto tem sido entendido à luz da 
revolta fracassada de 1905, ensaio-geral 
da Revolução soviética. Mas o diagnóstico 
social importa mais do que a “antecipação” 
cronológica, nomeadamente em tudo o 
que respeita às “contradições de classe” 
que os marxistas russos identificavam 
nos oposicionistas liberais, as “elites” 
que Veraneantes tanto castiga. Trata-se 
de uma classe que se esqueceu do seu 
próprio passado, das lutas das outras 
classes, que desconhece o país em que 
vive, que se fechou sobre si mesma. Está 
na Rússia como um veraneante que ocupa 
a sua datcha durante uma estação. É uma 
classe em “bancarrota espiritual”, esquiva, 
mesquinha, “sem qualquer confiança no 
futuro”. Tal como em Tchékhov, a ideia de 
“felicidade” é intensamente discutida; mas 
no autor de A Gaivota, a felicidade surge 
como um conceito decisivo, mesmo quando 
ilusório; ao passo que Gorki vê a felicidade 
individual como um equívoco, um engano 
quanto às prioridades históricas. Tchékhov 
ilustra a “condição humana”, situada mas 
intemporal, estudando o aborrecimento 
e o entusiasmo, a ignomínia e a galhofa, 
as grandes bagatelas e as grandes 
abstracções; Gorki, mais programático 
e mais pragmático, está interessado em 
perguntas como “o que se há-de fazer?” 
num sentido que é bastante mais leninista 
do que tchekhoviano.

Não quer isto dizer que Veraneantes 
seja um texto menor ou redundante. 
Gorki demonstra grande habilidade na 
composição de vinhetas espirituosas ou 
zangadas, desmontando preconceitos e 
pretensões com uma enorme vivacidade 
de linguagem, uma espécie de naturalismo 
sofisticado, menos ambíguo e poético do 
que o de Tchékhov, e menos “afectado” 
também. Excepto, claro, quando é 
justamente a afectação um dos seus alvos, 
doença infantil, tal como a frouxidão 
e o tédio. No fim de contas, a grande 
diferença entre Tchékhov e Gorki talvez 
resida na maneira como vêem o queixume. 
Tchékhov entende o queixume como 
uma manifestação da nossa condição 
imperfeita. Gorki acha que o queixume 
impede a acção. E, em 1904, ele preferia 
um teatro de acção a um teatro de arte.

* Escritor.

 Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.



Sejam bem-vindos às férias de verão das 
famílias Bassov, Suslov, Dudakov, Gorki 
e Cardoso, com as suas festas na praia e 
casas clandestinas na área protegida. Não 
estamos na Comporta imaginária do início 
do século XXI, a “brincar aos pobrezinhos”, 
como veio na imprensa colorida, mas 
numa cena teatral em que os atores tentam 
desmontar e ver o que está dentro do 
brinquedo, o brinquedo sendo uma peça 
de teatro, com mais de cem anos, sobre a 
decadência e o charme da burguesia, dos 
Urais ao Atlântico, de 1904 a 2017. Dentro 
está um país, em que as elites e os seus 
artistas de estimação tentam manter no ar 
o saque financeiro, o empreendedorismo 
de si, a baixa gastronomia, a “gourmetização”, 
a especulação imobiliária e mais uma 
infinidade de malabares do género, ao 
mesmo tempo que cospem fogo, trincam 
vidro e engolem espadas, sempre com um 
sorriso enigmático de gato da Alice no País 
das Maravilhas nos lábios, e ainda deitam o 
olho à exploração do trabalho dos outros, 
feita por não se sabe bem quem, nem 
interessa, já que a sociedade é anónima, 
registada ao largo, e no fim, em qualquer 
dos casos, já só se vê o sorriso do gato.

Pode uma sala de ensaios condicionar a 
encenação de um espetáculo? O facto é 
que a sala longa do Mosteiro de São Bento 
da Vitória, onde se cria a forma deste 
Veraneantes, permite fazer experiências 
com a proximidade e a distância, dando 
profundidade de campo à cena, tendo 
vários planos para a ação, e pondo em 
simultâneo diversos diálogos. A mesa 
comprida onde nas primeiras duas 
semanas o elenco discutiu o texto está no 
mesmo lugar onde, imaginamos, estará 
a plateia. Espalhadas pelas cadeiras, 
também dispersas, estão camisas e calças, 
como se tivessem sido tiradas à pressa e 
atiradas para a areia, já meio a correr para 
o mar. Este espaço, enquadrado pelo papel 
cenário na parede, riscado com a análise 
do texto feita desde há umas semanas,  
é o lugar de onde se vê o jogo dos atores. 
Entre as provas da passagem dos atores 
por esta mesa de trabalho, assim largadas 
ao acaso, estão os próprios, ainda, os 
mesmos de há um mês, quando iniciaram 
o processo, a ver-se, agora, umas semanas 
depois, já de pé e com o texto decorado, 
como se os atores e as atrizes se vigiassem 

a si mesmos. Esta fantasmagoria só é 
possível porque estes homens e mulheres 
parecem estar em todo o lado ao mesmo 
tempo. Os atores movem-se deixando um 
rasto de galhardia por onde passam e as 
atrizes deslocam-se anunciando o desejo 
de futuro. A peça começa a subir rumo 
ao delírio do verão porque estes atores se 
entregam à sorte, confiando no croupier 
mefistofélico que os põe uns contra os 
outros, e uns pelos outros, num só passe. 
Coincidência ou não, esta sala de ensaios 
parece ideal para um trabalho sobre 
os destinos coletivos de uma dúzia de 
pessoas. É isso que eles jogam.

Quando os espectadores conferirem 
os nomes na ficha técnica já eles estarão 
por todo o lado, essa trupe informal que 
o encenador foi seduzindo para o ritual. 
Peço que reparem bem nos vários núcleos 
de personagens, nos vários planos de 
ação, nas ligações entre a última kizomba 
e o primeiro edelweiss. Não é difícil 
imaginar a cena múltipla e complexa 
recriada pelo elenco a partir das cenas de 
férias que qualquer português é obrigado 
a presenciar desde que a imprensa 
inventou o turismo, em especial o turismo 
de praia, e com isso o Portugal novo de 
que nos falam estes atores, mesmo com 
nomes e apelidos russos. Esse turismo já 
não é privilégio de ninguém, generalizou- 
-se e, desde os anos 1930, é para todos os 
europeus com um contrato de trabalho, 
um carro, uma casa de férias. Em Portugal, 
menos que ninguém, também – embora 
alguns digam que só desde os anos 1970. 

Entre 1876, ano da edição de As Praias de 
Portugal: Guia do Banhista e do Viajante, 
de Ramalho Ortigão, e 2006, 2007, 2008, 
enfim, qualquer ano da publicação de 
mais uma lista das dez praias secretas 
que é obrigatório descobrir, somos 
todos pescadores que alugam as casas 
aos senhores e vão viver nas cabanas 
durante os meses do estio. Não está mal 
para nação de marinheiros. E com toda 
a autopropaganda sobre o sol e o mar, 
parece que o país oficial é mesmo uma 
estância balnear, sazonalmente invadida 
por hedonistas de todos os tipos. “Somos 
crianças feitas para grandes férias”, 
escreveu Ruy Belo, nos versos de “Orla 
Marítima”. Quem pode negar? E, no 

entanto, os dias de férias são tirados a 
uns para dar a outros. Esta versão dos 
Veraneantes é uma recordação do verão 
passado, feita por quem vive na cabana,  
e uma visita do fantasma dos verões 
futuros, feita a quem está de vilegiatura. 
O desejo de ser um bom anfitrião é mais 
forte que qualquer outra coisa. A festa, 
porém, é para os convidados. 

Gorki denuncia a falsa consciência 
da elite bem-pensante, que roça a 
indiferença da elite conservadora, 
ambas tendo como alibi, para as várias 
malfeitorias de classe, o leque das boas 
intenções, que se usa como um leque no 
sentido próprio, para refrescar e fazer 
sinais. Cardoso revela os egoísmos mal 
disfarçados dos pais, filhos e netos do 
desenvolvimento económico dos anos 
1980, tornados heróis neste re-início 
de século. Tal como na peça se cruzam 

Jorge Louraço Figueira*

Verão verde-rubro



homens de letras, profissionais liberais, 
médicos, engenheiros, proprietários, 
herdeiros, mulheres desamadas, jovens 
inconsequentes, trabalhadores invisíveis, 
atores e atrizes, em Portugal há e haverá 
um cruzamento cultural entre a social- 
-democracia turística, campeã da moeda 
única, e a elite financeira e burocrática, 
de gosto tradicionalista, ungido pelo 
bom senso pátrio. Essa aliança, que vai 
da Presidência da Junta à Presidência 
da República, é contra os outros 99% 
da população, os consumidos pelo 
crédito, migrantes sazonais, emigrantes 
permanentes, portugueses pelo mundo, 
o outro lado do espelho do turismo, 
consumidores ávidos de canções ora 
românticas ora brejeiras, em bailes de 
todo o tipo que promovem a reconciliação 
nacional. Mas contra a austeridade, 
estamos juntos. De facto, às quatro 
horas e tal da manhã todas as músicas 

soam ao mesmo e, num grande esforço 
de unidade nacional, as elites podem 
enfim escorropichar e entoar o refrão do 
acordeonista da aldeia ou do crooner da 
mala de cartão, já para não falar da voz do 
musseque ou da batida da favela, com o 
desapego e a liberdade de quem não tem 
nada a perder, mesmo tendo. Este arco 
tem como correspondente, nas artes e 
na cultura, a pasteurização dos gestos, 
palavras e atos na dança, na música, 
no jornalismo, no cinema – géneros 
públicos – e o edulcorar das tradições 
populares, das pichagens nas paredes ao 
figurado de barro, dos ritmos do bairro 
a comunidades inteiras recrutadas para 
atividades culturais como se fossem coisas 
– deixando de fora, para o fim da noite, o 
gosto forte da espontaneidade. Voluntária 
ou involuntariamente, a festa revela as 
contradições dos festeiros. Esse é um dos 
teoremas que este espetáculo demonstra.  

Sem pôr em causa os processos que 
perpetuam a desigualdade, as festas serão 
sempre seletivas, rituais de ser barrado à 
porta, ficar na fila, ser amigo do porteiro 
ou estar na lista VIP, e não propriamente 
comunhões carnavalescas. A dramaturgia 
é a forma própria para dar a ver essa 
desigualdade, exposta nas diferenças e 
mudanças de papel e estatuto, e isso tanto 
no palco como na plateia – conforme o 
camarote, a poltrona especial, o ecrã plasma, 
de modo a que cada um dos cidadãos decida 
o que fazer a partir do seu lugar na hierarquia. 
Como ritual do conflito, o teatro muitas 
vezes encena a festa em desagregação e a 
resolução que se segue. Se for verdade que 
a única maneira de manter os privilégios é 
negar os privilégios, as verdadeiras festas 
têm de ser secretas. A festa democrática é um 
baile de máscaras, de onde se pode passar 
à área reservada, dando provas de bom 
gosto e graças à fineza das fantasias. Neste 
espetáculo, os figurinos mostram como as 
fantasias estão gastas. Se a leitora conseguir 
imaginar aquele momento da noite em que 
a trupe de atores do espetáculo em cartaz 
no centro da cidade invade a pista do bar ou 
da discoteca que fica aberta até mais tarde e 
cria uma cena de ocupação festiva, em plena 
euforia mediática, saiba que, pelos trajes 
andrajosos, estas personagens não entrariam 
sem pagar. 

Férias repartidas

Nem Maksim Gorki nem Nuno Cardoso 
estão interessados em criar sistemas 
alegóricos que mostrem como é ou como 
deveria ser a realidade. Pelo contrário, 
buscam criar figuras vivas que encarnem  
as suas visões da realidade, para confrontar 
os espectadores, vulgarmente conhecidos 
por público. Ambos veem a realidade como 
uma cena coral, em movimento, e tentam  
partilhar essa visão do todo. Dramaturgo e 
encenador esperam encontrar nessas cenas 
o símbolo em ação que nos fará parar a 
todos por instantes, e vermo-nos olhos nos 
olhos, enquanto comunidade. 

Esta montagem de Veraneantes, com a 
sua piscina meio submersa, não é apenas 
mais um espetáculo sobre uma dada peça 
centenária e as respetivas dificuldades de 
montagem, sejam as diferenças entre esta 



época e aquela, sejam a crise do drama e 
a da personagem, ambas resolvidas com 
ironia, paródia e outros distanciamentos. 
Apesar de as personagens – cujo universo 
ficcional, próximo do nosso, inclui ir ao 
teatro – terem noção que entre elas e 
os papéis sociais que assumem vai uma 
distância tão grande quanto a que existe 
entre os atores de uma qualquer peça 
e os respetivos papéis, não se trata de 
personagens à procura de um autor ou 
improvisando esta noite – pelo menos 
não explicitamente. Porém, depois de 
Pirandello, a pulga ficou atrás da orelha. 
A metáfora da vida como teatro, espalhada 
com subtileza pela peça, dá licença para 
que perguntemos em que medida estes 
atores falam de si mesmos quando as 
personagens falam de si. 

Dizia Pirandello, em 1899, ainda antes 
de ser dramaturgo, que “uma peça não 
cria pessoas, as pessoas é que criam 
peças. Antes de mais, deve-se ter pessoas 
– pessoas ativas, a viver, livres”, com 
“palavras, expressões, frases impossíveis 
de inventar mas nascidas quando o próprio 
autor se identificou com a sua criatura ao 
ponto de vê-la apenas como ela se vê a si 
própria” (Eric Bentley, The Theory of the 
Modern Stage).

A gíria do fingimento e do espetáculo é 
usada para manter a pose e assegurar a 
diversão dos outros, revelando o teatro 
e a ficção como esquemas de análise da 
realidade, teorias da mente e crenças 
tradicionais da sociedade ocidental que 
uma peça como esta tenta alterar, ao 
mostrar não os heróis e as donzelas, mas 
os grupos e classes, os papéis e estatutos 
sociais, a inclusão e a exclusão. Quem quer 
fazer o papel de inocente? Diz-se logo no 
começo da peça, à personagem (e atriz) 
que tenta escapar ao rolo compressor, 
que esse é o papel mais difícil. Todos 
preferem os vilões. É dessa tentativa de 
fazer de inocente, sendo vilão, que surge 
o inconformismo (em relação aos destinos 
de cada um) na base destas dramaturgia, 
encenação e interpretações. A questão 
não é se os atores falam de si mesmos, 
nem se a peça fala deles, porque este 
trabalho não fala de algo que lhes seja 
estranho. Os atores são estas figuras de 
Gorki e a peça é a realidade criada por 
Cardoso em que eles existem. 

A piscina após o tremor de terra, incêndio 
e maremoto é a realidade onde essas 
figuras estão, uma espécie de recreio, 
onde vale tudo. O cenário é como um 
recreio onde os atores se divertem, mas 
que inclui os espectadores. Como? Se 
Brecht idealizou uma cena de rua com 
um transeunte a narrar um acidente de 
trânsito, e se Boal foi mais longe ainda, 
fazendo de cada espectador um ator que 
conta o que poderia ser, Cardoso, à luz 
destes e outros criadores, parece querer 
fazer dos atores espectadores ativos, ou 
melhor, cidadãos de pleno direito, que 
mostram o que está prestes a acontecer. 

Obrigados a deitar para uma só vasilha 
todos os detalhes da vida, os encenadores 
vivem na expectativa de conseguir 
reproduzir no mais pequeno recipiente 
o maior volume possível de experiência 
vivida. Cardoso vê quadros possíveis 
na vida portuguesa, que reproduz em 
cena na medida em que isso interessa 
aos seus colaboradores e aos atores que 
os incorporam. Só quem traz no corpo 
a mesma contradição entre consciência 
social, privilégio económico, habilitações 
académicas e precariedade laboral – 
basta imaginar que muitos não terão 
jamais férias pagas – pode ainda pegar 
nesta peça e revelar os valores de crítica 
cruel e compreensão compassiva que 
a tornam útil, passível de usufruto, e 
arma de arremesso contra a ordem das 
coisas. O verão que decorre nesta peça 
não corresponde só a uma espécie de 
13.º mês, o das férias pagas, das famílias 
Bassov, Suslov e Dudakov adaptadas ao 
nosso tempo e espaço, mas também a 
um mês fora desse tempo e espaço, que 
existe em cena. Só com a liberdade de jogo 
dada pelo fingimento em cena pode esta 
peça dar a ver e fazer experimentar a vida 
nova que as personagens – e os atores – 
ambicionam tão desesperadamente, seja 
porque o estado de jogo põe os atores 
verdadeiramente inspirados, em fluxo vital, 
seja porque os seus corpos podem, ao 
mesmo tempo, fazer e criticar o que fazem. 
Talvez um dia venhamos a descobrir que 
vivemos abaixo, e não acima, das nossas 
possibilidades. 

* Dramaturgo, investigador teatral.

António Pescada

Escrita em 1904, ano em que faleceu 
Anton Tchékhov, a peça Veraneantes (no 
original russo Dátchniki, “os que moram 
nas datchas”) bem podia ser considerada 
uma espécie de continuação de O Cerejal 
(que Tchékhov escreveu em 1903).  
O pomar de Liubov Andréievna Ranévskaia 
tinha sido vendido e derrubado para a 
construção de datchas, casas de veraneio 
nos arredores das grandes cidades russas 
onde tradicionalmente os citadinos 
abastados, ou pelo menos remediados, 
costumam viver durante os meses de 
Verão. Uns nas suas próprias datchas, 
outros em casas alugadas. Quem viu, 
ou leu, a peça em um acto O Trágico à 
Força, de Tchékhov, facilmente percebe 
do que se trata. Mas a “presença” de 
Tchékhov nesta peça não está apenas nas 
datchas nem no ambiente humano, no 
meio social das personagens. A influência 
de Anton Pávlovitch, que é notável em 
muitos dos mais conhecidos dramaturgos 
russos posteriores a ele (a excepção mais 
patente é talvez Mikhail Bulgákov, mais 
influenciado por Gógol e por Dostoievski), 
sente-se também no desenrolar da 
acção, nas pausas, na relativa ausência 
daquilo a que Stanislavski chamava as 
acções físicas, numa maior proximidade 
do teatro-conversa muito próprio de 
Tchékhov (e de George Bernard Shaw, 
já agora). Mas até nalgumas falas das 
personagens surgem referências a 
Tchékhov, por certo como homenagem 
ao mestre. Por exemplo, Vlass diz a certa 
altura: “Não sei nada dos malefícios do 
tabaco”, título, como se sabe, de uma 
peça de Tchékhov. Diga-se, a propósito, 
que existem aqui outras referências 
literárias. A Tolstoi, por exemplo, quando 
o mesmo Vlass diz: “Felicidade familiar, 
felicidade familiar”; e a Púchkin – numa 
fala de Zamislov, quando diz: “Estou aqui, 
Inesilla”, está a citar a versão puchkiniana 
dos versos de uma balada de Barry 
Cornwall (Inesilla, I am here), versão 
que, por efeito do génio do grande poeta 
russo, é muito melhor do que o original 
inglês. Traduzo a primeira estrofe, na 
versão de Púchkin: 

Estou aqui, Inesilla,
Estou debaixo do balcão.
Está mergulhada Sevilha,
No sono e na escuridão.

“Filhos de lavadeiras”



“Filhos de lavadeiras”

Eu diria que, na obra teatral de Gorki, 
Veraneantes e Albergue Nocturno (título 
original: Na Dnié, literalmente “no fundo”, 
isto é, no fundo da escala social) são as 
duas peças mais tchekhovianas do autor.

Albergue Nocturno tem muitas afinidades 
com a peça de Tchékhov Na Estrada 
Real (também já surgiu com outro título 
português: À Beira da Estrada), peça em 
um acto que, embora conte uma história 
diferente, decorre numa taberna da beira 
da estrada, que é também uma espécie 
de albergue e em que as personagens 
são aproximadamente da mesma camada 
social. Trabalhadores braçais, vagabundos, 
bêbedos, peregrinos, caminhantes. Gente 
que Gorki conhecia muito bem, porque ele 
próprio foi, durante uma fase da sua vida, 
meio vagabundo, trabalhador assalariado, 
ajudante de padeiro, estivador, trabalhador 
braçal em muitas outras áreas, antes de se 
tornar o grande escritor que foi.

A peça Veraneantes insere-se numa 
outra das duas grandes vertentes, como eu 
lhes chamaria, em que se podem dividir as 
personagens e os temas da obra de Gorki 
– por um lado, o meio social da pequena 
burguesia ascendente; por outro lado, os 
deserdados, as classes trabalhadoras que 
irão ganhar consciência e trazer novas 
orientações ao pensamento e à acção 
política e social.

Nesta vertente da pequena burguesia, 
eu destacaria as peças Pequenos Burgueses 
(de 1901) e Veraneantes, e o romance 
 A Família Artamonov (de 1925).

“Gente pequena”

Membros das chamadas profissões 
liberais, médicos, engenheiros, advogados 
e as mulheres deles, um escritor em crise 
de inspiração (personagem tipicamente 
tchekhoviana), uma poetisa, estes 
veraneantes são uma gente remediada, 
acomodada, que perdeu, ou esqueceu,  
ou quer esquecer as suas raízes. 

Gente acomodada, ou talvez nem 
tanto. Numa acção em que parece não 
acontecer nada, vão-se desenhando  
as tensões, no meio das conversas,  
na aparência anódinas, vão-se revelando 
os desentendimentos, os conflitos,  
as invejas, as traições. Mas também  

as aspirações, os sonhos, o inconformismo, 
em especial das personagens mais 
desalinhadas. Porque as outras estão 
como que paradas no tempo, sem 
aspirações, viradas para os seus 
pequenos mundos. Uma das personagens 
inconformadas, o galhofeiro Vlass, 
dirá destes veraneantes: “São pessoas 
lastimáveis, pequenas como mosquitos.” 
Pessoas que se acham com um certo 
estatuto, que desdenham das suas 
origens, como acusa a médica Maria 
Lvovna, ao afirmar que são, todos eles, 
“filhos de lavadeiras, de cozinheiros,  
de gente sadia, gente trabalhadora. 
Nunca houve no nosso país pessoas 
instruídas ligadas por laços de sangue  
à massa do povo”.

Mas, como diz Varvara Mikháilovna: 
“Num futuro próximo, outras pessoas 
surgirão, fortes, corajosas, que nos 
varrerão da face da terra, como lixo.”

São, manifestamente, tempos novos 
que se avizinham, e que se adivinham.

Konstantin Stanislavski, o grande 
encenador e teórico do teatro, dirá, 
referindo-se aos autores dramáticos 
que se afirmavam no princípio do século 
XX, e em especial às peças de Gorki: 
“A efervescência [social] e a revolução 
nascente trouxeram à cena do teatro uma 
série de peças que reflectem o estado de 
espírito, o descontentamento, o protesto, 
os sonhos com o herói que diz a verdade 
com ousadia.”

Outra personagem inconformada, 
Varvara Mikháilovna, dirá noutra cena: 
“Vivemos de uma maneira estranha! 
Falamos, falamos!” Sente-se aqui uma vez 
mais a “presença” de Tchékhov, se nos 
lembrarmos da fala de Serebriakov,  
personagem de O Tio Vânia: “É preciso 
fazer as coisas”, ou seja, menos conversa  
e mais acção. 

Kaléria, a poetisa da peça, diz: “As 
pessoas são todas inseguras.”

Pessoas inseguras que procuram, ao 
menos algumas delas, uma resposta à 
questão simples, que afinal se coloca a 
todos nós, a toda a gente que não esteja 
completamente alienada. Uma pergunta 
simples do cigano Makar, personagem do 
conto Makar Tchudrá, um dos primeiros 
que Gorki publicou: “Porque vivemos 
neste mundo?”

Pessoas ridículas, diz ainda Makar. 
“Agrupam-se e depois oprimem-se umas 
às outras. E estão sempre a trabalhar. Para 
quê? Para quem? Ninguém sabe. Vemos 
um homem a cavar a terra e pensamos: 
rega a terra com o seu suor, depois 
deita-se nela e apodrece. […] Pois então 
o homem nasceu só para esgaravatar a 
terra e depois morrer, sem ter conseguido 
sequer cavar a sua própria sepultura? 
Ele conhece a liberdade? O seu coração 
alegra-se com a voz do mar?”

Questões simples, que deveriam ter 
respostas igualmente simples. Mas não. 
Uma pergunta leva a outra, e o intrincado 
chega a ser tão grande que para fingir 
que se lhes dá respostas escrevem-se 
tratados, fazem-se descobertas e 
invenções, boas e más, segundo o uso que 
delas se faz. E aqui, no uso, é que bate o 
ponto. No uso que o homem faz das suas 
descobertas, das suas invenções e de si 
próprio. Felizmente, também se inventam 
histórias, também se escrevem romances 
e peças de teatro, que nos ajudam a 
suportar o mundo.

 Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.


