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Sobre  
o espetáculo

Estamos na Jerusalém do século XII, 
onde vive o judeu e rico comerciante 
Nathan. Ao regressar de uma das suas 
muitas viagens, Nathan é surpreendido 
com a notícia de que a sua casa ardeu 
e que, por pouco, a sua filha adoptiva 
não morria no incêndio. A jovem fora 
salva, in extremis, por um misterioso 
cavaleiro templário que tinha sido 
feito prisioneiro pelo Sultão Saladino, 
governador da cidade, e a quem 
este poupara (inexplicavelmente) 
a vida. Ao encontrar-se finalmente 
com o Templário, que se esquivava a 
quaisquer agradecimentos, Nathan 
consegue convencê-lo a encontrar-se 
com a sua filha. O segundo encontro 
entre os dois jovens resulta num amor 
inevitável, que já se fazia prever nas 
insinuações da ladina Daja, a ama 
cristã da jovem judia. Só que existe um 
obstáculo a esta união: um segredo de 
muitos anos, que esconde a (trágica) 
razão da sapiência de Nathan, e 
que revela que os laços que unem 
os representantes das três religiões 
(judaísmo, cristianismo e islamismo) 
são, afinal, muito mais fortes do que  
o que se julgara à partida. Nathan,  
O Sábio é um dos textos basilares do 
teatro ocidental, no qual o seu autor 
veicula alguns dos princípios em que 
assentou o Iluminismo alemão, como o 
da tolerância religiosa (e civilizacional). 
A sua estreia absoluta em Portugal, na 
tradução de Yvette Centeno, constitui 
um passo importante na divulgação 
das peças-matrizes da dramaturgia 
mundial junto do público português, 
que a Companhia de Teatro de Almada 
tem realizado ao longo do seu percurso 
artístico de quarenta anos em Almada.

Na minha passagem favorita deste poema 
dramático que Nathan, O Sábio é, e que 
acontece no primeiro encontro entre o 
protagonista e o Cavaleiro Templário, este 
último lança ao judeu a tirada seguinte: 
“Sabeis, Nathan, qual foi o povo que pela 
primeira vez / se designou como povo 
eleito? / Quando e como surgiu a piedosa 
loucura / de ter o melhor Deus, de o impor 
ao Mundo / como o melhor de todos? / 
Esquecei o que vos disse e deixai -me ir 
embora.” Resposta de Nathan: “Vinde, 
temos mesmo de ser amigos.” Àquilo 
que na época de Lessing (e não só) era 
palavra corrente no que tocava ao ataque 
aos judeus por se considerarem um “povo 
eleito”, o autor faz corresponder uma 
resposta na qual ecoa de algum modo  
o princípio cristão de “oferecer a outra 
face”. “Temos mesmo de ser amigos”:  
já repararam na importância do advérbio 
nesta réplica?

Mas a minha preferência por este  
diálogo vai além das suas componentes  
teológicas. Quando embarcámos na  
aventura de montar pela primeira vez no 
nosso país um texto de um dramaturgo 
que foi simultaneamente um teólogo e um 
teórico da literatura, depressa decidimos 
que não nos deixaríamos emaranhar  
pelas referências ocultas em Nathan,  
O Sábio, que muitas vezes visitam inclusive 
o universo da maçonaria (família a que 
o autor, de resto, pertenceu, tal como 
outros iluministas alemães célebres). Ainda 
que nos tenhamos munido de uma vasta 
dramaturgia lessinguiana, assim como 
convidámos alguns especialistas em várias 
matérias a visitarem -nos nos ensaios para 
longas conversas (muito obrigado a todos) 
– o nosso objectivo ao visitar este texto 
é averiguar de que forma ele interpelará 
o espectador de hoje, mais de duzentos 
anos passados sobre a sua redacção. 
Lessing, que não chegou a ver a sua peça 
representada, achava que seria impossível 
levá -la à cena, dada a sua dimensão. 
De facto, as primeiras representações 
integrais de Nathan, O Sábio, pouco depois 
da morte do seu autor, em 1781, foram 
decepcionantes – rondavam as cinco 
horas de duração. Schiller, um prosélito 
de Lessing, cortou três quartos do texto – 
eliminando, inclusive, a célebre “parábola 
dos anéis”, citada de Boccaccio –, e foi esta 

Tolerância (pelo menos)

a versão mais representada na Alemanha 
até ao século XX. Nós mantivemos cerca de 
um terço do texto original: a nossa versão 
está mais próxima daquela que o Deutsches 
Theater de Berlim escolheu para reiniciar 
o seu funcionamento regular, logo após a 
Segunda Grande Guerra, num teatro ainda 
em ruínas. 

O que me terá então feito parar numa 
frase como “Vinde, temos mesmo de ser 
amigos” – a mim, que não sou religioso, 
nem especialista no Iluminismo alemão, 
nem vivi o Holocausto (e já regressarei 
a esta última parte da pergunta)? 
Conversámos muito sobre esta questão, 
nos ensaios. Creio que nesta resposta  
de Nathan se projecta muito daquilo 
em que consiste a nossa prática teatral: 
procurar entender o que pensam e sentem 
aqueles que são diferentes de nós. Para  
um actor, essa é uma das ferramentas 
do seu trabalho: se em vez de procurar 
entender a forma de pensar de uma 
personagem o actor apenas se limitar  
a julgar os seus actos, então não será  
nunca capaz de interpretar o Hamlet,  
ou o Ricardo III, ou Macbeth – ficando -nos 
por Shakespeare. Para se fazer teatro tem 
de se ser capaz de ir ao encontro daquilo 



que não entendemos. E será que existe algo 
do princípio de tolerância nesta forma de 
estar na arte (e na vida)?

Num dos textos que trouxemos para  
os ensaios de leitura, o escritor espanhol  
José Jiménez Lozano insurge -se, a propósito 
do texto de Lessing, contra a etiqueta 
de “tolerância” que comummente se lhe 
atribui, afirmando que “tolerar é sempre 
algo que se tem de aturar, ou suportar, 
do latim tollere. Esta faculdade consiste 
inclusive num mecanismo psicofísico de 
defesa – e, a níveis muito básicos, até 
as aves de capoeira, com a simplicidade 
neuronal que se lhes conhece, a praticam 
quotidianamente”. Mas se há já tanto tempo 
que galinhas, patos e perus aprenderam  
a coabitar no mesmo espaço, a tolerar -se, 
será que nós não podemos ambicionar ir 
mais além? – parece sugerir -nos Lozano.

Como reagirá o espectador de hoje a 
um poema dramático deste tipo, e à tal 
resposta que Nathan dá ao Templário, 
quando inclusive alguns homens de teatro 
sobreviventes do Holocausto, como o judeu 
George Tabori, criticaram a posição tolerante 
de Nathan nas versões que realizaram 
da obra de Lessing? Até que ponto será 
possível fazer -se a apologia da tolerância 

quando temos um pai morto (como é o 
caso do encenador húngaro) num campo 
de extermínio nazi? E como é que se há -de 
abordar este tema junto de familiares de 
vítimas mortais em atentados terroristas?

Se há cerca de um ano, quando 
anunciámos que montaríamos este texto, 
ainda restassem algumas dúvidas quanto  
à sua pertinência nos dias de hoje, elas ter-
-se -iam dissipado definitivamente em Julho 
passado, quando um grupo de pessoas veio 
exigir que anulássemos um espectáculo 
de uma companhia de dança israelita 
no Festival de Almada. Naturalmente, 
rejeitámos esse acto de censura. É que 
o teatro – quer se esteja no palco ou na 
plateia – equipa -nos com a tal ferramenta 
que nos leva a procurar entender aquilo que 
nos é estranho. E que nos aguça o gosto 
pelo debate, em detrimento do dogma. 
Mesmo nos casos em que o que temos 
diante de nós se encontre nos antípodas 
daquilo que somos, essa ferramenta revela-
-nos também que a tolerância é bastante 
útil – perguntem às galinhas… – quando  
o diálogo não é possível. Contentemo -nos 
com ela, por enquanto (e pelo menos). 

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.
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